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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2020, a Pró-reitora de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 31a edição do Congresso em formato 

totalmente virtual. 

 

A 31a edição do Congresso teve como tema “Inteligência Artificial: 

expandindo as fronteiras da ciência”, estando alinhada aos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao submeter os 

trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da Agenda 2030 aos 

quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa visa estimular a 

pesquisa cientifica e tecnológica voltada para a busca por soluções para os 

desafios sociais contemporâneos. 

 

Em uma etapa inicial, denominada de Mostra de Trabalhos e Vídeos de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, foram realizadas as apresentações dos 

trabalhos submetidos pelos participantes do evento. As apresentações 

ocorreram de forma assíncrona, por meio de arquivos digitais (trabalho completo 

e vídeo), sendo disponibilizadas não só aos avaliadores do congresso pelos 

Sistemas da UFRN, mas também ao público em geral através do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br). Após essa etapa inicial, uma serie de vídeos sobre 

inteligência artificial e sobre a trajetória de sucesso dos pesquisadores 

destaques da UFRN no ano de 2020 foi disponibilizada (on demand) a todos os 

participantes, complementando as atividades remotas do evento. 

 

Os pesquisadores destaques da UFRN no ano de 2020 foram 

selecionados a partir do Prêmio Pesquisador Destaque da UFRN, certame 

instituído em 2019 por meio da Pró-reitora de Pesquisa e que e concedido 



anualmente aos pesquisadores da instituição que tenham apresentado 

relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência em cada uma das 

três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da 

Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. Foram 

escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do conhecimento. Além 

de troféu e certificado, todos os premiados receberam auxílio no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para custear despesas especificas, discriminadas em 

edital. 

 

Ainda no XXXI evicta, os alunos concorreram ao 4a Prêmio Destaque na 

Iniciação Cientifica e Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-reitora de 

Pesquisa em 2017 para reforçar as ações dos programas institucionais de 

iniciação cientifica e tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: 

Trabalho Destaque de Iniciação Cientifica e Tecnológica e Vídeo Destaque de 

Divulgação Cientifica. Os premiados foram agraciados com bolsas mensais de 

até R$ 800,00 (oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores 

dos alunos premiados adquiriram precedência em relação aos demais para 

efeitos de concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2021. 

 

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação cientifica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem cientifica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 
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TÍTULO: Estudo de propriedades estruturais, magnéticas e térmicas de nanopartículas 

magnéticas de CoFe2O4 

Resumo 

Materiais magnéticos nanoestruturados têm sido foco de diversos e importantes estudos 
ao longo dos últimos anos devido ao seu grande potencial para aplicações tecnológicas, 
em particular, em aplicações biológicas. A utilização de partículas magnéticas abre 
promissoras possibilidades, tais como, por exemplo, em biossensores, na 
biosseparação magnética [1], como agentes de contraste para imagens de ressonância 
magnética [2], como agentes magnéticos para transporte de fármacos, para liberação 
de fármacos de forma controlada termicamente [3] e em hipertermia magnética para 
tratamento de tumores [4]. O procedimento terapêutico chamado de hipertermia 
corresponde simplesmente em proporcionar o aumento de temperatura em uma região 
do corpo humano que esteja afetada por uma neoplasia, com o objetivo de causar a lise 
das células cancerosas. Neste trabalho apresentaremos os resultados de 
caracterizações das propriedades estruturais, magnéticas e de hipertermia de 
nanopartículas de ZnxCo1−xFe2O4 com diferentes concentrações, produzidas pelo 
método de coprecipitação que foram estudadas através de medidas DRX, MET, 
medidas de magnetização, espectroscopia Mössbauer e Hipertermia. Os resultados são 
promissores pois, sugerem que os materiais investigados podem ser utilizados como 
agentes magnéticos para o transporte de fármacos e para o tratamento de tumores 
através da hipertermia magnética. 
 
Palavras-chave: Materiais magnéticos, aplicações biológicas, hipertermia. 

TITLE: Study of structural, magnetic and thermal properties of magnetic CoFe2O4 

nanoparticles 

Abstract 

Nanostructured magnetic materials have been the focus of several and important studies 
over the past few years due to their great potential for technological applications, in 
particular, in biological applications. The use of magnetic particles opens up promising 
possibilities, such as, for example, in biosensors, in magnetic bioseparation [1], as 
contrast agents for magnetic resonance images [2], as magnetic agents for drug 
transport, for drug release in a thermally controlled manner [3] and in magnetic 
hyperthermia for the treatment of tumors [4]. The therapeutic procedure called 
hyperthermia simply corresponds to providing an increase in temperature in a region of 
the human body that is affected by a neoplasm, in order to cause the lysis of cancer 
cells. In this work, we will present the results of characterization of structural, magnetic 
and hyperthermia properties of ZnxCo1−xFe2O4 nanoparticles with different 
concentrations, produced by the coprecipitation method that were studied through DRX, 
MET, magnetization measures, Mössbauer spectroscopy and hyperthermia. The results 
are promising because they suggest that the investigated materials can be used as 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 9 

 

magnetic agents for the transport of drugs and for the treatment of tumors through 
magnetic hyperthermia. 
 
Keywords: Magnetic materials, biological applications, hyperthermia. 

Introdução 

Materiais magnéticos nanoestruturados têm sido foco de diversos e importantes estudos 
ao longo dos últimos anos devido ao seu grande potencial para aplicações tecnológicas, 
em particular, em aplicações biológicas. A utilização de partículas magnéticas abre 
promissoras possibilidades, tais como, por exemplo, em biosensores, na biosseparação 
magnética [1], como agentes de contraste para imagens de ressonância magnética [2], 
como agentes magnéticos para transporte de fármacos, para liberação de fármacos de 
forma controlada termicamente [3] e em hipertermia magnética para tratamento de 
tumores [4]. A hipertermia é um procedimento terapêutico que corresponde 
simplesmente em proporcionar o aumento de temperatura em uma região do corpo 
humano que esteja afetada por uma neoplasia, com o objetivo de causar a lise das 
células cancerosas. Tradicionalmente, o processo envolve a inserção do paciente em 
um ambiente quente, no qual o corpo inteiro é aquecido até uma temperatura de 43 a 
45 °C, destruindo diretamente as células tumorais, uma vez que estas são menos 
resistentes a aumentos bruscos de temperatura do que as células normais 
circunvizinhas [5]. 
  
O aumento de temperatura requerido pela hipertermia pode ser obtido por diferentes 
métodos, sendo um destes via hipertermia magnética, através do uso de partículas 
magnéticas. A hipertermia magnética refere-se ao fato de que partículas magnéticas, 
quando submetidas à ação de um campo magnético externo alternado, apresentam 
elevação de temperatura, relacionada às perdas energéticas durante o processo de 
reversão da magnetização das partículas. Em particular, o uso de nanopartículas 
magnéticas (monodomínios magnéticos) é preferível às micropartículas (multidomínios 
magnéticos), pois estas respondem de forma mais eficiente a campos magnéticos 
alternados, absorvendo destes mais energia [5]. Neste caso, o aumento de temperatura 
requerido pela hipertermia é obtido devido a perdas histeréticas, perdas de Néel e 
perdas de Brown [6].  
  
Nessa técnica, são utilizadas nanopartículas revestidas por materiais biocompatíveis, o 
que evita sua rejeição pelo organismo. Na superfície das nanopartículas são grudados 
anticorpos capazes de se ligar apenas ao tumor e dessa forma, as nanopartículas não 
se prendem a outras regiões do corpo, mas apenas ao tumor. O paciente recebe uma 
injeção dessas nanopartículas na veia e entra numa câmara (no mesmo estilo daquelas 
de tomografia) onde é aplicado um campo magnético externo de frequência alternada. 
O campo magnético faz com que as nanopartículas presas às células cancerosas 
vibrem, criando um atrito que aumenta a temperatura e mata apenas as células 
cancerosas, sempre juízo às células saudáveis [7].  
  
Fig.01 – Imagem adaptada - Aplicação de nanopartículas magnéticas, considerando 
hipertermia magnética, para tratamento de tumores. Figuras retiradas das referências 
[8, 9].  
  
O objetivo deste trabalho, propõem-se investigar os mecanismos de perdas em 
nanopartículas magnéticas, bem como o comportamento térmico de suspensões de 
nanopartículas dispersas em água, quando submetidas a um campo magnético 
oscilante. Através da produção e caracterização estrutural, morfológica, magnética e 
calorimétrica das amostras, tem-se como o objetivo principal estudar a influência do 
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tamanho das partículas, composição das partículas, e do comportamento magnético das 
amostras sobre os mecanismos de perdas em hipertermia magnética. Para 
caracterização estrutural e morfológica, foram utilizadas a técnica de difração de raios 
X, microscopia eletrônica de transmissão e microscopia Mössbauer. Para a 
caracterização magnética, foram realizadas medidas de magnetização quase estática 
em campos altos e também em campos baixos, bem como medidas de magnetização 
em função da temperatura (zero field cooled e field cooled). Para finalizar, a 
caracterização calorimétrica foi realizada através das medidas de hipertermia 
magnética. 
 

Metodologia 

 
Este projeto será realizado basicamente através das seguintes etapas: 
1. Síntese de nanopartículas, por diferentes técnicas de produção e tratamentos 
térmicos, com diferentes tamanhos de grão e morfologias;  
2. Caracterização estrutural, morfológica e magnética das amostras produzidas; 
3. Investigação das propriedades térmicas das amostras produzidas; 
4. Avaliação da influência da composição, tamanho de Nps, amplitude e frequência do 
campo alternado sobre as propriedades térmicas das amostras produzidas;  
5. Análise dos resultados e elaboração de material para publicação. 
  
Procedimento Experimental 
 
Preparação das Amostras 
As amostras foram produzidas através do método coprecipitação. Esse é um mé-todo 
químico de via aquosa utilizado para a preparação de nanopartículas. Para a produção 
das amostras foram utilizados os nitratos de Zinco, Cobalto e Ferro com suas 
quantidades estequiométricas determinadas. Esses nitratos foram adicionados a um 
Becker contendo uma solução de 2 % de ácido acético e deixados sob agitação por 30 
minutos, logo em seguida é adicionado quitosana formando assim a solução 1. Esse 
sistema ficou mantido sob agitação em temperatura ambiente por 18h. Uma segunda 
solução é produzida com 5.0 ml de NaOH e glutaraldeído mantida a uma temperatura 
de 70°C. De posse das duas soluções a solução 1 é vertida na solução 2, o material 
produzido é várias vezes lavado com água deionizada até atingir um pH neutro, 
consequentemente o mate-rial obtido é levado a uma estufa a 90 ºC. O material foi 
retirado da estufa e calcinado a uma temperatura de 350 ºC por 2 horas.  
  
Difratometria de Raios-x  
Para caracterização estrutural dessas amostras, foi utilizada a técnica de difração de 
raios-X, fazendo uso de um equipamento da Rigaku (Miniflex II) com radiação Cu-Kα de 
1.54 (Å), que pertence ao Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. 
Essas medidas foram coletadas em uma razão de varredura de 2°/min e um passo de 
0.02°. Através dessa técnica, conseguimos obter parâmetros relevantes sobre a 
estrutura cristalina dos materiais sólidos, tais como: fases cristalinas, quantificação de 
fases, parâmetros de rede e tamanhos dos cristalitos e microestresse da amostra.  
  
Fig.02 – Difratômetro de Raio – X do Departamento de Física Teórica e Experimental 
da UFRN. Fonte: Autor.  
  
Magnetômetro de amostra vibrante (VSM) 
As medidas de magnetização foram realizadas no Laboratório de Caracterização 
Elétrica e Magnética do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande 
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do Norte (UFRN). O equipamento utilizado é um magnetômetro de amostra vibrante 
(VSM) Lake Shore, modelo 7400, com sensibilidade de 10−7 emu, e amplitude de 
campo máximo de 2 T. Para todas as medidas, o VSM foi calibrado usando-se uma 
amostra padrão de Níquel.  
  
Fig.03 – Magnetômetro de amostra vibrante (VSM) do Departamento de Física Teórica 
e Experimental da UFRN. Fonte: Autor.  
  
Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS) 
PPMS do inglês é (Physical Properties Measurement System), é um equipamento capaz 
de realizar medidas de diversas propriedades físicas tais como magnéticas, elétricas e 
térmicas. As medidas realizadas foram feitas em várias temperaturas, por meio de me-
didas do momento magnético em função do campo aplicado (M x H), e medidas do 
momento em função da temperatura (M x T), para esta última as medidas foram de ZFC 
(Zero Field Cooled resfriamento na ausência de campo magnético) e FC (Field Cooled- 
Resfriamento na presença de campo magnético) em diferentes temperaturas.  
  
Fig.04 – Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS) do Departamento de 
Física Teórica e Experimental da UFRN. Fonte: Autor.  
  
Magneto hipertermia 
Para o estudo da resposta térmica de nanopartículas magnéticas sob o efeito de um 
campo magnético alternado, um sistema foi desenvolvido, sendo capaz de gerar 
campos magnéticos alternados, com amplitudes de até 200 Oe e frequências até 
100KHz e também detectar variações de temperatura de 0,1ºC em um intervalo de -
30ºC a 500ºC.  
  
Fig.05 – Representação do Modelo do equipamento de Magneto Hipertermia, 
desenvolvido por Calos Augusto de Moraes Iglesias com colaboração de alguns 
professores do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. Figura 
retirada da referência [12].  
  
Espectroscopia Mössbauer  
Essa técnica consiste no uso do efeito Mössbauer na identificação de espécies químicas 
usando radiação gama. Na sua forma mais usada, a espectroscopia Mössbauer de 
absorção, uma amostra sólida é exposta a radiação gama, e um detector mede a 
intensidade da radiação transmitida através da amostra.  
  
Figura 06 – Espectroscopia Mössbauer do Departamento de Física Teórica e 
Experimental da UFRN. Fonte: Autor. 
 
Resultados e Discussões 

 
Caracterização estrutural e morfológica 
O tamanho e as propriedades estruturais das amostras foram obtidos a partir dos 
difratogramas medidos experimentalmente pela técnica de difração de raios X. Essas 
medidas foram coletadas em uma razão de varredura de 2°/min e um passo de 0.02 Oe 
refinadas pelo método Rietveld usando o software (MAUD). Através dessa técnica, foi 
possível confirmar a formação das fazes cristalinas das ferritas de ZnxCo1−xFe2O4 com 
um alto grau de pureza sem a presença de fazes espúrias.  
  
Fig. 07 - Difratogramas das amostras de ZnxCo1−xFe2O4 com x = 1, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0  
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A tabela abaixo contém algumas informações que foram obtidas através do refinamento 
Rietveld para as amostras: 
  
Tabela 01: Parâmetros das amostras de ZnxCo1−xFe2O4 com x = 1, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0  
  
A morfologia e natureza nanométrica das nanopartículas foram investigadas através das 
medidas de microscopia eletrônica de transmissão (MET), as imagens foram obtidas por 
um microscópio eletrônico da JEOL - 2100. Para a determinação da distribuição de 
tamanhos das amostras produzidas, foi utilizado o programa ImageJ. Esse programa 
possibilita a contagem e a determinação do diâmetro de cada partícula. Para esse 
trabalho, foram contadas aproximadamente 200 partículas para cada amostra. Já para 
a criação dos histogramas para a análise estatística, foi utilizado o programa Origin Pro 
8.5, e para realizarmos os ajustes, utilizamos uma função do tipo log-normal, que pode 
ser expressa da seguinte maneira: 
  
Equação 4.1  
  
onde, d0 trata-se do diâmetro característico e σ é uma dispersão associada à 
distribuição de tamanhos.  
  
Fig. 08 - Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) das nanopartículas 
de ZnxCo1−xFe2O4 com x = 1, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0.  
  
Fig. 09 - Histogramas resultante da análise estatística do tamanho das nanopartículas 
de ZnxCo1−xFe2O4 com x = 1, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0.  
  
A espectroscopia Mössbauer nesse trabalho foi utilizada para investigar a 
microestrutura magnética local dessas amostras em um intervalo de temperatura de 12 
a 300 K. O espectro das nanopartículas fora coletado na configuração de transmissão, 
no modo de aceleração constante com fonte radioativa de 57 Co dentro de uma matriz 
de rhodium. O espectro em temperatura ambiente foi calibrado usando uma folha de α-
ferro. A figura 10 apresenta os espectros Mössbauer gravados em 12, 100 e 300 K para 
as amostras ZnFe2O4 e CoFe2O4, respectivamente:  
  
Fig. 10 - Medidas de Espectroscopia Mössbauer gravadas em 300, 100 e 12 K para as 
amostras ZnFe2O4 e CoFe2O4.  
  
O espectro para a amostra ZnFe2O4 gravado em 300 K é ajustado por um doublet 
paramagnético com um isomer shift IS ≈ 0.32 mm/s, quadrupole splitting QS = 0.5mm/s 
e uma Linewidth Γ ≈ 0.5 mm/s, tais valores correspondem ao íon Fe3+. A componente 
paramagnética existente na nossa amostra de ZnFe2O4 revela que estas partículas 
apresentam um comportamento superparamagnético em temperatura ambiente. A área 
relativa da componente paramagnética (doublet) diminui com a redução da temperatura 
favorecendo o surgimento de um ordenamento magnético (Sextet), o que é 
característico de uma relaxação superparamagnética nesse sistema. Uma transição 
para um estado magneticamente ordenado é observada em aproximadamente 100K, 
onde observa-se a um doublet e dois sextetes com valores altos de Linewidth. Essa 
temperatura de ordenamento magnético encontrada aqui, sugere que estas amostras 
possuem o ordenamento (AFM) suprimido, onde a fraca interação de super troca entre 
sítios B-B é prejudicada. O principal motivo para a diminuição da interação (AFM) ocorre 
devido a inversão parcial dos Zn2+ e Fe3+ sobre os sítios tetraedrais e octaedrais. 
Devido ao grau inversão, uma interação de super troca entre os íons de Fe situados nos 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 13 

 

sítios (A) e [B] é favorecida, o que leva ao surgimento de um ordenamento (FiM) e 
consequentemente uma alta temperatura de transição. O grau de inversão da amostra 
de ZnFe2O4 pode ser estimado do espectro gravado em 12 K, supondo que as frações 
sem recuo de Fe3+ para os sítios tetraedros (A) e octaedros [B] são semelhantes, 
podemos assumir que as áreas das componentes (A) e [B] são proporcionais a 
ocupação do ferro nestes sítios. Assim, o grau de inversão é dado por:  
  
Equação 4.2  
  
Onde λ é o grau de inversão. O resultado calculado foi de λ ≈ 0.66 e a distribuição 
catiônica da Ferrita ZnFe2O4 pode ser escrita como:  
  
Grau de inversão 
  
Assim, a amostra ZnFe2O4 é considerada uma Spinel parcialmente invertida.  
  
Caracterização Magnética  
As medidas magnéticas foram obtidas em um sistema de medidas de propriedades 
magnéticas (PPMS-Dynacool) da Quantum design equipado com um magnetômetro de 
amostra vibrante (VSM) e um susceptometro Ac. Para todas as amostras foram 
realizadas as medidas de magnetização em temperaturas de 5, 50, 100, 200 e 300 K 
sob campo de magnético de 170 Oe, bem como curvas de ZFC/FC, ambas obtidas no 
PPMS. Na figura 11, estão apresentados os gráficos das magnetizações em função do 
campo aplicado, para as diferentes temperaturas.  
  
Fig. 11 - Curvas de magnetização em 5, 50, 100, 200 e 300 K para as amostras de 
ZnxCo1−xFe2O4 com x= 1, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0. 
  
Foram realizadas medidas de ZFC e FC, com o objetivo de estudar a variação da 
magnetização com a temperatura para obtermos informações das amostras, tais como: 
temperaturas de bloqueio (TB) e de irreversibilidade (Tirr).  
  
Fig. 12 - Curvas ZFC-FC para as amostras de ZnxCo1−xFe2O4 com x = 1, 0.8, 0.5, 
0.2,0.0.  
  
Magneto hipertermia  
Como forma de avaliar a potencialidade das nanopartículas (amostras) para aplicações 
em hipertermia magnética, nos baseamos na grandeza mais utilizada na literatura, essa 
grandeza é chamada de Taxa de Absorção Específica (SAR). Essa taxa é definida com 
a potência gerada por unidade de massa das nanopartículas a partir da interação destas 
com o campo magnético alternado aplicado que pode ser expressa como:  
  
Equação 4.3  
  
Onde mpn é massa de nanopartículas, ΔWmag é a variação do trabalho realizado por 
efeito de interação entre campo magnético oscilante e as nanopartículas magnéticas, 
ΔT é a variação da temperatura durante um período de tempo suficientemente curto 
para que não ocorra troca de calor significativa entre o sistema medido e a vizinhança, 
Csusp é a capacidade térmica da suspensão e Δt é variação do intervalo de tempo. A 
expressão acima (4.3) é válida para intervalos pequenos de medidas, onde a 
aproximação de um regime quase-adiabático é razoável. No entanto, existe um modelo 
proposto pelo o Grupo de Nanoestruturas Magnéticas e Semicondutoras (GNMS) do 
Departamento de Física da UFRN [12], esse modelo não se restringe ao regime 
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comentado anteriormente, isto é, esse modelo pode ser utilizado para um regime não 
adiabático. A variação térmica de uma suspensão de nanopartículas dispersas em uma 
matriz não magnética sob ação de um campo magnético oscilante, pode-se expressa 
como: 
  
Equação 4.4  
  
onde, as temperaturas T e T0 são expressas em K, a massa das nanopartículas mnp 
em g, a capacidade térmica da suspensão Csusp em J/K, a taxa de absorção específica 
em W/g, α em W/K e o tempo t em s. Para obter-se a taxa de absorção específica, pode-
se rearranjar a expressão anterior e obter:  
  
Equação 4.5 
  
Através da expressão (4.4) pode-se observar que após um período de tempo 
suficientemente grande, a temperatura tenderá a um valor máximo constante, chamado 
de temperatura de saturação do processo. Considerando que o campo magnético 
oscilante deixar de atuar, pode-se obter uma expressão que descreve o resfriamento 
térmico da suspensão, considerando o SAR = 0, temos: Equação 4.6 onde, ∆TM é a 
máxima variação térmica do sistema em relação à temperatura do reservatório térmico. 
As expressões (4.4) e (4.6) descrevem o aquecimento e o resfriamento, 
respectivamente, de suspensões de nanopartículas dispersas em uma matriz não 
magnética líquida. Para avaliarmos a potencialidade das nanopartículas que foram 
produzidas nesse trabalho, para aplicações em hipertermia magnética, realizaram-se 
medidas de calorimetria estando os sistemas compostos por nanopartículas dispersas 
em água na presença e na ausência de campo magnético externo durante um curto 
período de tempo. Para a realização dessas medidas, foi preparada uma suspensão 
para cada amostra, onde foram dispersados 100 mg das nanopartículas em um volume 
de aproximadamente 0,6 ml de água em temperaturas iniciais T0 entre 20°C e 22°C. O 
procedimento para obtenção das curvas experimentais, foi dividido em duas etapas: 1ª 
etapa, a amostra foi submetida a um campo magnético oscilante na frequência de 70,5 
KHz e amplitude de 150 Oe durante 600 segundos, ou seja, 10 minutos. Já na segunda 
etapa, o campo oscilante foi desligado sendo a temperatura da amostra monitorada por 
mais 600 segundos. As curvas experimentais de variação térmica das amostras de 
ZnxCo1-xFe2O4 com x = 1, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0 e as curvas teóricas fornecidas a partir das 
expressões (4.4) e (4.6), obtidas na figura 13. 
  
Fig. 13 - Curvas experimentais e teóricas de variação térmica das amostras. 
  
Nesse projeto as caracterizações calorimétricas foram realizadas utilizando esse 
modelo, daí obtemos os seguintes resultados: Tabela 02: Valores da taxa de absorção 
específica (SAR) obtidas por meio do ajuste da curva teórica fornecida pela expressão 
(4.4), para as amostras de ZnxCo1−xFe2O4 com x= 1, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0. Nota-se que 
as amostras Zn05Co05Fe2O4 e Zn08Co02Fe2O4 apresentaram a maior variação de 
temperatura, percebe-se que o valor para a taxa de absorção específica (SAR) é maior 
para as amostras que possuem pequenas concentrações de cobalto. 
 

Conclusão 

 
Esse trabalho buscou produzir e caracterizar as nanopartículas, com o objetivo de 
estudar a influência do tamanho, composição e comportamento magnético das 
nanopartículas, possibilitando investigar os mecanismos de perdas, como o 
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comportamento térmico de suspensões de nanopartículas dispersas em água, quando 
submetidas a um campo magnético oscilante. As amostras foram produzidas através do 
método coprecipitação, que é um método químico de via aquosa e elas foram calcinadas 
em 350°C por 2 horas e conseguimos obter amostras um alto grau de pureza sem a 
presença de fazes espúrias com um diâmetro médio de aproximadamente 9 nm. Através 
da espectroscopia Mössbauer conseguimos investigar a microestrutura magnética local 
destas amostras em um intervalo de temperatura de 12 – 300 K e verificamos que existe 
uma componente paramagnética na nossa amostra de ZnFe2O4, essa componente nos 
revela que estas partículas apresentam um comportamento superparamagnético em 
temperatura ambiente. Para avaliarmos a potencialidade das nanopartículas para 
aplicações em hipertermia magnética, nos baseamos na grandeza mais utilizada na 
literatura, essa grandeza é chamada de taxa de absorção específica (SAR) e através 
dos resultados obtidos podemos afirmar que as amostras Zn05Co05Fe2O4 e 
Zn08Co02Fe2O4 apresentaram a maior variação de temperatura, percebe-se que o 
valor para a taxa de absorção específica (SAR) é maior para as amostras que possuem 
pequenas concentrações de cobalto e esse fato será investigado em trabalhos futuros.  
 
Perspectivas para trabalhos futuros  
• Produzir novas amostras: ZnxCo1−xFe2O4 com x = 0.80; 0.85; 0.90; 0.95 e 1, com o 
objetivo de investigar a influência das menores concentrações de cobalto com o valor 
da taxa de absorção específica (SAR);  
• Comparar os resultados desse trabalho com as novas amostras produzida. 
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Anexos 

 

 

Fig.01 – Imagem adaptada - Aplicação de nanopartículas magnéticas, considerando 
hipertermia magné-tica, para tratamento de tumores. Figuras retiradas das referências 
[8, 9]. 
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Fig.02 – Difratômetro de Raio – X do Departamento de Física Teórica e Experimental 
da UFRN. Fonte: Autor. 

 

 

Fig.03 – Magnetômetro de amostra vibrante (VSM) do Departamento de Física Teórica 
e Experimental da UFRN. Fonte: Autor. 

 

 

Fig.04 – Sistema de Medidas de Propriedades Físicas (PPMS) do Departamento de 
Física Teórica e Expe-rimental da UFRN. Fonte: Autor. 
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Fig.05 – Representação do Modelo do equipamento de Magneto Hipertermia, 
desenvolvido por Calos Augusto de Moraes Iglesias com colaboração de alguns 
professores do Departamento de Física Teórica e Experimental da UFRN. Figura 
retirada da referência [12]. 

 

 

Figura 06 – Espectroscopia Mössbauer do Departamento de Física Teórica e 

Experimental da UFRN. Fonte: Autor. 
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Fig. 07 - Difratogramas das amostras 

 

 

Tabela 01: Parâmetros das amostras 

 

 

Equação 4.1 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 20 

 

 

Fig. 08 - Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) das nanopartículas 
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Fig. 09 - Histogramas resultante da análise estatística do tamanho das nanopartículas 
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Fig. 10 - Medidas de Espectroscopia Mössbauer gravadas em 300, 100 e 12 K para as 
amostras 

 

 

Equação 4.2 

 

 

grau de inversão 
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Fig. 11 - Curvas de magnetização em 5, 50, 100, 200 e 300 K para as amostras 
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Fig. 12 - Curvas ZFC-FC para as amostras 

 

 

Equação 4.3 
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Equação 4.4 

 

 

Equação 4.5 

 

 

Equação 4.6 

 

 

Fig. 13 - Curvas experimentais e teóricas de variação térmica das amostras. 
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Tabela 02: Valores da taxa de absorção específica (SAR) obtidas por meio do ajuste da 
curva teórica fornecida pela expressão (4.4) 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DE TRICALCIOFOSFATO POR TAPE CASTING DE BASE 

AQUOSA 

Resumo 

 

A busca por biomateriais que melhoram a regeneração óssea vem crescendo cada vez 
mais, o que tem possibilitado o desenvolvimento de dispositivos com o mesmo padrão 
de cristalinidade do osso, permitindo a substituição, restauração e reestruturação das 
funções teciduais perdidas ao longo do tempo por traumas. Os fosfatos de cálcio devido 
à grande semelhança química e biológica com o osso humano tem sido amplamente 
investigado para melhoria da regeneração óssea, pois apresentam baixa resistência 
mecânica e são excelentes promotores de neoformação óssea. O objetivo deste 
trabalho foi o desenvolvimento de membranas cerâmicas de Tricálcio Fosfato através 
da técnica de Tape Casting a fim de ser utilizado como curativo em regeneração de 
tecido ósseo. Foram realizados vários ensaios como o da reologia, toxicidade, 
biotatividade e intumescimento para essa pesquisa. 

 
 

Palavras-chave: TCP, tape casting 

TITLE: WATER-BASED TAPE CASTING TRICALCIOPHOSPHATE PRODUCTION 

Abstract 

The search for biomaterials that improve bone regeneration has been growing more and 
more, which has enabled the development of devices with the same pattern of bone 
crystallinity, allowing the replacement, restoration and restructuring of tissue functions 
lost over time by trauma. Calcium phosphates due to the great chemical and biological 
similarity with human bone have been extensively investigated to improve bone 
regeneration, as they present low mechanical resistance and are excellent promoters of 
bone neoformation. The objective of this work was the development of Tricalcium 
Phosphate ceramic membranes using the Tape Casting technique in order to be used 
as a dressing in bone tissue regeneration. Several tests were carried out, such as 
rheology, toxicity, biotactivity and swelling for this research. 
 
Keywords: TCP, tape castoing 

Introdução 

  

O osso é formado por partes orgânicas e inorgânicas e se caracteriza por possuir uma 
matriz mineralizada de fosfato de cálcio. A parte orgânica é composta principalmente 
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pelo colágeno tipo I e a parte inorgânica por diversos sais, como cálcio, fosfato, 
manganês e até mesmo citrato. 

Para substituição óssea é preciso o conhecimento dos biomateriais, podendo afirmar 
que os materiais utilizados na restauração ou substituição de tecidos corporais e que 
entram em contato com fluidos presentes no organismo são denominados biomateriais. 
Este termo foi inicialmente definido como sendo uma estrutura não viva passível se ser 
utilizado como dispositivo médico, projetado para interagir e atuar com sistemas 
biológico. Porém, no ano de 1991, o termo foi definido como um material que tem a 
possibilidade de interagir com sistemas biológicos para avaliar, tratar, ou 
aumentar/substituir qualquer tecido, órgão ou função do organismo. Considera- se como 
todo material que interage com os tecidos nos quais entra em contato, mantendo a sua 
estrutura e as propriedades do corpo hospedeiro, sem provocar alterações no mesmo. 
É necessário que o material apresente uma série de características, tais como ser 
biocompatível, não produzir resposta biológica adversa ao sistema hospedeiro, não 
induzir efeito sistêmico, não ser tóxico, carcinogênico, antigênico ou mutagênico para 
que tenha bioaplicações. Eles podem ser de origem diversas (naturais ou sintéticos) e 
se diferenciam por ser metálicos, cerâmicos, polímeros ou compósitos. A escolha varia 
de acordo com o uso e as propriedades necessárias (AFONSO, 1998). Os biomateriais 
podem ter várias origens podendo ser cerâmicas, metais, polímeros e principalmente 
compósitos. 

O material escolhido para substituição óssea foi o B-TCP pois apresenta semelhança 
aos tecidos ósseos, por causa da matriz mineralizada. O TCP é um composto produzido 
a partir de hidróxido de cálcio (Ca (OH)2) e de ácido fosfórico (H3PO4). Ele possui várias 
fases, entre elas, α- TCP e β- TCP. Destas, a primeira é mais bioativa devido ao seu 
arranjo estrutural e a segunda é a que possui maior estabilidade, resistência mecânica 
e taxa de absorção, possuindo estrutura rombométrica. (SPANIOL, 2018). O TCP possui 
a razão de Ca/P de 1,5, é estável em soluções aquosas e, em caso de implantes, 
costuma a ser absorvido em um período de 3 a 15 semanas. Além disso, possui 
osteocondutividade em ambas as fases (PIRES, BIERHALZ, MORAES, 2013). 

O TCP é uma cerâmica bastante utilizada na área de biomateriais por ser bioativa e 
hidrofílica. Suas aplicações são diversas, entre elas, destaca-se o seu uso na 
substituição óssea, por suas propriedades de osteoindução, osteocondução, 
biocompatibilidade, bioabsorção (SANTOS, 2015). 

Yuan et al. (2001), Santos (2002) e Yamada et al. (2006) destacam outras 
características do TCP e de outros fosfatos que tornam sua utilização vantajosa para o 
preenchimento ósseo, tais como a mínima cavidade de preenchimento, a preparação 
realizada durante o ato cirúrgico, a fácil manipulação, o ótimo contato entre osso e 
implante, a biocompatibilidade, osteocondutividade e bioatividade, agregado à 
biodegradabilidade ativa próprio do grânulo β- TCP. Como outros fosfatos, o TCP possui 
baixa resistência ao impacto e baixa força tênsil. Além de não ter capacidade de induzir 
a citodiferenciação de osteoblastos. Porém, o TCP possui uma capacidade de 
cicatrização óssea satisfatória, preenchendo defeitos, orientando novas células a 
promoverem a neoformação do tecido ósseo. A osteocondução é caracterizada pela 
produção e regeneração do osso por meio da ligação de células osteocomponentes por 
meio do condutor, obtendo a reativação dos processos que ocorrem na embriogênese 
o que é visto no trabalho de Mottin (2009) que estudou o uso do TCP com titânio 
associados a implantes. 
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Metodologia 

 

A técnica de Tape Casting é um método de produção de filmes finos utilizado na 
produção de fitas de baixa espessura as quais são de grande interesse em diversos 
ramos da indústria devido a apresentarem grande área superficial, com a espessura na 
ordem de 1 a 1000μm (MYUNG et al., 2014). Para a produção de uma fita cerâmica, 
utiliza-se na composição da suspensão pós cerâmicos, solvente, ligante, plastificante 
entre outros aditivos, tais como espumante, surfactante e dispersante (HOTZA, 1997). 

Para produção da fita foi utilizado a técnica de tape casting, na primeira etapa adiciona-
se o pó cerâmico com o solvente aquoso, existem também solventes orgânicos, mas 
esses fazem mal ao meio ambiente e são perigosos ao uso humano, e um dispersante. 
O pó cerâmico escolhido foi o B-TCP e foi estudado a adição do manganês. O 
dispersante era o triton. Ao adicioná-los eles vão ao moinho de bolas onde se misturam 
até ficarem homogêneos, depois é adicionado ligante, plastificante, antiespumante, 
surfactante entre outros aditivos. Sendo novamente misturados e em seguida a 
suspensão vai a uma mesa niveladora onde é determinada a espessura da fita com o 
Doctor Blade e ocorre a fundição de fita. 

 
Resultados e Discussões 

 

As curvas obtidas no ensaio reológico demonstram uma diminuição brusca da 
viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, o que caracteriza um 
comportamento pseudoplástico das composições. . Observando as curvas, de um modo 
geral, tem-se que no início da colagem de fita, a tensão de cisalhamento tem origem na 
resistência interna do alongamento das cadeias poliméricas, pois apresentam repulsão 
eletrostática, e da separação dos aglomerados de partículas, o que resulta em um 
aumento na viscosidade da suspensão total. O aumento da tensão de cisalhamento 
afeta a suspensão de modo que ela consegue fluir sem quaisquer obstáculos, 
diminuindo assim a viscosidade da suspensão (JABBARI et al., 2016). Ao trabalhar com 
taxas de viscosidades relativamente baixas, obtêm-se uma boa fluidez e maior facilidade 
para produzir um filme plano e com espessura regular (SPANIOL, 2018). 

Os padrões de difração de Raios X para os pós cerâmicos revelaram a presença da fase 
β- TCP para o pó de TCP, cuja fórmula é C3(PO4)2, de estrutura ortorrômbica, segundo 
ficha padrão (JCPDS 98- 008-2984), conforme encontrado por Spaniol, 2018. É possível 
observar através dos gráficos obtidos que nenhuma outra fase cristalina é encontrada, 
para o pó de TCP. Os parâmetros de rede, volume da célula unitária e tamanho de 
cristalito obtidos da fase β- TCP foram obtidos através do refinamento de Rietveld com 
o intuito de observar as fases presentes no pó comercial utilizado com o pó comercial 
com a adição do manganês presente no Nitrato de Manganês, neste difratograma foi 
possível observar a fase Mn(NO3)2, 

O grau de intumescimento é uma medida relacionada tanto à hidrofilicidade quanto à 
presença de poros e microvazios na rede polimérica. A hidratação dos filmes poliméricos 
começa a partir dos grupos hidrofílicos mais polares, denominado de hidratação 
primária. A hidratação secundária são quando as moléculas do solvente, começam a 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 30 

 

ocupar os interstícios e poros da rede polimérica. Este grau analisa a quantidade de 
água absorvida por cada amostra (PACHECO, 2016). 

A inserção de manganês nos fosfatos de cálcio reduz os parâmetros da unidade celular. 
O manganês faz a diminuição dos parâmetros de rede, tanto no β- tricálcio fosfato, 
diminuindo o grau de intumescimento. 

Foi analisada a bioatividade das fitas de TCP , com e sem adição do Manganês. Nesse 
ensaio, as fitas se degradam e formaram uma camada de fosfato de cálcio ao contato 
com o SBF, fluido que simula o sangue. Nesse ensaio, são analisadas as respostas do 
sistema hospedeiro ao implante. Os precipitados de fosfato de cálcio resultantes de um 
experimento de dissolução/precipitação são usados na prática como uma indicação do 
potencial ósseo para biomateriais. As fitas feitas foram submetidas a um ensaio em 
contato com SBF e foram analisados pela varredura de microscopia eletrônica em 1 e 7 
dias. Foi analisado três momentos do ensaio de bioatividade ao longo dos 7 dias. A 
primeira é o MEV da hidroxiapatita no dia inicial, o segunda no dia 1 e o terceira no 7° 
dia. Elas apresentaram bioatividade e a adição de manganês representou um aumento 
na 

bioatividade. 

Para saber se um composto pode ser usado para aplicações biomédicas é necessário 
realizar o ensaio de citotoxicidade, em que se avalia a toxicidade da amostra em meio 
celular. Nesse teste o biomaterial é colocado em contato com as células de mamíferos 
e avaliado se é ou não tóxico para fins biomédicos, observando se esse material viabiliza 
a proliferação celular (SPANIOL, 2018). Nenhuma fita apresentou toxidade. 

 
Conclusão 

 
O DRX confirma a presença da hidroxiapatita e do B-TCP. Elas foram confeccionadas 
através do método tape casting e o comportamento reológico da suspensão foi o 
pseudoplássico. Todas as fitas apresentaram bioatividade. As fitas com adição de 
manganês apresentaram maior bioatividade e o TCP se mostrou mais bioativo que a 
hidroxiapatita. Nenhuma das fitas apresentam toxicidade ao sistema hospedeiro. No 
ensaio de intumescimento, as fitas com manganês apresentam menor absorção, o que 
é devido a diminuição da célula unitária pela substituição do cálcio pelo manganês.. 
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TÍTULO: PIRÓLISE CATALÍTICA DO ÓLEO DE GIRASSOL NA PRESENÇA DO 

CATALISADOR (Mo/AlSBA-15) PARA OBTENÇÃO DE BIO-ÓLEO 

Resumo 

 

A necessidade por fontes inesgotáveis de energia e que sejam ambientalmente 
amigáveis ao planeta, impulsionou o estudo de obtenção de bio-óleo semelhante a 
composição do óleo fóssil por meio da biomassa. Para isso se faz necessário a 
utilização da pirólise juntamente com a presença de catalisadores que auxiliem na 
produção de um bio-óleo de alta qualidade. Em virtude disso, neste trabalho foram 
apresentados os aspectos teóricos e os resultados iniciais para o prosseguimento futuro 
desta pesquisa. O material AlSBA-15 foi sintetizado pelo método hidrotérmico e avaliado 
pelas análises de difratometria de raio-x (DRX) e espectroscopia na região do 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). De acordo com os resultados, o DRX 
indicou que o material apresentou os picos característicos do sólido mesoporoso e que 
o processo de calcinação provocou condensações dos grupos siloxanos, resultando 
numa estrutura mais ordenada. O FTIR sugeriu que após o processo de calcinação o 
direcionador orgânico foi removido dos poros do AlSBA-15, indicando que o processo 
foi efetivo na eliminação do direcionador uma vez que o espectro da amostra calcinada 

exibiu ausência das bandas relacionadas ao direcionador P123. 

 
 
Palavras-chave: Biomassa. Pirólise. AlSBA-15. Bio-óleo. 

TITLE: CATALYTIC PYROLYSIS OF SUNFLOWER OIL IN THE PRESENCE OF THE 

CATALYST (Mo / AlSBA-15) TO OBTAIN BIO-OIL 

Abstract 

The need for inexhaustible sources of energy that are environmentally friendly to the 
planet, spurred the study of obtaining bio-oil similar to the composition of fossil oil through 
biomass. For that, it is necessary to use pyrolysis together with the presence of catalysts 
that assist in the production of a high quality bio-oil. As a result, in this work the theoretical 
aspects and the initial results for the future pursuit of this research were presented. The 
AlSBA-15 material was synthesized by the hydrothermal method and evaluated by X-ray 
diffractometry (DRX) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. According to 
the results, the DRX indicated that the material presented the characteristic peaks of the 
mesoporous solid and that the calcination process caused condensations of the siloxane 
groups, resulting in a more ordered structure. The FTIR suggested that after the 
calcination process, the organic driver was removed from the pores of the AlSBA-15, 
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indicating that the process was effective in eliminating the driver since the spectrum of 
the calcined sample showed the absence of bands related to the P123 driver. 
 
Keywords: Biomass. Pyrolysis. AlSBA-15. Bio-oil. 

Introdução 

O desenvolvimento industrial e o melhoramento dos padrões de vida da sociedade 
levaram o crescimento da demanda por fontes de energia. Como a principal fonte 
energética, os combustíveis fósseis participam de 80% do fornecimento total. Esse 
consumo em massa vem provocando preocupações, pois resulta no esgotamento dessa 
fonte, poluição do ar, mudanças climáticas a nível global e danos definitivos ao meio 
ambiente (Ong et al 2020). Diante disso, diversas pesquisas estão sendo realizadas 
com a finalidade de encontrar fontes energéticas renováveis e ambientalmente 
amigáveis. 

Uma fonte com essas determinadas características que vem recebendo destaque é a 
biomassa pelo fato de sua abundancia na terra e capacidade de renovação. Dentre os 
diversos tipos de biomassa, os óleos vegetais apresentam-se como uma alternativa 
promissora, pois possibilitam a redução de poluentes atmosféricos, permitem o 
desenvolvimento agrícola e fornecem benefícios socioeconômicos, uma vez que 
estimulam a geração de empregos em áreas de plantio (Melo, 2018, Jahirul et al 2012). 
Em função de seu alto teor de óleo, o girassol mostra-se ser uma biomassa propicia à 
substituição dos combustíveis fósseis, uma vez que maior parte do território brasileiro 
apresenta-se apta para seu cultivo, sendo uma opção de rotação de culturas e com 
vantagens em relação a outras plantas, por sua resistência a seca e baixas 
temperaturas (Neves et al., 2005). 

Em termos de aproveitamento da bioenergia armazenada e como forma de amplificar 
sua utilidade, o óleo de girassol necessita passar por processos de conversão. Dente 
os possíveis processos a pirólise recebeu significativo destaque, pois fornece produtos 
de melhor qualidade em comparação com qualquer outro processo termoquímico 
(Dermibas, 2010). A pirólise corresponde à degradação térmica da biomassa na 
ausência de oxigênio numa faixa de temperatura de 300 °C a 900 °C fornecendo três 
produtos: gás, carvão e bio-óleo, sendo este último o de maior interesse (Blin et al., 
2007). Sua composição é formada por centenas de compostos orgânicos como ácidos, 
álcoois, cetonas, aldeídos, fenóis, estéres e água (Kan et al., 2016). No entanto, a 
presença desses compostos oxigenados ocasionam alta viscosidade e baixo teor 
energético tornando esse bio-óleo distante das características do petróleo. 

Como forma de solucionar esses entraves, a inserção de catalisadores no processo de 
pirólise a fim de tornar a composição do bio-óleo semelhante ao óleo fóssil, é viável. 
Logo, materiais mesoporosos do tipo SBA-15 são concorrentes ao uso como 
catalisadores pirolíticos por apresentarem grandes poros permitindo facilmente a 
passagem das grandes moléculas de bio-óleo e alta estabilidade hidrotérmica e térmica 
(Kim et al 2013). No entanto, a SBA-15 por ser sílica pura carece de sítios ativos, 
necessitando da inserção de metais em sua estrutura, como o cátion trivalente Al+3 
durante sua síntese causando desequilíbrio de carga. Além dele, outros metais podem 
ser adicionados, simultaneamente, para um acréscimo na atividade catalítica, como o 
molibdênio (Lima, 2018; Lu et al., 2010). 
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Para que se possa ter o entendimento do processo de degradação térmica de biomassa 
e avaliar a atividade catalítica de um catalisador, a realização do estudo cinético é 
recomendada. Nesse estudo, os dados obtidos da análise termogravimétrica são 
inseridos em modelos cinéticos matemáticos que fornecem os valores de energia de 
ativação para cada grau de conversão de decomposição térmica da biomassa, como os 
modelos cinéticos livres e não-isotermicos Ozawa-Flynn-Wall e Kissinger-Akahira-

Sunose. 

Levando em consideração esses aspectos, este trabalho tem como objetivo de 
apresentar uma abordagem teórica mais ampla sobre os conceitos mencionados, bem 
como estudar a síntese do material Al-SBA-15 como resultados preliminares a aplicação 
do catalisador MoAlSBA-15 na obtenção de bio-óleo a partir da pirólise do óleo de 
girassol. 

 
Metodologia 

 

O material mesoporoso AlSBA-15, apresentando razão Si/Al= 50, foi sintetizado pelo 
método hidrotérmico apresentado por Zhao et al. (1998 a, b). Para a obtenção do 
material foram utilizados os reagentes copolímero tribloco Pluronic P123 (poli(óxido de 
etileno)-poli(óxido de propileno)-poli(óxido de etileno), PEO20PPO70PEO20)) (Sigma 
Aldrich Chemistry) como direcionador orgânico, ácido clorídrico 37 % (Synth) como 
controlador de pH, água destilada como solvente, tetraetilortosilicato (TEOS) (Sigma 
Aldrich Chemistry) como fonte de sílica e pseudobohemita (AlOOH) como fonte de 
alumínio. A composição molecular do gel de AlSBA-15, bem como os procedimentos e 
as condições de síntese foram baseadas nos trabalhos de Ferreira (2018) e Coutinho 

(2006). Dessa forma, o gel de AlSBA-15 apresenta a seguinte composição molecular: 

1 TEOS: 0,02 Al2O3: 0,017 P123: 5,7 HCl: 193 H2O 

Primeiramente, o direcionador orgânico P123 foi dissolvido em água destilada e HCl sob 
agitação constante a temperatura ambiente. Logo após, a pseudobohemita foi 
adicionada, sendo em seguida fornecido tempo de 2 horas para a completa dissolução 
do P123. Após esse tempo a fonte de silício tetraetilortosilicato (TEOS) foi adicionada. 
A mistura reacional, apresentando pH=1, foi mantida em agitação constante em 
temperatura ambiente por 24 h. Após o tempo decorrido, o gel homogêneo foi transferido 
para autoclaves de teflon e acomodadas em uma estufa por 48 h a 100 °C. 
Posteriormente, o gel obtido foi lavado com uma solução de 2 % em volume de ácido 
clorídrico (HCl) em etanol (EtOH), filtrado e seco a temperatura ambiente por 24 h. Após 
a secagem, o sólido foi calcinado por 1 h em atmosfera de nitrogênio seguida de mais 
uma hora em ar sintético a 550 °C com uma rampa de aquecimento de 1°C/min com o 
intuito de eliminar o direcionador orgânico dos poros do material mesoporoso. 

O catalisador AlSBA-15 antes e após o processo de calcinação foi analisado pelas 
técnicas de difratometria de Raio-X e espectroscopia na região do infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR). 

A análise de difratometria de Raio-X foi realizada através do método do pó, com o intuito 
de verificar a formação da estrutura característica do AlSBA-15. O material foi analisado 
em um difratometro Bruker D2Phaser equipado com um detector Lynxeye, utilizando 
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radiação CuKα (λ=1,54Å) com filtro de Ni, corrente de 10 mA e voltagem de 30 KV. A 
varredura foi realizada em baixo ângulo, na faixa de 0,5° a 5° com passo de 0,01° e 

tempo de aquisição de 0,3s. 

Os valores de espaçamento interplanar (d100) e parâmetros de rede hexagonal (a0) 
foram calculados por meio do valor do pico referente a reflexão no plano (100) por meio 
das equações expostas nas Figuras 1 e 2, respectivamente (Rodrigues, 2015). 

A espectroscopia na região no infravermelho foi realizada a fim de identificar as 
frequências vibracionais e suas respectivas contribuições das ligações características 
do catalisador, bem como comparar a presença dos grupos funcionais do direcionador 
orgânico na AlSBA-15 antes e após o processo de calcinação, uma vez que os 
espectros da amostra calcinada apresentarão ausência dessas bandas, com isso, 
certificando a eficiência do processo de calcinação para remoção do direcionador. Os 
materiais foram analisados em um espectrofotômetro PerkinElmer Frontier. Para a 
análise, as amostras foram misturas com KBr e prensadas para a obtenção de pastilhas. 

Os espectros foram obtidos na região de 400 a 4000 cm-1 com resolução de 4 cm-1. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como forma de entender a importância dos resultados obtidos nesse trabalho preliminar 
à pirólise termocatalítica do óleo de girassol, alguns aspectos são viáveis de serem 
explanados. Dessa forma, os próximos tópicos abordarão pontos necessários ao 
conhecimento geral do tema deste trabalho e, em seguida, serão apresentados os 
resultados das caracterizações pelas técnicas de DRX e FTIR da AlSBA-15 antes e 
após o processo de calcinação. 

Biomassa é um termo designado a qualquer matéria orgânica originada de plantas e 
animais que ao passar por um processo de conversão, fornece energia (Saidur et al., 
2011). Exemplos de fontes de biomassa são: resíduos orgânicos urbanos, agrícolas 
como florestais e animais, além dos óleos vegetais como girassol e soja (Tursi, 2019). 

Ela se apresenta como uma fonte de energia em constante crescimento uma vez que 
dispõe de características positivas frente ao petróleo como ser uma fonte de energia 
renovável, neutra na emissão de CO2 devido sua renovabilidade possibilitando 
diminuição de gases poluentes para a atmosfera, além de sua disponibilidade em 

quantidades abundantes (Rosie et al 2008). 

O girassol (Helianthes annus L.) pertencente a família Composita é uma planta de ciclo 
anual, tendo como característica crescimento rápido, resistência a seca, ao frio e ao 
calor superior a maioria das espécies de cultivo econômico no Brasil (Dalchiavon et al 
2016). A sua baixa sensibilidade fotoperiódica permite que, no Brasil, o seu cultivo possa 
ser realizado durante o ano todo, em todas as regiões produtoras de grãos (Correia, 
2016). 

A sua semente apresenta alta porcentagem de óleo, cerca de 45% a 55% sendo a 
composição desse óleo composto por altas quantidade de ácido graxos poli-insaturados 
como ácido linoleico (18:2) (48 a 74 %) e oleio (C18:1) (13 a 40 %), além de outros 
ácidos graxos em menor quantidade como ácido láurico (C12:0) (<0,1 %), palmistico 
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(C16:0) (5 a 8%), esteárico (C18:0) (2,5 a 7%), linolênico (C18:3)(<0,3 %) e lignocérico 
(C24:0) (<0,4%) (Castro, 2017). 

As características de alto teor de óleo nas sementes de girassol bem como sua 
composição química resultam em alta aplicação desse óleo na indústria cosmética, 
farmacêutica e alimentícia (Campestre, 2020). 

Como forma de aproveitar a energia armazenada na biomassa e transforma-la em 
produtos de alto valor agregado, essa fonte bioenergética deve passar por processos 
de conversão. Os processos que se destacam são gaseificação, transesterificação, 
liquefação e pirólise (ANEEL, 2020). Dentre esses processos o de maior interesse nos 
dias atuais é a pirólise por fornecer produtos de alta qualidade (Adams et al 2018). 

A pirólise é um processo em que consiste na degradação térmica da biomassa na 
ausência de oxigênio utilizando uma faixa de temperatura entre 300 °C e 800 °C, 
resultando no fornecimento de produtos gasosos, líquido e sólido (Agrela et al 2019). 

A fração gasosa é composta principalmente de CO2, H2 e hidrocarbonetos leves. A 
fração líquida, denominada de bio-óleo, é composto por uma mistura complexa de 
substâncias orgânicas. Enquanto que a fração sólida é composta por cinzas e carvão 
(Guedes et al 2018). 

O processo de pirólise pode ser divido em pirólise térmica ou pirólise catalítica. 

A pirólise térmica consiste na degradação da biomassa apenas com a presença do calor 
(Araujo, 2012). Enquanto que a pirólise catalítica consiste na aplicação do calor aliada 
à presença de um catalisador (Dwivedi et al., 2019). 

Das três frações obtidas desse processo de conversão, o bio-óleo apresenta maior 
destaque devido a sua vasta aplicação como combustível, além de ser matéria-prima 
para diversos produtos químicos (Hu et al.2013). No entanto, devido a sua composição 
apresentar elevado teor de compostos oxigenados o bio-óleo apresenta algumas 
desvantagens em relação ao óleo fóssil como alta acidez (pH~2,5) e alta viscosidade, ( 

Xu et al 2011). 

Diante disso, como forma de eliminar esses percalços, há a necessidade de realizar 
processos que melhorem (“upgrading”) a qualidade do bio-óleo, como por exemplo a 
pirólise catalítica em que o catalisador auxilia na liberação do oxigênio por meio de 
reações de desidratação, descarboxilação e descarbonilação originando produto como 
H2O, CO2 e CO, respectivamente (Machado, 2018). 

Um catalisador é uma substância que, adicionada em pequenas quantidades, acelera 
uma reação química sem ser consumido (Bernado-Gusmão et al., 2017). A catálise pode 

ser divida em homogênea e heterogênea (Araújo, 2012). 

Pelo fato dos catalisadores homogêneos apresentarem desvantagens como dificuldade 
na separação e recuperação do catalisador, os catalisadores heterogêneos são 
preferíveis (Rodrigues, 2010). Neste caso o catalisador usualmente é um sólido como, 

por exemplo, as peneiras moleculares (Rodrigues, 2010). 
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Peneiras moleculares são definidas como sólidos com porosidade definida e 
apresentam capacidade de distinção de moléculas por suas dimensões e geometrias 
(Júnior, 2018). Segundo a IUPAC esses sólidos são classificados de acordo com o seu 
diâmetro do poro (dp), como: microporosos: dp < 2 nm; mesoporosos: 2 < dp < 50 nm e 
macroporosos: dp > 50 nm (Kaneko et al., 1994). 

No início dos anos 90 pesquisadores da Mobil Corporation descobriram uma família de 
materiais mesoporos, denominados como M41S (Kresge et al., 2004). Essa família era 
composta por três tipos de sólidos mesoporosos: MCM-41(estrutura hexagonal); MCM-
48 (estrutura cúbica); MCM-50 (estrutura lamelar) (Bastos et al., 2011). 

Esses materiais possuem alta área especifica de até 1400 m²/g, com poros cilíndricos 

regulares e de estreita distribuição, na faixa de 15 a 120 Å (Schwanke, Pergher, 2012). 

Após a descoberta da família M41S, outros materiais mesoporosos foram sintetizados, 
como SBA-15 (Scwanke et al., 2017). 

A SBA-15 apresenta canais de SiO2 dispostos em uma estrutura hexagonal 
bidimensional p6mm, com diâmetro de poro na faixa de 5 e 30 nm e área superficial em 
torno de 600 a 1000 m²/g. Comparada com a MCM-41, a SBA-15 apresenta maior 
estabilidade térmica e hidrotérmica, bem como parede de poros mais espessas de 30 a 
60 Å. Dessa forma, a SBA-15 possui uma ampla área de aplicações como separação, 

catálise e adsorção (Nascimento, 2014; Sena, 2012). 

Pelo fato da SBA-15 apresentar somente silício e oxigênio em sua composição, ele 
apresenta baixa ou nenhuma acidez limitando suas aplicações. Diante disso, é 
necessário inserir sítios ácidos em sua estrutura, através da inserção de heteroátomos 
como Al, Mo, Ni, Co que geram cargas na estrutura, formando os sítios ativos do material 
(Hermida et al., 2008). 

Como forma de estimar a energia de ativação e o grau de conversão das reações que 
ocorrem durante a degradação de uma biomassa o estudo cinético se faz necessário. 
Para a realização do estudo a análise termogravimétrica é realizada (Souza, 2019). Os 
dados obtidos são inseridos em modelos cinéticos adequados. O modelos cinéticos 
mais utilizados devido a sua facilidade de administração e confiabilidade, são os 
modelos livres não-isotermicos Ozawa-Flynn-Wall e Kissinger-Akahira-Sunose. Esses 
modelos permitem estimar os valores das energias de ativação a partir dos coeficientes 
angulares de seus gráficos (Ma et al., 2019; Souza, 2019). Suas equações 
representativas são expostas nas Figuras 3 e 4, respectivamente. 

Finalizado as discussões dos aspectos teóricos, os próximos parágrafos discutirão as 
leituras das análises de caracterização realizadas no material AlSBA-15 antes e após o 
processo de calcinação. 

Na Figura 5 estão apresentados os difratogramas, a baixo ângulo, das amostras AlSBA-
15 antes e após o processo de calcinação. A análise de difratometria de raio-x é 
realizada com o objetivo de verificar se houve formação da estrutura hexagonal da 
AlSBA-15 (Morais, 2012). Diante do gráfico, é possível verificar que as amostras 
exibiram o perfil de difração típico característico do material mesoporoso AlSBA-15, uma 
vez que apresentam um pico de elevada intensidade e outros dois picos com menores 
intensidade, referentes as reflexões nos planos (100), (110) e (200), respectivamente 
(Marinho, 2016). A presença desses picos sugere a formação de uma estrutura 
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hexagonal bidimensional P6mm ordenada (Yuan et al., 2014, Kumaran et al., 2008). 
Esses dados estão de acordo com o estudo de Oliveira et al (2019). Em relação aos 
valores das propriedades texturais como espaçamento d100 e parâmetros de arranjo 
hexagonal a0, não houve modificação em seus valores para a amostra antes e após a 
calcinação, apresentando valores de 99,79 Å e 115,2 Å, respectivamente indicando que 
não ocorreu desestruturação após o processo de calcinação (Abd-Elbary et al 2014). No 
entanto, as intensidade dos picos para a amostra AlSBA-15 calcinada aumentaram em 
comparação com a amostra não calcinada. Esse aumento é justificado devido a 
condensação dos grupos siloxano durante o processo de calcinação, o que resulta na 
melhoria da ordem estrutural do material (Abd-Elbary et al 2014). 

Os espectros na região do infravermelho para as amostras de AlSBA-15 antes e após o 
processo de calcinação estão apresentadas na Figura 6. Ela foi realizada com o intuito 
de poder identificar, através das bandas de absorção, os grupos funcionais orgânicos 
do direcionador. Dessa forma, essa técnica serve de indicativo para o conhecimento do 
sucesso da remoção do direcionador dos poros do material mesoporoso após o 
processo de calcinação (Araujo, 2012). Os espectros das amostras AlSBA-15 antes e 
após a calcinação apresentaram bandas semelhantes em 3384, 1633, 1061, 942, 797, 
560 e 442 cm-1. A banda em 3384 cm-1 corresponde as vibrações das ligações dos 
grupos O-H, enquanto que a banda 1633 cm-1 relaciona-se às vibrações de deformação 
das moléculas de água fisicamente adsorvida no material (Magalhães et al 2018; Sahel 
et al 2019). Em 1061 cm-1 compreende ao alongamento assimétrico dos grupos Si-O-
Si (Sacramento et al 2019). A banda 942 cm-1 está relacionada com a vibração dos 
grupos Si-OH (Subhan et al 2018). Enquanto que as bandas em 797 cm-1 e 442 cm-1 
correspondem as vibrações de alongamento simétricas das ligações T-O do tetraedro 
TO4 (T= Al ou Si) e vibração de flexão das ligações Si-O-Si, respectivamente (Xing et 
al 2017). No entanto, as bandas na faixa de 2969 cm-1 a 2878 cm-1 e 1462 cm-1 a 1370 
cm-1 fizeram-se presença apenas na amostra não calcinada. Elas são bandas 
atribuídas as vibrações das ligações C-H dos grupos CH2 e CH3 e vibrações das 
ligações C-O-C do direcionador orgânico P123, respectivamente (Araujo et al 2009; 
Ferreira, 2018). A ausência de bandas relacionadas ao direcionador P123 na amostra 
AlSBA-15 calcinada indica que o processo de calcinação foi eficiente na remoção do 
surfactante (El-Nahhal et al 2018). 

 
Conclusão 

 

A peneira molecular mesoporosa AlSBA-15 com razão Si/Al= 50 obtida pelo método 

hidrotérmico foi sintetizada com sucesso. 

Para a comprovação da formação do material as técnicas de DRX e FTIR foram 
realizadas antes e após o processo de calcinação. A partir da análise de DRX foi 
possível observar os picos referente às reflexões nos planos (100), (110) e (200) 
característicos do AlSBA-15 tanto para a amostra não calcinada quanto para a amostra 
calcinada. Foi também observado que na amostra calcinada o pico (100) apresentou-se 
mais intenso, indicando que o processo de calcinação provocou condensação dos 
grupos siloxanos, favorecendo uma estrutura mesoporosa mais organizada. Por meio 
dos espectros da análise de FTIR, foi possível sugerir e eficiência do processo de 
calcinação para a remoção do direcionador orgânico P123, uma vez da ausência das 
bandas características do direcionador no espectro da amostra calcinada. 
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Diante dos dados desse estudo introdutório, é possível afirmar que o material mesoporo 
AlSBA-15 encontra-se apto para ser utilizado como suporte para o metal molibdênio em 
trabalhos futuros, bem como ser aplicado no estudo cinético de decomposição 
pirócatalítica do óleo de girassol para avaliar sua eficiência na diminuição da energia de 
ativação do processo, que servirá como estudo preliminar à pirólise catalítica do óleo de 
girassol na presença do MoAlSBA-15. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Equação de espaçamento interplanar d100 

 

 

Figura 2 - Equação de parâmetros de rede hexagonal a0 

 

 

Figura 3 - Equação Ozawa-flynn-Wall 

 

 

Figura 4 - Equação Kissinger-Akahira-Sunose 
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Figura 5 - Difratograma de raio-x das amostras AlSBA-15 antes e após o processo de 
calcinação 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 44 

 

 

Figura 6 - Espectros na região do infravermelho das amostras AlSBA-15 antes e após o 
processo de calcinação 
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TÍTULO: USO DE RESIDUOS DE MANIPUEIRA PARA PRODUÇÃO DE TIJOLOS 

SOLO-CIMENTO 

Resumo 

 

A indústria da construção civil é conhecida como uma das maiores consumidoras de 
recursos naturais. Tendo em vista este problema, muitos pesquisadores apresentam 
possíveis soluções, com os mais diversos materiais, que visam a minimização dos 
impactos causados pelos setores industriais, um bom exemplo é o tijolo solo-cimento, 
que apresenta bons resultados quanto a incorporação de rejeitos. Um destes refugos 
trata-se da manipueira, um liquido amarelado proveniente do processamento da 
mandioca, por ser um material poluente, procuramos uma destinação correta para ele. 
O projeto estuda a incorporação da manipueira no tijolo solo-cimento, como forma de 
reaproveitamento de materiais danosos ao meio ambiente e diminuição do uso de 

matérias-primas finitas. 

 
 
Palavras-chave: Tijolo solo-cimento; Manipueira; reaproveitamento de rejeitos; 

TITLE: USE OF CASSAVA WASTEWATER FOR PRODUCTION OF SOIL-CEMENT 

BRICKS 

Abstract 

 

The construction industry is known as one of the largest consumers of natural resources. 
In view of this problem, many researchers present possible solutions, with the most 
diverse materials, which aim to minimize the impacts caused by the industrial sectors, a 
good example is the soil-cement brick, which presents good results regarding the 
incorporation of waste. One of these refuses is the cassava wastewater, a yellowish 
liquid from the processing of cassava, as it is a polluting material, we are looking for a 
correct destination for it. The project studies the incorporation of cassava wastewater in 
the soil-cement brick, as a way of reusing materials harmful to the environment and 
reducing the use of finite raw materials. 

 
 

Keywords: Soil-cement brick; Cassava wastewater; Reuse of waste; 

Introdução 
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Diante da preocupação com as questões ambientais, o número de pesquisas que visam 
a minimização dos impactos causados pelos setores industriais têm aumentado nos 
últimos anos, não sendo diferente no setor da construção civil. Um dos maiores desafios 
enfrentados pelos pesquisadores está sendo o de desenvolver novos materiais 
sustentáveis que reduzam os danos causados pela indústria ao meio ambiente, e ao 
mesmo tempo atendam às exigências, tanto técnicas quanto do mercado. 

Vários trabalhos têm sido desenvolvidos na parte da construção civil com a utilização 
de resíduos nos materiais de construção, como por exemplo: Utilização de fibras 
naturais de palha de rigo e palha da cevada em formulações de tijolos, Ashour et al. 
(2015). Possibilidade de inserção de areia de fundição nas composições dos tijolos, 

Leonel et al. (2017). 

Bons resultados obtidos nos estudos de incorporação de diversos resíduos em tijolos 
de solo-cimento mostra que este produto é uma boa solução para uma melhor 
destinação de rejeitos da indústria. Um destes refugos é justamente a manipueira, um 
líquido de cor amarelada, proveniente do processamento de raízes de mandioca em 
casas de farinhas, é altamente poluidor devido à grande quantidade de cianeto presente 
na sua composição. É estimado de 300 a 600 litros de manipueira para cada tonelada 
de mandioca processada (RIBAS, CEREDA E BÔAS, 2010; CARVALHO et al., 2017). 

Alguns autores vêm estudando formas para o reaproveitamento desse resíduo, de forma 
a garantir uma destinação adequada. Silva (2008) defende que o efluente pode ser 
aproveitado como fertilizante natural; defensivo agrícola […] ou ainda na fabricação de 
tijolos ecológicos que não necessitem de tratamentos térmicos. 

Diante dessa problemática, o presente projeto tem como objetivo estudar as 
características e propriedades físicas e mecânicas de tijolos maciços produzidos com 
composições de solo-cimento e substituição da água pela manipueira, proveniente do 
processamento de raízes de mandioca, além de caracterizar esta matéria-prima. 

 
Metodologia 

 

A metodologia a ser empregada pode ser dividida em quatro partes: 

1. Caracterização do resíduo manipueira; 2. Estudo da formulação de produtos 
cerâmicos; 3. Estudo do processamento; 4. Avaliação física e mecânica dos tijolos 

obtidos. 

CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO MANIPUEIRA 

O resíduo foi caracterizado inicialmente com base em natureza química, mineralógica e 
estrutural. Os resultados forneceram subsídios para avaliar a potencialidade do material 

para reciclagem. 

É um líquido residual que possui um teor elevado de ácido cianídrico e matéria orgânica. 
A sua composição é variável, dependendo da cultura e de características típicas da 
região onde a mandioca é cultivada. 
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O material foi coletado em casas de farinha, no município de Lagoa Nova no Rio Grande 
do Norte. O cianeto presente em sua composição foi reduzido a um quarto do percentual 
inicial após 48 horas de exposição ao sol durante o dia e em ambiente coberto com 
ventilação durante a noite, figura 1. 

Figura 1 – Manipueira armazenada em tanques 

Fonte: Morais (2016) 

Para a caracterização do efluente foram feitos ensaios de determinação de cianeto no 
laboratório Bioagri em Paulista/PE, potencial hidrogeniônico, condutividade elétrica, 
sólidos em suspensão e sólidos totais no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB), e os ensaios de macro e micronutrientes, cloreto, sulfato 
e fosfato no laboratório da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 
(EMPARN). O material foi então submetido ao ensaio de caracterização de 
espectrometria de fluorescência de raios-X para determinação da composição química 
no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais da UFRN. 

ESTUDO DA FORMULAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS 

Para descobrirmos a formulação ideal fizemos um estudo variando 3 fatores: 
Manipueira; Cimento; Tempo de cura. Foram feitos 75 tijolos com variações descritos 
na tabela 1. Os tijolos foram então submetidos a ensaio de compressão simples e ensaio 
de absorção de água de acordo com a NBR 8492 e durabilidade de acordo com a NBR 
13554. 

Tabela 1 – Composição das formulações dos tijolos de solo-cimento. 

ESTUDO DO PROCESSAMENTO 

A partir da determinação das formulações a serem estudadas o material foi misturado e 
homogeneizado mecanicamente com o auxílio da betoneira Motomil-MB-150L, e 
começamos a fabricar os 75 tijolos maciços, no Laboratório de Propriedades Físicas do 
Materiais Cerâmicos (LaPFiMC), em uma prensa manual da marca Sahara, com 
dimensões internas de 5 centímetros de espessura, 10 com de largura e 21 centímetros 
de comprimento (Dimensões que configura o tijolo como tipo “A” de acordo com a NBR 
8491). Após prensagem os tijolos passaram por processo de cura úmida durante 7 dias, 
com o auxílio de um borrifador, em um local coberto. 

AVALIAÇÃO FÍSICA E MECÂNICA 

Foram realizados ensaios de resistência à compressão simples, absorção de água, 
durabilidade por imersão e secagem nos laboratórios de Solos e Materiais de 
Construção da UFRN. 

Os ensaios de resistência foram realizados aos 7, 28 e 49 dias, de acordo com o 
planejamento experimental. O ensaio foi realizado na máquina AMSLER com célula de 
carga de 10.000 kg, de acordo com a NBR 8492. 

Para os ensaios de absorção de água, foram separadas amostras com 7 dias de cura. 
Os tijolos foram pesados e colocados em estufa retilínea até atingirem constância de 
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massa, após isso, os tijolos foram novamente pesados e submersos em água pelo 
período de 24 horas, sendo então retirados e pesados. Utilizamos então o cálculo do 

percentual de absorção dos tijolos maciços prensados, tudo de acordo com a NBR 8492. 

O ensaio de durabilidade por imersão e secagem teve início aos 7 dias de cura, de 
acordo com a NBR 13554. O método prescreve 6 ciclos com 5 horas de molhagem e 42 
horas de secagem em estufa a uma temperatura de 71°C (Com desvio de 2°C). Não foi 
realizada, no entanto, a etapa de escovação das amostras, tendo em vista que não é 
necessária nos tijolos utilizados nas obras de construção civil, devido as solicitações de 
abrasão superficial serem menos rigorosas que nos tijolos para fins rodoviários. 

 

Resultados e Discussões 

 

CARACTERIZAÇÃO DA MANIPUEIRA 

Após revisado em literatura foi possível determinar que a manipueira é formada 
principalmente por: potássio, nitrogênio, sódio, ferro e cálcio, de acordo com Ponte 
(1992), isto foi constatado através dos nossos ensaios como verificado na tabela 2, as 
variações dos valores encontrados podem ser justificadas pelo fato de a composição 
variar de acordo com diversos fatores como clima, solo, cultura. 

Tabela 2 – Composição da manipueira líquida 

O baixo pH de natureza ácida (4,5) da manipueira poderia prejudicar o processo de 
hidratação do cimento, porém, isso não foi constatado nos ensaios realizados. O teor 
de ácido cianídrico livre apresentou o valor de 5,62 mg/L, que atendeu a NR 15, que 
estabelece um limite máximo de 8 mg/L em ambientes de trabalho com uma carga 
horária de 8 horas por dia. 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES 

Seguindo o planejamento experimental, as variáveis independentes foram a manipueira, 
considerando a porcentagem de substituição à água, o teor de cimento e o tempo. Os 
resultados dos testes estão descritos na tabela 3. Todos os valores obtidos atenderam 

a NBR 13553, que determina o valor mínimo de resistência de 1 MPA. 

Tabela 3 – Resistência à compressão 

As composições com 12% de cimento tiveram maior resistência, era esperado, tendo 
em vista que uma maior quantidade de aglomerante é responsável por maiores 
formações de compostos cimentícios hidratados, que estão ligados diretamente ao 
ganho de resistência mecânica. 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 

Os resultados da absorção de água, tabela 4, demonstram que todas as composições 
estudadas apresentaram valores de absorção de água abaixo dos 20%, estabelecido 
como limite máximo para formulações de solo-cimento pela norma NBR 8491. 
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Tabela 4 – Absorção de água 

É possível perceber menores teores de absorção nas composições de 12% de cimento, 
por causa da maior quantidade de ligantes proporcionar mais reações cimentícias, 
tornando, consequentemente, as composições mais densas e com tamanho de poros 
reduzidos. O uso do resíduo não prejudicou essa propriedade, tendo em vista que ao 
comparar as formulações com manipueira, incluindo o desvio padrão, os valores ficam 

semelhantes. 

DURABILIDADE MODIFICADO 

Os resultados de perda de massa (tabela 5) após os tijolos serem submetidos ao ensaio 
de Durabilidade modificado permitem constatar que os valores de perda de massa 
ficaram bem abaixo do limite máximo de 10% estabelecido pela NBR 13553. Esta perda 
pode estar relacionada a prensagem do solo, na qual por meio da compactação se 
proporciona a estabilização mecânica. É importante se atentar aos tijolos com 
manipueira, que apresentaram menor perda de massa em comparação aos que 

continham água na formulação. 

Tabela 5 – Durabilidade Modificado 

 
Conclusão 

 

Na preparação das misturas, a manipueira comportou-se semelhante a cal, fazendo com 
que o material apresentasse maior formação de flocos. No ensaio de resistência à 
compressão, todos os tijolos atenderam aos requisitos da NBR 13553 (Acima de 1 MPa), 
exceto aos 7 dias os tijolos com 6% de cimento não atenderam o limite mínimo de 2 
MPa estabelecido pela NBR 8491. 

Todas as formulações ficaram abaixo de 20% no ensaio de absorção de água, 
estabelecidos pela NBR 8491. Quanto ao ensaio de Durabilidade, apresentaram perda 
de massa abaixo de 1% em todas as formulações, bem abaixo do determinado em 
norma (10%). 

Comparando os resultados dos tijolos de solo-cimento com manipueira com os que 
utilizaram água na mistura, os tijolos com manipueira apresentaram resultados 
semelhantes, apresentando, ainda, menores perdas de massa no ensaio de 
durabilidade, comprovando que a utilização da manipueira é viável nesses tijolos sem 
fins estruturais. Sendo assim, é possível perceber que se torna interessante a utilização 
da manipueira ao invés da água potável. 
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Figura 1 
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Tabela 2 
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Tabela 5 
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TÍTULO: Hibridização do Path-relinking e outras Meta-heurísticas para o Problema 

Quadrático de Alocação Multiobjetivo 

Resumo 

A busca local, busca local iterativa e o path-relinking são métodos simples e poderosos, 
e neste relatório aplicam-se aos métodos de resolução de problemas do Problema 
Quadrático de Alocação. Além disso, utiliza-os de acordo com os métodos finais de 
estudo e investigações de resultados capturados em relação ao tempo de execução e 
exatidão das soluções encontradas. 
 

Palavras-chave: Busca Local Iterativa,Path-Relinking, Problema Quadrático de 

Alocação. 

TITLE: Investigation of Path Relinking Hybridization with Local Search and Iterative Local 

Search for the Quadratic Assignment Problem. 

Abstract 

The local search, iterative local search and path relinking are simple and powerful 
methods, and this article applies to the Quadratic Assignment Problem solving methods. 
In addition, it uses them according to the final study and research methods and methods. 
of results. captured relative to the runtime and accuracy of the solutions found. 
 
Keywords: Iterative local search, Quadratic Assignment Problem, Path-Relinking 

Introdução 

A humanidade, em seu progresso e evolução, sempre procurou o melhor desempenho 
e rendimento na resolução de seu problemas em detrimento da limitação de recursos. 
Uns dos exemplo disso seria a organização de um layout de um hospital em que é 
considerado os setores hospitalares como, por exemplo, UTI’s, leitos, farmácias e 
enfermaria, e o objetivo é que a distância percorrida pelo fluxo de materiais e pessoas 
entre esses setores seja minimizada. Esta situação, assim como outras aplicações 
importantes, é modelada pelo Problema Quadrático de Alocação(PQA). A introdução 
deste modelo para hospitais foi aplicado no trabalho de Elshafei(1977). Além disso, há 
outras aplicações como de modelagem de construções em universidades no trabalho 
de Dickey and Hopkins (1972), de design de painéis de controles em Burkard e 
Offermann (1977) e entre outros problemas. O PQA consiste em alocar, de forma ótima, 
determinado conjunto de itens (com o custo definido pelo fluxo do transporte desses 
itens) em determinadas localidades (com o custo definido pela distância desses locais). 
O objetivo é encontrar a melhor alocação dos itens nas localidades de tal forma que a 
soma do produto do custo dos fluxos e o custo das distâncias seja min ı́ma. O Problema 
Quadrático de Alocação é um problema de otimização NP-árduo (Sahni e 
Gonzalez(1976)), sendo uns dos mais difı́ceis de ser resolvido,todavia, atualmente, há 
grandes instâncias (tamanho 30) resolvidas por algoritmos exatos (Anstreicher et al. 
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(2002)). As instâncias utilizadas estão disponı́veis na biblioteca QAPLIB. A busca local 
foi estudada e aplicada a partir dos dados apresentados por Stützle (1999), na qual dá 
um panorama geral de outras técnicas, já em relação a busca local explica o seu 
funcionamento assim como o algoritmo. Para a busca local iterativa temos ,além do 
Stützle (1999) que explica os fundamentos desta técnica: Gutiérrez and Brizuela (2006) 
que utiliza o busca local iterativa para achar e analisar o ”Big Valley", local onde é 
concentrado os melhores resultados, a fim aplicar boas perturbações dependendo do 
tamanho, tendo em vista que para instâncias menores(até tamanho 30) é melhor usar 
perturbações pequenas, já para instância maiores(maiores que 30) é mais apropriado 
usar maiores perturbações; Stützle (2006) usa a forma básica da busca local iterativa 
para mostrar a estagnação dessa técnica, principalmente, por conta do critério de 
comparação entre a solução atual e o vizinho à ela ser simplório e fraco em 
determinadas instâncias, porém ele mostra e testa outras formas mais refinadas para 
determinar qual a melhor solução, logo torna a busca local iterativa mais eficiente e 
poderoso; Hussin and Stützle (2009) hibridiza a busca local iterativa com outra busca 
local iterativa, assim criando uma hierarquia entre as buscas locais iterativas e 
incentivando a hibridização, também, entre técnicas diferentes. O path-relinking foi 
estudo e baseado pelo artigos de Ribeiro (2012) e Glover et al. (2004). Em Ribeiro 
(2012) é apresentado o uso do path-relinking para melhorar, com hibridização, as 
técnicas de heurı́sticas - como busca tabu, algoritmo genético e GRASP - a fim de 
resolver problemas de otimização combinatórias. Já em Glover et al. (2004), já são 
introduzidas novas ideias e aplicações para o path-relinking com a finalidade de mostrar 
o impacto e performance desta técnica em aplicações como rede neural, rotina clássica 
de veículos e problemas multi-objetivos. Ademais, na seção da metodologia, é descrito: 
o ambiente de testes; os princı́pios das técnicas utilizadas e as modificações feitas nelas 
com. Na seção dos resultados exponha-se os resultados obtidos com as instâncias e 
análises feitas. Por último, na seção conclusiva termina-se o relatório com análises finais 
dos experimentos com sugestões baseadas nas análises. 
 
Metodologia 

 
O ambiente de teste foi um notebook Lenovo com processador Intel 2.70GHz 4, 
memória RAM de 3,6 GB e HD de 500 GB e Ubuntu 18.0 como sistema operacional. 
Foram realizados 30 execuções por instâncias para cada algoritmo. Além disso, foram 
comparadas o tempo médio de execução entre os experimentos das técnicas e o desvio 
percentual(distanciamento). Sendo o cálculo para o distanciamento dado como: 
distanciamento = (((custo da solução encontrada - custo da melhor solução) * 100)/ 
custo da melhor solução) Ademais, os algoritmos comparados utilizaram as técnicas da 
busca local, busca local iterativa e path-relinking. Foram aplicadas individualmente a 
busca local e busca local iterativa, e aplicadas de forma híbrida o path-relinking junto 
com a busca local e a busca local iterativa. As instâncias utilizadas foram as conhecidas 
da literatura retiradas da QAPLIB. Sendo essas correspondentes às quatro classes de 
instâncias com a finalidade da abranger todos os tipos. A classe I são as instâncias 
randômicamente geradas; classe II são instâncias com distâncias em forma de 
retângulos; classe III instâncias de situações reais; classe IV são instâncias de situações 
reais, porém com valores randomizados. Vale salientar que no nome das instâncias 
encontra-se o tamanho delas, por exemplo, na instância tai20a o tamanho dela é 20. A 
busca local é um método simples,porém poderoso. Ele consiste em encontrar a melhor 
solução de uma vizinhança gerada a partir de uma solução candidata. Aplica-se esse 
princípio até não haver uma solução na vizinhança que seja melhor do que a candidata. 
Na busca local iterativa, há aplicação iterativamente da busca local com a mudanças de 
alguns parâmetros. Nesta técnica, gera-se uma solução inicial e aplica-se uma busca 
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local, e então a solução resultante passa a ser a melhor até o momento. Em seguida, é 
aplicado perturbações nesta solução resultante e repetindo o processo até não ter como 
aplicar mais perturbações. Diante disso, deve-se regulamentar a geração procedural do 
ponto de partida, perturbações que modificam novas soluções iniciais da busca local, 
critérios que dão continuidade a iteração e a própria implementação da busca local. O 
path-relinking é uma técnica que gera soluções baseadas em duas soluções, uma sendo 
inicial e outra final. De modo geral, a partir da inicial ao mover um valor, que na solução 
final está em outra posição, para a posição na qual o mesmo valor está na solução final, 
assim criando uma nova solução e analisando qual é a melhor. Novas soluções serão 
geradas até que não tenha mais como mover os valores, ou seja, a inicial seja igual a 
final, ou até que certa porcentagem arbitrária da inicial seja modificada. Considere a 
criação de caminhos que unem duas soluções selecionadas x' e x'' produzindo uma 
solução x' = x(1), x(2), x(3), ..., x(k) = x'' . Com a finalidade de diminuir a quantidade de 
opções, a solução x(i + 1) deve ser criada a partir de x(i) e a cada passo escolhe-se um 
movimento que reduza a quantidade de passos para chegar a x'' Glover et al. (2000). 
Vale ressaltar que, para o path-relinking, é necessário uma diferença simétrica de 4 
componentes entre as soluções ou como denominada de distância Hamming para que 
haja um mı́nimo local entre elas. Isso é descrito e demonstrado em Ribeiro (2012). 
Foram utilizados variações do path-relinking sendo cada uma: • Forward Relinking: o 
Path-relinking escolhe a pior solução entre x' e x'' para ser a solução inicial e a melhor 
solução para ser a guia; • Backward Relinking: o Path-Relinking é aplicado usando a 
melhor solução entre x' e x'' como solução inicial e a pior como a solução guia; • Back-
and-forward Relinking: duas trajetórias são exploradas, primeiro usando o x' como 
solução inicial e depois usando o x'' como solução inicial. A desvantagem é o aumento 
do tempo computacional; • Mixed relinking: dois caminhos são explorados 
simultaneamente: o primeiro proveniente de x' e o segundo de x'', até que eles se 
encontrem em uma solução intermediária equidistante de x' e x''; • Truncated relinking: 
apenas uma parte da trajetória entre x' e x'' é investigada. Sendo que na pesquisa foi 
optado investigar 60% do caminho por demonstrar ser suficiente, já que não houve 
melhoras significativas acima desse valor. Neste relatório será mostrado os resultados 
do path-relinking do tipo mixed por ser a mais poderoas dentre os demais tipos de path-
relinking. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nesta seção, os resultados gerados foram com base nas quatro classes de instâncias 
já citadas. Na classe I, tivemos uma porcentagem de 0% para as vezes em que foram 
achadas as soluções ótimas. Contudo, tivemos um distanciamento de médio variando 
de 5.24% a 12.64% da instância tai(com tamanhos 20,25,30,60 e 80) do tipo b para 
busca local. Já na busca local iterativa, houve uma melhora pois o distanciamento médio 
entre a solução encontrada e a solução ótima foi de 3.32%, 3.20% e 3.10% para 
instância tai20a, tai25a e tai30a, e 10.98% para tai80a. Nota-se a superioridade da 
busca local iterativa em relação a busca local em relação a exatidão, embora o tempo 
de execução da busca local ter levado em média 0.277 milissegundos e a busca local 
iterativa 12.223 milisegundos. Com a hibridização do path-relinking(do tipo mixed) e 
busca local iterativa, a distância média das instâncias tai20a, tai25a e tai30a é 2.76%, 
3.04% e 2.98% respectivamente e 9.95% para tai80a. Por conta da hibridização tivemos 
uma melhora na exatidão, e o tempo médio de execução subiu para 25.933. Na classe 
II, também não ocorreu de achar a solução ótima. Na busca local, o distanciamento 
médio das instâncias nug30 e tho30 foram de 4.95% e 29.20%, e para a instância 
sko(com tamanhos 42, 49, 56, 64) o desvio percentual variou entre 1.31% e 1.73%. A 
busca local iterativa teve distanciamentos de 1.71% e 28.87% para nug30 e tho30 
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respectivamente, e da instância sko o resultado variou entre 1.31% e 1.73%. Já com a 
hibridização do path-relinking com a busca local iterativa, a exatidão foi acrescentada 
com a diminuição do desvio percentual que passou a ser 1.39% e 26.10% para nug30 
e tho30, e a variação de 1.28% a 1.32% da instância sko. Já na classe III, houveram 
porcentagens de vezes em que foram achadas as soluções ótimas. Sendo que na busca 
local houve 0% em que foi achado a solução ótima e de variação de 0.33% a 0.47% 
para a média de desvio percentual da solução achada e a solução ótima. Na busca local 
iterativa tivemos uma porcentagem de vezes que acharam soluções ótimas de 3.23%, 
9.68%, 3.23%, 9.68% e 6.45% para as instâncias bur26a, bur26b, bur26c, bur26d e 
els19 respectivamente. E para o distanciamento houve uma variação de 0.03% a 0.11% 
das instâncias de bur26; 31.36% e 30.26% às instâncias kra30a e kra30b; 8.96% para 
ste36b. Já com a hibridização do path-relinking com busca local iterativa, temos: 
porcentagem de vezes em que a solução ótima foi encontrada de 9.68%, 6.45%, 9.68%, 
12.90% e 51.61% para as instância bur26a, bur26b, bur26c, bur26d e els19 
respectivamente. O percentual de distanciamento deste método foi de uma variação 
entre 0.01% e 0.08% para as instâncias de bur26; 31.75% e 30.40% às instâncias 
kra30a e kra30b; 5.73% para ste36b. Na classe IV, com a busca local, não foi achado a 
solução. Já em relação ao desvio percentual, temos variação de 7.54% a 18.07% das 
instâncias tai(de tamanho 20, 25, 30, 60, 80) do tipo b. A porcentagem em que foi 
encontrado a solução ótima foi de 3.23% na instância tai20 na busca local iterativa. 
Neste mesmo método, tivemos um desvio percentual variando entre 1.94% e 5.31% 
para as instâncias de tai do tipo b. Já na hibridização path-relinking com busca local 
iterativa, tivemos 16.13% para vezes em que foi achado a solução ótima na instância 
tai20b. Já para o distanciamento, houve uma variação entre 1.16% e 2.12% para a 
instância tai do tipo b também. Diante disso, é notório a melhora que a hibridização traz 
em relação ao uso individual de cada método. Con métodos meta-heurísticos, não é 
necessário procurar e analisar todas a soluções possíveis, mas sim uma parte. Por 
conta disso, corre o risco de acharmos apenas a melhor solução localmente, os 
experimento da busca local nos mostraram isso. A busca local iterativa já tenta suprir 
este tipo de problema ao aplicar a busca local iterativamente e, consequentemente, 
aumentando a exatidão na procura das melhores soluções, porém ainda é suscetível a 
ficar achar apenas soluções ótima locais que podem estar distante da solução ótima 
global como foi mostrado pelos experimentos. Com a hibridização do path-relinking e 
busca local iterativa, tal problema é minimizado, pois, conforme nos resultados dos 
experimentos de cada instâncias, tivemos uma diminuição de distanciamento da 
solução encontrada e solução ótima global. Por conta disso, é demonstrado que a 
hibridização potencializa as buscas de soluções. 
 

Conclusão 

 
Devido aos resultados dos experimentos,é evidenciada a grande melhora que a busca 
local iterativa traz ao executar a mesma busca várias vezes. E com o path-relinking é 
mais evidente a melhora que traz a hibridização das técnicas, pois, foi encontrado 
soluções muito próximas da solução ótima sem ter que checar todas as soluções 
possı́veis. Além disso, o mixed demonstrou ser uns dos tipos mais poderosos dos path-
relinking pois tem busca por mais soluções, ao criar caminhos tanto pelo forward quanto 
pelo backward, sem ter muito custo computacional ao parar a busca quando as duas 
soluções iteradores são iguais. Diante disso, mostra-se o potencial da busca local, do 
path-relinking e da hibridização entre algoritmos, pois os defeitos que um método tem, 
podem ser supridos pelas qualidade do outro método. Ademais, é necessário 
desenvolver novas formas de utilizar elas com parâmetros diferentes para melhorar a 
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acurácia da procura de soluções melhores, diminuição do tempo de execução e a 
melhora de consistência dos resultados. 
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TÍTULO: Construção de uma interface gráfica de usuário para validação de um modelo 

de classificação visando o rastreamento do câncer de mama 

Resumo 

Este projeto objetiva a utilização da bioespectroscopia e aplicação de classificação 
multivariada como nova tecnologia para criação de um programa de rastreamento do 
câncer de mama entre a Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer em colaboração 
com a UFRN. Para isso, desenvolveu-se uma interface gráfica que servirá como 
ferramenta computacional para avaliar fornecer laudos clínicos.  
 
Foi construída uma interface gráfica de usuário (GUI) para análise precisa, econômica 
e rápida para o rastreamento do câncer de mama. Dessa forma, resolve-se problemas 
como a falta de profissionais especializados, tempo para entrega do resultado, menos 
resultados falso-positivos e falso-negativos, gerando um melhor prognóstico, levando 
assim a diminuição de mortes por câncer de mama. 
Na interface, utilizamos o modelo SPA-SVM, previamente treinado a partir de um 
conjunto de dados de plasma sanguíneo obtidos através da espectroscopia de 
infravermelho por transformada de Fourier no modo de reflectância total atenuada (ATR-
FTIR). Demonstraram-se excelentes resultados em pacientes (n = 476) com 
sensibilidade (94%) e especificidade (91%) equiparados a mamografia tradicional (88-
93% e 85-94%, respectivamente), mostrando-se como método alternativo viável. 
Objetiva-se aplicar a interface no processo de validação analítica a ser realizado na Liga 
Contra o Câncer. O método do duplo cego randomizado será realizado e assim, a real 
eficácia do método proposto será avaliado no meio clínico de forma simples. 
 
Palavras-chave: Bioespectroscopia. Câncer de Mama. Interface Gráfica de Usuário. 

TITLE: Construction of a graphical user interface to validate a classification model aimed 

at screening breast cancer 

Abstract 

This project aims to use biospectroscopy and apply multivariate classification as a new 
technology to create a breast cancer screening program between the Liga Norte 
Riograndense Contra o Câncer in collaboration with UFRN. For this, a graphical interface 
has been developed that will serve as a computational tool to evaluate providing clinical 
reports. 
A graphical user interface (GUI) was built for accurate, economical and rapid analysis 
for breast cancer screening. In this way, problems such as the lack of specialized 
professionals, time for delivery of the result, less false-positive and false-negative results 
are solved, generating a better prognosis, thus leading to a decrease in deaths from 
breast cancer. 
At the interface, we used the SPA-SVM model, previously trained from a set of blood 
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plasma data obtained through Fourier transform infrared spectroscopy in attenuated total 
reflectance (ATR-FTIR) mode. Excellent results have been demonstrated in patients (n 
= 476) with sensitivity (94%) and specificity (91%) comparable to traditional 
mammography (88-93% and 85-94%, respectively), showing themselves as a viable 
alternative method. The objective is to apply the interface in the analytical validation 
process to be carried out at the League Against Cancer. The double blind randomized 
method will be performed and thus, the real effectiveness of the proposed method will 
be evaluated in the clinical environment in a simple way. 

  

 
 
Keywords: Biospectroscopy. Breast cancer. Graphical user interface. 

Introdução 

A mortalidade por câncer de mama pode ser reduzida por meio de programas de 
rastreamento, onde testes clínicos preliminares são empregados em uma população 
assintomática, com o objetivo de identificar biomarcadores de câncer que podem 
permitir o encaminhamento precoce de mulheres com resultados alterados para análise 
clínica e tratamento mais aprofundado. A introdução de um rastreamento da população 
usando tecnologias novas menos invasivas como uma estratégia para detecção precoce 
do câncer de mama no Rio Grande d o Norte é, portanto, altamente necessária. 
A mamografia é o método recomendado para rastreamento de rotina do câncer de 
mama em todo o mundo. Essa técnica realizada em aparelho de raios X é descrita como 
um exame radiológico para avaliação das mamas. Pode ser usado para verificar lesões 
semelhantes ao câncer de mama em mulheres aparentemente saudáveis, encontrando 
nódulos ou calcificações. Além de ser considerada dolorosa e invasiva, relativamente 
cara, fonte de muito desconforto e até constrangimento aos pacientes, sua sensibilidade 
varia de 88 a 93%, e sua especificidade varia entre 85 a 94%. Sendo essas variações 
causadas por diversos fatores, tais como: qualificação da mão de obra, estado e 
especificação dos equipamentos, entre outros fatores. Essas métricas estatísticas 
revelam a proporção de mulheres com câncer de mama que apresentaram mamografia 
constando positivo para câncer e a taxa de mulheres sem câncer de mama que terão 
mamografia com resultado negativo para câncer de mama, respectivamente. 
 Além disso, o tempo desde o exame inicial do paciente até o diagnóstico pode ser muito 
longo; cerca de 70% dos casos de câncer de mama levam à remoção completa da 
mama. Muitos exames são necessários para identificar a presença de neoplasia: 
mamografia, exame de mama, biópsia, ressonância magnética (RM) e ultrassom. 
Pesquisas recentes estão progredindo gradualmente, nas quais excelentes resultados 
diagnósticos em comparação aos métodos tradicionais foram obtidos em vários tipos de 
câncer, como o de próstata, cervical e esôfago; além disso, para diagnosticar doenças 
neurodegenerativas, como Alzheimer (Baker, 2008) (MAZIAK, 2007). 
A aplicação da bioespectroscopia (empregada para derivar espectros de absorbância 
representativos de biomoléculas presentes em amostras biológicas) gera espectros que 
apresentam centenas de variáveis (comprimentos de onda, geralmente) por cada 
amostra analisada (PURANDARE, 2013). Assim, poucas amostras biológicas já 
resultam na produção de uma grande conjunto de dados a serem analisados e 
interpretados. A análise multivariada é a ferramenta utilizada para o tratamento destes 
dados espectrais obtidos por meio da bioespectroscopia (Kelly, Jemma G. et al. 2011). 
Como uma etapa inicial a construção de modelos, a maioria dos dados espectrais 
passam por uma etapa de pré-processamento no qual permitem que os espectros 
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possam ser comparados. Em alguns casos, algoritmos podem ser utilizados para extrair 
seletivamente informações espectrais que ajudam na redução do número de variáveis 
e reduzir efeitos como o sobreajustes. 
Existe uma grande demanda para melhorar os métodos de rastreamento do câncer de 
mama, particularmente em questões relacionadas com a rapidez, custos e praticidade 
para o resultado. Atualmente, o rastreamento é realizado por meio da mamografia 
levando a diminuição de pacientes que realizam tal exame como rotina. A rápida 
detecção da doença é fundamental para garantir uma intervenção correta e eficaz ao 
tratamento. De forma objetiva, a detecção rápida economiza tempo, esforço e custo, 
tornando o processo menos oneroso de maneira geral. Dessa forma, construímos uma 
Interface Gráfica de Usuário (GUI) que servirá como (1) ferramenta para automatizar o 
processo de testes no processo de validação analítica (que consiste, de forma resumida, 
na aplicação do melhor modelo em novas amostras), (2) melhorando assim a frequência 
analítica e a praticidade do método proposto de forma significante. 
 
Metodologia 

 

Foi avaliado dois grupos de mulheres. O primeiro, refere-se a um grupo de mulheres 
com diagnóstico de câncer de mama, com ou sem tratamento neoadjuvante. O segundo, 
refere-se a um grupo de mulheres sem diagnóstico prévio ou atual de câncer de mama, 
coletados na Prontoclinica Dr. Paulo Gurgel (Natal / RN), ambos no mesmo período. 
Para os dois grupos, as pacientes tinham idade superior a 18 anos e não foi considerado 
o histórico familiar relacionado a câncer. O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da UFRN, aprovou este 
estudo (Número de Aprovação Ética - 44113115.1.1001.5292) e o consentimento 
informado foi obtido de todas as participantes. As amostras dos grupos foram obtidas 
após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e assinatura dos 
pacientes. O sangue coletado foi armazenado em tubos vacutainer BD EDTA (5 mL) 
usados com seringas a vácuo descartáveis. Em seguida, foram centrifugados por 10 
min e congelados a aproximadamente - 20 °C até o momento da análise. Obteve-se um 
total de 476 amostras. O grupo controle, que consiste em mulheres saudáveis, é 
importante para poder validar as variáveis espectrais encontradas no grupo de mulheres 
com câncer. Existem diferenças entre os padrões espectrais no infravermelho que serão 
calculados e identificados através da normalização destes padrões em relação ao grupo 
controle. 

As amostras foram removidas do freezer 15 minutos antes da análise para 
descongelamento. Estas foram randomizadas e, para minimizar os efeitos temporais 
e/ou instrumentais, um número semelhante de amostras de ambos os grupos foi 
analisado em um mesmo dia. Os espectros de absorção foram obtidos usando um 
espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier de reflexão total atenuada 
(ATR-FTIR) modelo IRAffinity-1S (Shimadzu Corp., Kyoto, Japão). Os espectros foram 
obtidos no intervalo entre 600 e 4.000 cm−1, com 32 varreduras co-adicionadas e 
resolução espectral de 4 cm−1 (2 cm−1 espaçamento de dados). O cristal de ATR foi 
limpo com álcool (70% v / v) e acetona (PA) para cada nova amostra e antes de definir 
o novo fundo. Uma estaca de 10 μL realizada. Este procedimento foi repetido em 
triplicado. O tempo de medição para cada amostra foi de aproximadamente 5 min. 

Os modelos foram realizados usando o ambiente MATLAB R2014b versão 8.4 
(MathWorks, Inc., Natick, EUA) com o PLS-Toolbox versão 7.9.3 (Eigenvector 
Research, Inc., Manson, EUA) e rotinas feitas em laboratório. As amostras foram 
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divididas em três diferentes subconjuntos pelo algoritmo de seleção de amostras 
Kennard-Stone (KS) (KERNARD, 1969): conjuntos de treinamento (70%), validação 
(15%) e teste (15%). O conjunto de treinamento foi utilizado para construir os modelos 
de classificação, enquanto o conjunto de validação para otimizar e avaliar seu 
desempenho interno. Finalmente, o conjunto de testes foi usado para avaliar o 
desempenho da classificação do modelo em relação a amostras externas. A média de 
três espectros por amostra foi calculada primeiro e os pré-processamentos usados 
foram suavização, correção de linha de base, corte na região da impressão biológica 
(900-1800 cm-1), correção de linha de base e normalização em relação ao pico da 
Amida I (1650 cm-1). 

No plano de trabalho anterior, referente a construção dos modelos, a análise 
computacional consistiu em testar modelos quimiométricos (PCA-LDA/QDA/SVM, SPA-
LDA/QDA/SVM e GA-LDA/QDA/SVM) para discriminar amostras de pacientes 
saudáveis e amostras de câncer de mama. Destes, foi selecionado como melhor modelo 
o algoritmo de projeções sucessivas (SPA) para seleção das melhores variáveis 
espectrais; e SVM como algoritmo classificatório (FREITAS, 2020). Esses algoritmos 
foram acoplados como seleção de variáveis e classificação como: SPA-SVM. No SPA, 
as projeções são usadas apenas para fins de seleção de variáveis. Assim, a relação 
entre as variáveis espectrais é preservada, funciona minimizando a multicolinearidade 
dos dados por meio de uma série de projeções dos números de onda originais de forma 
iterativa (PASSOS, 2020). Já o SVM é um poderoso método de classificação 
supervisionada que transforma de forma não linear o espaço de amostra de entrada em 
um espaço de recurso usando uma função de núcleo que maximiza as margens de 
separação entre os grupos de amostra e, em seguida, constrói um hiperplano linear que 
discrimina as amostras de diferentes grupos neste novo espaço (MORAIS, 2020). Neste 
estudo, apenas a função de núcleo RBF (função de base radial) foi utilizada para o 

classificador SVM. 

 
Resultados e Discussões 

 

JUSTIFICATIVA: 

Os modelos de classificação multivariada que foram desenvolvidos em 2017-2019 para 
implementação do rastreamento do câncer de mama no RN são de fundamental 
importância. Após a validação analítica dos modelos de classificação já construídos no 
plano de trabalho anterior, iremos obter o nível de confiança estatística para 
implementar o programa de rastreamento do câncer de mama no RN na rotina 
hospitalar. Com esse objetivo, foi contruída uma Interface para Rastreamento do Câncer 
de Mama (IRACEMA) para ser inserida no Hospital da Liga Norte-Riograndense Contra 
o Câncer a fim de validar o melhor modelo obtido de forma muito mais rápida, econômica 
e amigável para a paciente. Serão adicionadas e avaliadas novas amostras ao grupo de 
teste, onde, posteriormente, seus resultados serão avaliados em comparação com os 
resultados das mesmas a partir de laudo clínico, assim tratando-se de um processo de 
validação do tipo duplo cego randomizado durante um período de 12 meses com um 
determinado número de pacientes. 

IMPORTAÇÃO – IRACEMA: 
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Inicialmente, na IRACEMA, foi desenvolvido o código para a importação dos dados. 
Para que o processo seja efetuado, é necessário que três espectros sejam obtidos da 

mesma amostra, para assim se calcular a média espectral, reduzindo possíveis erros. 

PRÉ-PROCESSAMENTO – IRACEMA: 

Após isso, é necessário realizar os pré-processamentos, são esses: corte espectral na 
região da impressão digital (1.800-900 cm−1) suavização do tipo Savitzky-Golay 
utilizando janela de 7 pontos, ajuste polinomial de 2ª ordem, sem derivação seguido por 
correção de linha de base do tipo AWLS (Mínimos quadrados alternados ponderados, 
do inglês Alternative Weighted Least Squares) e normalização pelo pico da Amida I 
(1.650 cm −1). 

SELEÇÃO DE AMOSTRAS – IRACEMA: 

Todos os espectros das novas amostras a serem obtidas serão adicionados ao grupo 
de teste, visto que, como o melhor modelo foi previamente construído e selecionado, 
não será necessário a utilização do algoritmo de seleção de amostras Kernnard Stone 

(KS) ou outro algoritmo de seleção de amostras que tenha o mesmo objetivo. 

MODELAGEM – IRACEMA: 

Foram selecionadas 25 variáveis pelo melhor modelo (SPA-SVM), sendo estas: 900,76; 
958,62; 979,84; 999,13; 1018,41; 1047,35; 1072,42; 1097,50; 1276,88; 1363,67; 
1402,25; 1463,97; 1489,05; 523,76; 1544,98; 1558,48; 1581,63; 1610,56; 1625,99; 
1643,35; 1660,71; 1683,86; 1699,29; 1720,50; 1741,72 cm−1. Estas variáveis foram 
responsáveis pela maior diferenciação entre as classes analisadas (FREITAS, 2020). 
Dessa forma, a interface seleciona previamente apenas as variáveis que mais 
diferenciam os grupos (de maneira fixa para todos os casos a serem testados), 
resultando em um processo muito mais rápido comparado a forma ‘tradicional’, onde é 
necessário um cálculo com alto custo computacional para determinação deste conjunto 
de variáveis. Usar muitas variáveis torna a demanda computacional alta e de difícil 
execução, sendo assim apenas executado por um profissional quimiometrista. Com as 
variáveis previamente selecionadas pelo modelo SPA, sendo esse um modelo 
determinístico, ou seja, a sua utilização sempre geraria o mesmo resultado para um 
mesmo conjunto de dados, a localização das variáveis foi adicionada no código inicial 
da interface. Assim, como dados de entrada para o modelo SVM, os dados já se 
encontram selecionados anteriormente, de maneira automatizada e determinística pela 
interface. 

UTILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO – IRACEMA: 

A figura 1 mostra a GUI que foi criada como ferramenta para processar os dados de 
FTIR de amostras de plasma sanguíneo de mulheres com e sem câncer de mama. Para 
utilizar a GUI, é necessário apenas que os dados de FTIR sejam coletados em triplicata, 
estejam previamente salvos em extensão ‘.txt’ e que este esteja em uma pasta ao qual 
a interface também esteja conectada. A interface foi construída de forma que, 
selecionado-se o código do espectro que corresponde ao plasma da paciente, os três 
espectros da mesma paciente serão selecionados automaticamente, sendo o conjunto 
de dados importado e posteriormente processado. Os espectros obtidos no FTIR são 
os únicos dados de entrada necessários para que seja construído o modelo e o 

resultado seja produzido. 
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O passo final é a utilização do modelo SVM, o qual fornece resultados na forma de (-1) 
e (+1), mostrando assim se o paciente pertence ao grupo caso ou ao grupo controle, 
respectivamente. Dessa forma, para que o resultado seja apresentado de forma 
simplificada para a paciente, o resultado (-1) será apresentado na tela como ‘RISCO’ na 
área destinada ao resultado do diagnóstico (Figura 1 – (c)) mostrando assim que a 
mesma está no grupo que pertence a pessoas que podem possuir câncer e o resultado 
(+1) será interpretado pela interface como ‘SAUDÁVEL’, logo, a paciente saberá que 
está saudável. Todo este processo, após a etapa de coleta, extração e análise 
instrumental é realizado pela interface em aproximadamente 2 segundos por amostra. 

Pode-se observar na figura 2 - (A) a tela inicial da interface. Em seguida, na figura 2 – 
(B), tem-se o local para seleção do código de cada paciente. Após isso o processo pode 
ser iniciado. A figura 2 – (C) mostra como a tela se mantém após ser selecionado o 
código do paciente. Para prosseguir, é necessário que seja selecionado o botão 
diagnóstico. Na figura 2 – (D) é mostrado a mudança na cor e informação no botão para 
mostrar para aos pacientes que o modelo está sendo executado (dura aproximadamente 
2 segundos). Na figura 2 – (E) é mostrado o resultado para uma paciente que tenha 
resultado ‘RISCO’, ou seja, ela pertence ao grupo caso. Na figura 2 – (F) está destacada 
a região para que seja feita a escolha entre prosseguir e emitir um laudo contendo o 

resultado, e não o gerar, encerrando a interface. 

Como demonstrado na figura 2, outra vantagem da utilização da interface é que após a 
paciente visualizar o seu resultado na tela do computador, poderá gerar um laudo 
contendo o seu resultado. Para isso, é necessário que ela tenha previamente 
preenchido uma ficha com suas informações pessoais na recepção do hospital (ou seja, 
o prontuário clínico). Esses dados serão armazenados em um grande arquivo do tipo 
‘.xlsx’ contendo os prontuários dos pacientes ao qual só o hospital terá acesso. Ao 
selecionar a opção de gerar laudo, será imediatamente salvo um arquivo PDF com o 
resultado obtido. Dessa forma, ela poderá apresentar ao médico mastologista 
responsável para avaliação. Em seguida, está demonstrado um resultado para uma 
paciente que está no grupo de risco. Caso seja desejada mais informações sobre a 
metodologia proposta, a referência contendo o artigo utilizado como base está no 

rodapé da página, contendo também e-mail para contato do respectivo responsável. 

O método proposto foi aplicado para determinar pacientes no grupo de risco de câncer 
de mama ou do grupo saudável. Foi realizada uma validação interna, ao qual separou-
se 20% do grupo controle e do grupo caso para testar se os resultados obtidos pela 
IRACEMA seriam os mesmos que foram obtidos pelo modelo previamente construído. 
Para este teste de validação interna, todas as amostras tiveram os mesmos resultados, 
mostrando que a interface realiza o mesmo modelo gerando os mesmos resultados com 
redução significativa de tempo, de forma mais prática e fácil. Para validar o modelo de 
forma mais abrangente, mais amostras biológicas serão colhidas na Liga Contra o 
Câncer e utilizando o procedimento proposto, serão analisadas na IRACEMA, onde 
todos os resultados serão salvos e avaliados ao final da validação, comparando-os aos 
resultados obtidos através do método ouro (resultado dado pela mamografia com 
avaliação médica). Dessa forma, serão calculadas as figuras de mérito F-score e G-
score que calculam o grau de sensibilidade e especificidade, respectivamente, levando 
em consideração também o tamanho das classes. 

 
Conclusão 
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Esta pesquisa alcançou as seguintes contribuições científicas e tecnológicas: O 
desenvolvimento de uma interface amigável para diagnóstico rápido, por meio de uma 
análise não-destrutiva, estatisticamente confiável e de baixo custo que poderá ser 
inserida no meio clínico. Nesta perspectiva, erros serão minimizados, levando a maior 
frequência analítica do método proposto. Assim, o mapeamento bioespectroscópico de 
plasmas sanguíneos, bem como a sua interpretação multivariada será realizada em um 
pequeno intervalo de tempo (considerando do início ao fim do processo, um tempo de 
15 - 20 minutos para entrega do resultado), sendo um diagnóstico molecular baseado 
no padrão histopatológico. Realiza-se a produção de um laudo como resultado, o que 
acarreta maior conforto para a paciente. 

Há também a possibilidade de registro espectral utilizando instrumentos portáteis, 
podendo as amostras serem analisadas no próprio local de coleta, eliminando a etapa 
de transporte do material para um laboratório de análises clínicas, reduzindo os custos 
associados e mão de obra especializada. Além do mais, o mapeamento 
bioespectroscópico dos plasmas sanguíneos juntamente com as informações 
fornecidas pelas técnicas convencionais, possibilitam o desenvolvimento de um banco 
de dados, que podem ser controlados por um software, no qual em uma única 
plataforma, podemos encontrar outras características biológicas relevantes. 
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Anexos 

 

 

igura 1. A tela principal da interface pode ser divididos em 5 áreas: (a) Seleção de 
códigos dos pacientes; (b) Iniciar execução do procedimento; (c) Apresentação do 
resultado; (d) 'SIM' para construção do laudo; (e) 'NÃO' para sair. 
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A figura 2 esquematiza o passo a passo para utilizar a IRACEMA com todas as telas 
que são formadas de acordo com as opções selecionadas. 

 

 

A Figura 3 mostra um modelo de laudo clínico que conterá o nome, endereço e contato 
do hospital, o nome, código e CPF da paciente e o nome do respectivo médico. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA PARA 

DETERMINAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE DIESEL 

Resumo 

O óleo diesel é bastante utilizado no Brasil. Frequentemente, este óleo derivado do 
petróleo precisa passar por correções em suas propriedades físico-químicas por meio 
da adição de melhoradores, entretanto, é importante avaliar os parâmetros de 
estabilidade à degradação dos combustíveis, característica determinante da qualidade 
destes produtos. Ao decorrer do tempo o consumo do óleo diesel vem aumentando 
acarretando maior preocupação com a qualidade do produto no mercado. Com tudo a 
presença do biodiesel pode facilitar a adulteração de combustíveis no Brasil. Para 
garantir a qualidade do óleo foram utilizados métodos espectroscópicos, sendo o 
infravermelho médio com transformada de Fourier, MIR e o infravermelho próximo, NIR 
associados a técnicas quimiométricas, como o Multivariate Curve Resolution Alternating 
Least Squares MCR-ALS, para a identificação e quantificação de adulterantes, no óleo 
diesel comercializado, também foi utilizado propriedades físico-químicas especificadas 
pela Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustível – ANP. Portanto, esse 
trabalho tem como objetivo a incorporação de um óleo lubrificante residual ao óleo 
diesel, para promover a sua adulteração, bem como caracterização, identificação e 
quantificação desses produtos adulterantes por métodos espectroscópicos associados 
à calibração multivariada. 
 
Palavras-chave: Diesel, Adulteração, MIR, NIR, Quimiometria, MCR-ALS 

TITLE: APPLICATION OF MULTIVARIATED CALIBRATION TOOLS FOR 

DETERMINING DIESEL ADULTERATIO 

Abstract 

Diesel oil is widely used in Brazil. Often, this oil derived from petroleum needs to undergo 
corrections in its physicochemical properties through the addition of improvers, however, 
it is important to evaluate the parameters of stability to the degradation of fuels, a 
determining characteristic of the quality of these products. Over time, the consumption 
of diesel oil has increased, causing greater concern with the quality of the product on the 
market. However, the presence of biodiesel can facilitate adulteration of fuels in Brazil. 
To guarantee the quality of the oil, spectroscopic methods were used, with the medium 
infrared with Fourier transform, MIR and the near infrared, NIR associated with 
chemometric techniques, such as the Multivariate Curve Resolution Alternating Least 
Squares MCR-ALS, for the identification and quantification of adulterants in the 
commercialized diesel oil, physical and chemical properties specified by the National 
Petroleum Agency Natural Gas and Biofuel - ANP were also used. Therefore, this work 
aims to incorporate a residual lubricating oil to diesel oil, to promote its adulteration, as 
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well as to characterize, identify and quantify these adulterating products by spectroscopic 
methods associated with multivariate calibration. 
 
Keywords: Diesel S10, Adulteration, FT-IR, NIR, Chemometrics, MCR-ALS 

Introdução 

O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo, sua composição consiste 
majoritariamente em hidrocarbonetos com cadeia de 8 a 16 carbonos e podendo contar 
um percentual baixo de nitrogênio, enxofre e oxigênio, sendo formulado através de 
misturas de diversas correntes como o gasóleo, naftas, diesel leve e também o diesel 
pesado. Sendo para utilidade em motores de combustão interna e ignição por 
compressão. Devido ao elevado consumo desse combustível no Brasil, é necessário 
realizar o seu monitoramento, sob a responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Combustível (ANP) que utiliza especificações regulamentadas, indicando 
a qualidade mínima necessária para um bom funcionamento do combustível. A 
preocupação com o meio ambiente vem impulsionando o desenvolvimento de novas 
fontes alternativas de energia, como os biocombustíveis. De acordo com a lei de N° 
11.07, o biodiesel é classificado como um biocombustível derivado de biomassa 
renovável para o uso em motores a combustão interna com ignição por compressão, ou 
de acordo com o regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa 
substituir parcialmente ou totalmente o combustível fóssil. Já de acordo com a ANP, o 
biodiesel também pode ser classificado como um combustível renovável que é obtido a 
partir de transesterificação, assim os triglicerídeos presentes na gordura animal ou 
vegetal reagem com o álcool primário, etanol ou metanol gerando a glicerina e o éster. 
O éster após passar pelo processo de purificação para adequar-se a especificação de 
qualidade pode ser comercializado como biodiesel, sendo destinado para uso em ciclo 
diesel. O diferencial deste combustível é a ausência de compostos de enxofre e 
aromáticos, além de possuir um alto índice de Cetano. No entanto, possuem valores 
mais elevados para viscosidade, densidade, ponto de ebulição e valores menores para 
o ponto de entupimento de filtro a frio com relação ao biodiesel mineral. Porém, a 
produção do biodiesel conta com uma série de isenções fiscais, com o objetivo de 
incentivar a produção, fato que pode levar a alguns tipos de adulterações nas misturas 
biodiesel/diesel. A adulteração nos combustíveis consiste na adição de produtos de 
baixo custo substituindo o biodiesel. O diesel pode ser adulterado por diversas 
substâncias como óleos vegetais não transesterificados, querosene, água, entre outros. 
Tal adulteração pode acarretar inúmeros problemas, tanto financeiros como ambientais, 
pois a utilização destes combustíveis pode ocasionar problemas no motor do veículo, 
aumentando o consumo, ocasionando uma perda do rendimento e entupimento. A 
mistura do diesel fóssil com o biodiesel deu-se início em 2004 em caráter experimental, 
mas somente entre 2005 e 2007 com a implantação da Lei 11.07 no dia 13 de janeiro 
de 200, foram determinados cerca de 2% de biodiesel no diesel, que passou a ser 
voluntária na composição. Em março de 2019 cerca de 10% passou a ser obrigatória na 
composição e atualmente chega a 12% de biodiesel adicionado ao diesel fóssil. A ANP 
é o órgão que realiza o controle da qualidade deste combustível a partir da especificação 
do uso de propriedades físico-químicas para estabelecer a quantidade do óleo, através 
de ensaios pré-estabelecidos pelas normas da American Society For Tesying Materials, 
Associação Brasileira de Normas Técnicas e a Européen Normalization ou International 
Organization for Standartization. Contudo apenas estas avaliações não são suficientes 
para a determinação de adulterações, por isto é realizado por pesquisadores testes 
utilizando técnicas de espectroscopias vibracionais para obter resultados mais precisos, 
como a espectroscopia no infravermelho médio e no infravermelho próximo, associadas 
a análises multivariadas como o Multivariate Curve Resolution apresentam mais 
vantagens do que apenas as análises físico-químicas, uma vez que são mais rápidas 
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do que as técnicas usuais, tendo também bastante exatidão e precisão e não são 
técnicas destrutivas. 
 
Metodologia 

 

1.1 Preparo e análises físico-químicas das amostras 

Foram preparadas misturas do diesel S10B10 (10% de biodiesel) com diferentes 
concentrações volumétricas de lubrificante residual (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 
35%, 40%, 45% e 50%). Para caracterizá-las, foram realizadas análises físico-químicas 
de viscosidade cinemática a 40°C e massa específica a 20ºC (ASTM D7042), medidas 
pelo Viscosímetro Stabinger SVM 3000 da Anton Paar, sendo estas algumas das 
técnicas exigidas pela ANP para o monitoramento do diesel, seguindo as metodologias 
descritas nas respectivas normas ASTM. 

1.2 Caracterizações espectroscópicas 

Foram realizados testes de espectroscopia no infravermelho próximo com transformada 
de Fourier (NIR) e no infravermelho médio com transformada de Fourier (MIR). Os 
espectros de NIR foram obtidos no software ARCspectro ANIR versão 1.6, exclusivo do 
equipamento FT-NIR Rocket da ARCoptix, com intervalo de número de onda de 3800 – 
12500 cm-1 e com resolução de 8 cm-1. Já os dados de MIR foram obtidos no 
equipamento VERTEX 70 da BRUKER, com sistema de reflectância total atenuada 
(ATR), a partir do software OPUS, em uma faixa de número de onda de 400 – 4000 cm-
1, com resolução de 4 cm-1 e 16 scans. 

  

1.3 Métodos quimiométricos 

1.3.1 Pré-processamento do sinal 

Como os sinais obtidos carregam informações físicas do ambiente, tais como variação 
de temperatura e umidade, se faz necessária à aplicação de um pré-processamento 
espectral para reduzir os efeitos físicos e maximizar as informações químicas e assim 
melhorar a razão sinal/ruído. É necessário que exista um pré-processamento anterior à 
aplicação do modelo para que ocorra a redução do erro e para melhorar a razão 
sinal/ruído. Para isso, foi aplicado o filtro Savitisky-Golay com uma janela de pontos 
igual a 7, tanto para o MIR quanto para o NIR. O pré-processamento dos sinais foi 

realizado no software MATLAB R2014a (MathWorks, EUA). 

1.3.2 Criação dos modelos de calibração utilizando o MCR-ALS 

Para a criação dos modelos, tanto para o NIR quanto para o MIR, os dados foram 
divididos em dois grupos, um de calibração (70% dos dados) e um para predição (30% 
dos dados) aplicando o algoritmo Kennard-Stone. Feito isso, utilizou-se o MCR-ALS 
toolbox para a criação de um modelo de calibração multivariada. 

Para a criação do modelo, o primeiro passo foi a determinação do número de 
componentes e a escolha do método para a determinação do “puro” no final da 
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calibração. Em seguida, foi aplicada a não negatividade, pois, uma vez que se trata de 
dados espectrais, não podem existir valores negativos. Finalmente, foi escolhido o tipo 
de normalização a ser usado no modelo, o qual segue a norma Euclidiana e por fim o 
número de interações a serem realizados durante a otimização do modelo. Os modelos 
de calibração foram construídos utilizando o ambiente MATLAB R2011a (MathWorks, 
EUA) com a MCR-ALS Toolbox 2.0 (JAUMOT, JUAN E TAULER, 2015). 

 
Resultados e Discussões 

 

1.1 Caracterizações físico-químicas 

1.1.1 Viscosidade cinemática 

A viscosidade cinemática foi realizada à 40ºC para o diesel S10B10, e para as amostras 
adulteradas com diferentes concentrações do lubrificante residual, seguindo a norma 
ASTM D4052, os resultados são demonstrados no gráfico da Figura 1 em anexo. 

É possível notar um aumento da viscosidade cinemática à medida que se aumenta a 
concentração do lubrificante utilizado como adulterante, uma vez que este apresenta 
uma viscosidade de 20,50 mm2/s, muito superior ao do diesel S10. Entretanto, em 
pequenas concentrações de adulterantes, de até 10% (máximo uns 12%), não é 
possível confirmar a presença de adulteração, pois os valores obtidos para esse 
parâmetro ainda se encontram dentro da especificação da ANP, que varia entre 1,9-4,1 

mm2/s. 

1.1.2 Massa específica 

O perfil da massa específica do diesel S10B10 e das amostras adulteradas analisadas 
se mostraram insuficientes para a identificação de adulterantes com concentração 
abaixo de 10%, fato observado na Figura 2 em anexo, já que amostras com estas 
concentrações de adulteração se enquadram no limite de especificação das normas da 
ANP que varia de 0,815 a 0,850 g cm3. 

  

1.2 Caracterizações espectroscópicas 

1.2.1 Infravermelho próximo (NIR) 

Analisando a Figura 3 em anexo, pode-se perceber um aumento da absorbância, na 
medida em que se aumenta a concentração do adulterante, porém devido ao NIR 
apresentar uma superposição de vários sobretons e bandas de combinação, possuindo 
picos de baixa intensidade, diferentemente do infravermelho médio, ele não pode ser 
certo para identificação e quantificação de adulteração do combustível. 

1.2.2 Infravermelho médio com transformada de Fourier (MIR) 

Com os espectros de MIR, pode-se observar a presença de algumas bandas de 
absorção características dos grupos funcionais presentes nos componentes das 
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misturas. Apesar da variação na concentração do lubrificante residual, não há variação 
significativa no perfil dos espectros obtidos, indicando que a presença dele não afeta de 
forma relevante a composição química das misturas. A adulteração nas misturas não 
alterou significativamente as bandas características dos espectros, portanto, não é 
possível indicar a ocorrência de alguma alteração na composição das amostras devido 
a adulteração do diesel com lubrificante residual apenas com a observação dos 

espectros. 

  

1.3 Tratamento quimiométrico do sinal 

1.3.1 Aplicação do MCR-ALS às respostas obtidas no NIR 

Para a criação do modelo de MCR-ALS com os dados de NIR foram utilizadas três 
componentes, sendo elas correspondentes ao diesel, ao biodiesel e ao lubrificante 
residual, respectivamente. Foi obtida, então, a curva de predição para o modelo, 
apresentada na Figura 5 em anexo, com o coeficiente de correlação próximo de 1, que 

caracteriza um bom ajuste dos dados ao modelo. 

Sendo assim, com os resultados obtidos pode-se afirmar que a utilização da análise das 
componentes para a obtenção dos espectros do diesel se assemelha às respostas 
obtidas experimentalmente, o que mostra que a técnica quimiométrica empregada 
beneficia a análise requerida, por necessitar de menor tempo e recursos para a 
identificação de adulterantes. Os espectros recuperados pelo modelo podem ser 
visualizados na Figura 6 em anexo. 

1.3.2 Aplicação do MCR-ALS às respostas obtidas no MIR 

Para a criação do modelo de MCR-ALS com os dados de NIR foram utilizadas dois 
componentes, sendo elas correspondentes a mistura diesel/biodiesel e ao lubrificante 
residual, respectivamente. Logo após, foi obtida a curva de predição, apresentada na 
Figura 7 em anexo, que apresentou resultados esperados, confirmando a eficiência da 
técnica se comparada às respostas obtidas experimentalmente. Os espectros 
recuperados pelo modelo podem ser visualizados na Figura 8 em anexo. 

 
Conclusão 

 
Após a análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que as propriedades físico-
químicas, não possuem muita variação quando em pequenas quantidades do 
lubrificante residual inserido, possuindo valores que permanecem dentro da 
especificação da ANP. Assim, até a concentração volumétrica de 10% do lubrificante 
residual não é possível identificar adulteração. O modelo utilizando o NIR foi perceptível 
o aumento da absorbância em relação ao aumento da concentração do lubrificante, 
apresentou um ajuste linear bom, coeficiente de correlação próximo a um e erros de 
calibração de predição próximos de zero. Assim como o com o NIR, o modelo utilizado 
com o MIR também apresentou uma eficiência da técnica comparada a respostas 
experimentalmente. Portanto, as análises espectroscópicas associadas à calibração 
multivariada utilizando o MCR se mostraram métodos eficientes para a identificação e 
quantificação da adulteração. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Viscosidade cinemática para o diesel S10b10 e as amostras de diesel 
adulteradas 

 

 

Figura 2 – Massa específica para o diesel S10B10 e para as amostras de diesel 
adulteradas 
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Figura 3 – Espectro de NIR para o diesel S10 e para as amostras adulteradas 

 

 

Figura 4 – Espectro de MIR para o diesel S10 e para as amostras adulteradas 
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Figura 5 – Curva de predição para a obtenção da concentração do lubrificante residual 
pelo MCR usando o NIR 

 

 

Figura 6 – Comparação entre o espectro de NIR da amostra pura obtido 
experimentalmente e os espectros puros obtidos pelas componentes do MCR-ALS. 
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Figura 7 – Curva de predição para a obtenção da concentração do lubrificante residual 
pelo MCR-ALS usando o MIR 

 

 

Figura 8 – Comparação entre o espectro de MIR da amostra pura obtido 
experimentalmente e os espectros puros obtidos pelas componentes do MCR-ALS. 
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TÍTULO: Treinamento semissupervisionado com definição da taxa de confiança para 

inclusão de forma flexível - continuação 

Resumo 

Este relatório é uma síntese do trabalho desempenhado enquanto bolsista PIBIC/UFRN 
na modalidade iniciação científica, sob a orientação da Profa. Dra. Anne Magaly de 
Paula Canuto, e visa expor atividades exercidas e alguns aprendizados obtidos durante 
este período. Abordaremos atividades executadas no início da bolsa que serviram como 
base prática e teórica para o entendimento e realização de atividades no projeto 
PVB15391-2018 e seguidamente discorreremos sobre o trabalho em si e alguns de seus 
resultados. 
 
Palavras-chave: Comitês de Classificadores, Técnicas de Otimização, Self-training 

TITLE: Use of Optimization Techniques in Classifier Committees for Multi-label 

Hierarchical Classification and Semi-supervised Learning 

Abstract 

This report is a summary of the work performed as a PIBIC / UFRN scholarship holder 
in the scientific initiation modality, under the guidance of Profa. Dr. Anne Magaly de 
Paula Canuto, and aims to expose activities and some learning obtained during this 
period. We will cover activities carried out at the beginning of the scholarship that served 
as a practical and theoretical basis for understanding and carrying out activities in the 
PVB15391-2018 project and then we will discuss the work itself and some of its results. 
 
Keywords: Classification Committees, Optimization Techniques, Self-training 

Introdução 

No início da bolsa as atividades tinham um cunho mais didático, nesse primeiro 
momento me foram apresentados conhecimentos basilares de aprendizado de máquina. 
Foi aí também que conheci o Weka e aprendi sobre classificação utilizando vários 
algoritmos presentes no software. Em um primeiro momento utilizamos a interface 
gráfica do próprio Weka, mas depois fui estimulado a escrever um classificador de 
imagem utilizando KNN do Weka e o HOG do OpenCV em Java. Quando já estava um 
pouco mais familiarizado com os algorítmos e a linguagem java, escrevi do zero o KNN, 
K-means e tentei construir um agrupador. Com objetivo pedagógico, auxiliei também no 
desenvolvimento de uma funcionalidade para a plataforma Scylax, que em geral 
consistia em realizar agrupamentos (algoritmos não-supervisionados). Com essa tarefa 
pude entender mais a fundo métricas de validação como Silhouette e Davies Bouldin. 
Para tal, foi utilizada a linguagem Python e um conjunto de ferramentas tais como 
Scykitlearn e o Apache Spark, que trabalham de forma mais dinâmica com os dados e 
algoritmos de aprendizado de máquina. 
 

Metodologia 
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As atividades desempenhadas me ajudaram a entender os métodos supervisionados 
(cujas classes são conhecidas a priori) e não supervisionados (cujas classes não são 
conhecidas). Então, fui então apresentado aos métodos semi-supervisionados, cuja 
proposta é alcançar uma melhor classificação para dados que não estão completamente 
rotulados. Utilizamos um algoritmo chamado self-training, que, em síntese, treina sobre 
uma pequena base de dados rotulada, utiliza o conhecimento obtido para classificar os 
dados da porção não rotulada, seleciona os dados em que o algoritmo teve maior 
confiança na classificação, incorpora esses dados rotulados pelo algoritmo ao conjunto 
de dados de treinamento e repete esse processo. Uma característica importante de se 
observar no self-training é que o erro é cumulativo, pois caso o algoritmo erre em suas 
primeiras iterações, no decorrer das próximas iterações o erro irá se propagar. Veja que 
a confiança é de grande importância para esse algoritmo, pois ela é quem vai ser 
determinante na escolha de quais dados vão ou não entrar na base de treinamento. 
Originalmente o self-training utiliza uma taxa de confiança mínima que é estática, algo 
que nos impede de explorar todo o potencial da técnica semi-supervisionada. Além das 
técnicas supervisionadas, não-supervisionadas e semi-supervisionadas, aprendi sobre 
comitês de classificadores. O conhecimento que adquiri com vários classificadores no 
decorrer das atividades tornou este último conceito mais claro para mim. Nenhum 
classificador é bom para todos os tipos de dados, cada classificador tem seus pontos 
fortes e fracos. Para um resultado mais confiante podemos utilizar um consenso entre 
vários classificadores. Assim, quando uma base for problemática para um classificador, 
temos outros classificadores que poderão auxiliar no resultado. Isso é de grande valia 
quando pensamos em casos como o do self-training e o seu possível erro cumulativo. 
É possível, portanto, ir mais longe e verificar o comportamento do self-training 
modificando a forma de seleção de instâncias durante o processo iterativo, utilizando 
comitês de classificadores. Também é possível mesclar o uso de comitês de 
classificadores com uma taxa de confiança ou concordância flexível. Assim, a utilização 
de comitês de classificadores unidos a uma taxa de confiança flexível no self-training 
pode ajudar a atenuar problemas relacionados aos erros cumulativos, sendo possível, 
então, obter um resultado melhor para métodos como o Self-training e outros métodos 
semi-supervisionados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os estudos e métodos citados foram desenvolvidos no decorrer da pesquisa, pelo 
pesquisador da iniciação científica com auxílio dos demais pesquisadores do grupo de 
Aprendizado de Máquina. A pesquisa desenvolvida neste projeto resultou em 
publicação internacional na conferência International Joint on Neural Networks - IJCNN 
2020, evento colocado junto à IEEE WORLD CONGRESS ON COMPUTATIONAL 
INTELLIGENCE - WCCI 2020, com título Two Novel Approaches for Automatic Labelling 
in Semi-Supervised Methods¹. O aluno Douglas Felipe Lima, anteriormente vinculado 
ao projeto, consta como co-autor do trabalho. É possível acessar o link para o trabalho 
em: https://2020.wcci-virtual.org/presentation/poster/two-novel-approaches-automatic-
labelling-semi-supervised-methods. 
 
Conclusão 

 
Neste relatório discorremos sobre as atividades de pesquisa realizadas no projeto 
PVB15391-2018 - Utilização de Técnicas de Otimização em Comitês de Classificadores 
para Classificação Hierárquica Multirrótulo e Aprendizado Semissupervisionados. 
Também tratamos das atividades iniciais realizadas para fins didáticos e posteriormente 
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algumas atividades e resultados obtidos durante a pesquisa. Ademais, acrescento que 
as atividades exercidas durante o período de participação no projeto me possibilitaram 
descobrir um mundo de possibilidades na área de aprendizado de máquina, mais 
especificamente no escopo de aprendizado semi-supervisionado, além de um grande 
ganho na experiência com tecnologias como Java e Python e técnicas como self-
training. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização do complexo cis-[Ru(bpy)2(2-amino)( NO)](PF6)3 

Resumo 

O óxido nítrico desempenha um papel importante no sistema cardiovascular e nos 
processos fisiológicos e fisiopatológicos, por isso vem sendo utilizado na formação de 
nitrosilos complexos, para possibilitar sua aplicação como metalofarmacos, elevando o 
interesse na química de coordenação em desenvolver complexos capazes de doar NO 
para o organismo. Desse modo, os nitrosilos complexos de rutênio tem sido utilizado 
devido sua baixa toxicidade, estabilidade térmica e potencial biológico em liberar a 
molécula de NO de forma seletiva e controlada. Nesse contexto o presente trabalho tem 
como objetivo sintetizar e caracterizar o novo complexo de rutênio com os ligantes 2,2-
bipiridina (bpy), 2-aminobenzotiazole (2-amino) e óxido nítrico (NO). O composto 
[Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 foi obtido através da reação do precursor [Ru(bpy)2Cl2] 
com 2-aminobenzothiazole e com a adição de NO gasoso, em metanol e sob agitação 
constante. Através da técnica da espectroscopia eletrônica na região do Uv-Vis foi 
identificada a presença de bandas intraligantes do ligante 2,2-bipiridina e 2-
aminobenzotiazole na região de 241 e 246 nm e bandas de transferência de carga do 
metal para os ligantes polipiridínicos na região de 334 e 450 nm. No espectro vibracional 
na região do infravermelho foi observado bandas de nNO+ em 1930 cm-1 indicando a 
coordenação do oxido nítrico na esfera de coordenação, bem como bandas entre 1600 
e 1450 cm-1 referentes a estiramento dos anéis dos ligantes polipiridínicos. 
 
Palavras-chave: Nitrosilo complexo. Rutênio. Bipiridina. Óxido nítrico. 

TITLE: Synthesis and characterization of cis-[Ru(bpy)2(2-amino)( NO)](PF6)3 

Abstract 

Nitric oxide plays an important role in the cardiovascular system and in the physiological 
and pathophysiological processes, with this it has been used in the formation of complex 
nitrosyls, to allow its application as metallopharmaceuticals, raising interest in 
coordination chemistry in developing complexes capable of donating NO to the 
organism. Thus, complex ruthenium nitrosyls have been used due to their low toxicity, 
thermal stability and biological potential to release a NO molecule in a selective and 
controlled manner. In this context, the present work aims to synthesize and characterize 
the new ruthenium complex with ligands 2,2-bipyridine (bpy), 2-aminobenzothiazole (2-
amino) and nitric oxide (NO). The compound [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 was 
obtained by reacting the precursor [Ru(bpy)2Cl2] with 2-aminobenzothiazole and with of 
gaseous NO, in methanol and under constant stirring. Through the technique of 
electronic spectroscopy in the Uv-Vis region the presence of intraligant bands of the 
ligand 2,2-bipyridine and 2-aminobenzothiazole in the region of 241 and 246 nm was 
identified and charge transfer bands from metal to polypyridines binders in the region of 
334 and 450 nm. In the vibrational spectrum in the infrared region bands of nNO+ were 
observed in 1930 cm-1 indicating the coordination of nitric oxide in the coordination 
sphere, as well as bands between 1600 and 1450 cm-1 referring to the stretching of the 
rings of the polypyridine binders. 
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Keywords: Nitrosyl complexes. Ruthenium. Bipyridine. Nitric oxide. 

Introdução 

Nos últimos anos, vem sendo publicado, em grande quantidade, estudos relacionados 
à atividade do óxido nítrico em sistemas biológicos, tendo como resultados novos papeis 
fisiológicos e aplicações terapêuticas (HEINRICH; TEDESCO; FUKUTO; SILVA, 2014). 
Isso ocorre devido a descoberta de que o NO está envolvido em diferentes processos 
fisiológicos, tais como regulador imune (ROSMANINHO-SALGADO; ARAÚJO; 
ÁLVARO; MENDES; FERREIRA; GROUZMANN; MOTA; DUARTE; CAVADAS, 2009), 
neurotransmissor (ZHOU; ZHU, 2009), controlador da pressão arterial (COSTA et al., 
2018) e ações antioxidantes (WINK; MITCHELL, 2003). 

Diferentes metais de transição são capazes de reagir com o NO formando complexos 
estáveis, podendo assim ser aplicado para sequestrar ou doar óxido nítrico (TFOUNI; 
TRUZZI; TAVARES; GOMES; FIGUEIREDO; FRANCO, 2012), como, por exemplo, o 
nitroprussiato de sódio que é um fármaco, usado clinicamente, que libera NO de forma 
espontânea (SILVA; ARAÚJO; HOLANDA; MEYER; SALES; DIÓGENES; CARVALHO; 
MOREIRA; LOPES, 2006), porém possui problemas associado a liberação de cianeto, 
causada pela suscetibilidade à fotólise e oxidação e decomposição pelo sistema 
imunológico (GUO; SADLER, 1999). 

Sistemas em que rutênio é o centro metálico utilizado tem sido escolhido por 
pesquisadores devido à sua baixa toxicidade, solubilidade em água, estabilidade 
térmica (CARAMORI, 2015) e a capacidade de liberar o óxido nítrico através de 
mecanismos de redução química ou eletroquímica e por indução de luz (CÂNDIDO; 
OLIVEIRA; SILVA; HOLANDA; PEREIRA; SOUSA; CARNEIRO; SILVA; LOPES, 2015). 
Além disso, para melhoria da atividade biológica dos nitrosilos complexos de rutênio, 
combina-se à sua esfera de coordenação um ligante biologicamente ativo, considerando 
que a eficiência desse ligante pode ser intensificada através dessa coordenação 
(APOHAN et al., 2017). Deste modo, os ligantes polipiridínicos, como a 2,2’-bipiridina e 
1,10’-fenantrolina são muito utilizados devido formar compostos estáveis, por possuírem 
coordenação bidentada, formando compostos quelatos (BENCINI; LIPPOLIS, 2010) e 
por manifestar ação como agente antimicrobiano (MENGJUN; JIANDING; MOHAMED, 
2012;) e agente antitumoral (KELLETT et al., 2012; MAZURYK et al.., 2014). 

Dessa forma, devido a relevância no estudo de moléculas com as características 
descritas acima, foi sintetizado e caracterizado o nitrosilo complexo de rutênio, 
[Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3], com os ligantes 2,2-bipiridina, 2-aminobenzotiazole e 
óxido nítrico. 

 

Metodologia 

 
Para a síntese do nitrosilo complexo de rutênio [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3], foram 
dissolvidos 100 mg (0,206 mmol) do complexo precursor [Ru(bpy)2Cl2] em 10 mL de 
uma solução metanol/água (1:1) e adicionado em seguida 37 mg (0,248 mmol) do 
ligante 2-aminobenzothiazole deixando sob agitação e sistema de refluxo durante 24 h 
à 80 ºC. Ao final deste procedimento evaporou-se o etanol e a solução foi resfriada e 
então adicionado hexafluorofosfato de amônio. O precipitado formado foi filtrado e 
solubilizado em 5 mL de acetona para nova reação através do borbulhamento contínuo 
de NO(g) nesta solução durante 4h e após o tempo de reação foi adicionado 
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hexafluorofosfato de amônio para a precipitação do complexo de interesse, que foi 
filtrado e estocado à vácuo. 

A caracterização do complexo se deu através das seguintes técnicas: Espectroscopia 
Eletrônica na Região do Uv-Visível e Espectroscopia Vibracional na Região do 
Infravermelho. 

 

Resultados e Discussões 

 

Espectro eletrônico do nitrosilo complexo [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 

No espectro eletrônico na região do UV-vis do complexo [Ru(bpy)2(2-
amino)(NO)](PF6)3, realizado em metanol (figura 1), foi identificado quatro bandas, 

sendo duas delas referente à transições intraligantes do tipo 𝜋→𝜋* da bpy e do ligante 
2-aminobenzothiazole em 241 nm (ε = 1,8 × 104 Mol L-1 cm-1) e 286 nm (ε = 3,0 × 104 
Mol L-1 cm-1) e duas bandas na região de menor energia atribuídas a transferência de 

carga metal-ligante (MLCT) do tipo dπRuII→ π∗ (bpy) em 334 nm (ε = 7,4 × 103 Mol L-
1 cm-1) e 450 nm (ε = 5,4 × 103 Mol L-1 cm-1). 

As bandas de transferência de carga MLCT do tipo dπRuII→ π∗ (NO+) para nitrosilos 
complexos presente na literatura, como por exemplo o complexo Ru(NH3)4(NO)X]n+, 
em que X = OH- , Cl- , Br- e I-, n = 2; X = OH2, n = 3, que possui e < 50 L mol-1 cm-1 
são exibidas em comprimentos de onda na faixa de 420 – 480 nm (CHEVALIER; 
GENTIL; OLABE, 1991; RONCAROLI et al., 2002; SILVA et al., 2006). Porém neste 

trabalho as transições MLCT do tipo dπRuII→ π∗ (NO+) não foram detectadas, pois a 
faixa em que elas aparecem coincidem com a faixa em que as transições MLCT do tipo 
dπRuII →π∗ (bpy) são vistas no espectro e estas transições possuem absortividade 
molar maior e, consequentemente, maior intensidade (SILVA; ARAÚJO; HOLANDA; 
MEYER; SALES; DIÓGENES; CARVALHO; MOREIRA; LOPES, 2006).. 

São expressas na tabela 1 as atribuições das bandas obtidas no espectro do nitrosilo 

complexo e suas respectivas absortividades molares. 

Ao comparar o nitrosilo complexo com seu complexo precursor (figura 2) é possível 
observar que houve um deslocamento das bandas para região de maior energia, ou 
seja, menor comprimento de onda, após a coordenação do ligante nitrosil, sendo as 

bandas MLCT com deslocamento mais significativo, conforme mostra a tabela 2. 

Esse deslocamento ocorre devido ao ligante NO+ ter caráter π receptor forte fazendo 
com que uma maior densidade eletrônica seja doada do orbital dπRuII para o orbital 
π*NO+ ocasionando maior desdobramento dos orbitais dπ do rutênio. 
Consequentemente a energia necessária para que ocorram as transições eletrônicas 
para os ligantes polipiridínicos aumenta e as bandas deslocam para regiões de menor 
comprimento de onda (CALLAHAN; MEYER, 1977; TREADWAY; MEYER, 1999; 
SAUAIA; SILVA, 2003; SILVA et al., 2006). 

Espectro vibracional do complexo [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 na região do 
infravermelho 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 85 

 

O espectro vibracional do complexo [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 obtido em 
pastilhas de KBr na região de 4000 a 400 cm-1 (figura 3) apresenta uma banda alargada 
em torno de 3127 cm-1, a qual só foi possível observar o ν(C−H) , sendo característica 
do ligante bipiridina e 2-aminobenzothiazole, estando assim encoberta a banda 
referentes ao ν(N-H) do grupo amino que, de acordo com Pavia (2010) deveria estar 
presente em 3400 cm-1. 

As bandas entre 1600 a 1450 cm-1 são atribuídas ao modo de estiramento n(C=N) e 
n(C=C) presentes nos anéis aromáticos dos ligantes bipiridina e 2-aminobenzothiazole 
(SILVERSTEIN, 2007; PAVIA, 2010). Nesse intervalo também é possível observar uma 
banda em 1504 cm-1 atribuída a d (N−H) dentro do plano referente a amina secundária 
aromática do ligante 2-aminobenzothiazole e ainda bandas entre 1350 a 1000 cm-1 
atribuídas aos modos vibracionais n(C−N) desses mesmos ligantes conforme descrito 
na literatura (Knupp et al., 1997; PAVIA et al., 2010). A presença desses modos 
vibracionais característicos dos ligantes é um forte indicativo de que eles se encontram 

na esfera de coordenação do centro metálico de rutênio. 

A coordenação do óxido nitro ao centro metálico pode ocorrer de forma linear ou angular 
(figura 4), com isso a espectroscopia vibracional é usada para auxiliar a verificar o modo 
em que o ligante NO se encontra coordenado ao centro metálico (LOPES, 1997). 

O óxido nítrico, ao se coordenar de maneira linear ao centro metálico, é identificado por 
sua alta frequência de estiramento, na faixa de 1800 a 1970 cm-1 devido ao seu estado 
de oxidação mais elevado. Isso ocorre pois há diminuição na ordem de ligação quando 
comparado a sua forma livre, alterando de forma parcial o caráter de N≡O para o caráter 
de N=O, ao ocorrer a retrodoação do metal para o orbital π* do NO. Devido a essa 
retrodoação, o comprimento da ligação M−N diminui e a ligação N≡O é enfraquecida, 
estando sujeita a ataques nucleofílicos (FORD et al., 1998; KUMAR et al., 2013). 

Já a coordenação na forma angular ocorre quando este ligante encontra-se em baixo 
estado de oxidação, o que é identificada pela baixa frequência de estiramento, na faixa 
de 1400 a 1720 cm-1, o comprimento da ligação M−N é menor e está sujeita a ataques 
nucleofílicos (MCCLEVERTY, 2004). 

Observando o espectro na faixa de 2250 a 400 cm-1 (figura 5), nota-se um pico de alta 
intensidade em 1930 cm-1 atribuída ao nNO, indicando que o óxido nítrico se encontra 
na esfera de coordenação de forma linear (NO+). 

Em complexos similares da literatura, conforme mostra a tabela 3, verifica-se que as 
frequências de estiramento do ligante NO+ encontram-se na mesma região. 

Por fim, na região de baixa energia, as bandas em 727 e 765 cm-1 correspondem a 
deformações angulares C−H fora do plano dos ligantes aromáticos, banda em 654 cm-
1 atribuída ao estiramento C−S que de acordo com Sathyanarayanmoorthi (2013) é 
esperada na região de 716−609 cm-1 e bandas em 845 e 557 cm-1 atribuídas ao 
estiramento do íon PF6-. Na tabela 4 pode-se observar as atribuições referente as 
principais bandas presentes no espectro vibracional do nitrosilo complexo deste 
trabalho. 
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Conclusão 

 

Através da espectroscopia eletrônica na região do UV-Visível foi possível identificar 
bandas intraligantes e de transferência de carga dos ligantes bipiridina e 2-
aminobenzothiazole, além de observar deslocamento das bandas para regiões de maior 
energia, em razão da forte interação back-bonding do ligante NO+ devido este ligante 
possuir forte caráter π receptor, o que demonstra forte indícios que estes ligantes 

encontram-se coordenado ao centro metálico Ru(II). 

No espectro vibracional na região do infravermelho foi possível constatar frequências de 
estiramentos comuns e especificas dos ligantes 2,2-bisbipiridina e 2-
aminobenzothiazole, além de banda intensa em 1930 cm-1 atribuída ao estiramento do 

ligante NO+ indicando que está coordenado na sua forma linear. 
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Figura 1 – Espectro eletrônico do complexo [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3] em 
metanol na região de 200 a 800 nm. 
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Tabela 1 - Atribuição das bandas presentes no espectro eletrônico do complexo 
[Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 em metanol. 
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Figura 2 – Sobreposição dos espectros eletrônicos dos complexos (−) cis-[Ru(bpy)2Cl2] 
e (−) [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3] em metanol na região de 200 a 800 nm. 
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Tabela 2 - Dados comparativos do comportamento das bandas do espectro eletrônico 
do complexo cis-[Ru(bpy)2Cl2] e [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3] em metanol. 
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Figura 3 – Espectro vibracional do [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 na região de 4000 a 
400 cm-1. 
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Figura 4 – Possíveis modos de coordenação do óxido nítrico ao centro metálico. 
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Figura 5 – Espectro vibracional do [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 na região de 22500 
a 400 cm-1. 
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Tabela 3– Dados comparativos da frequência de estiramento do ligante NO+. 
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Tabela 4 – Dados de infravermelho do composto [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 em 
pastilha de KBr. 
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TÍTULO: Escalonamento de Síntese de Zeólitas a partir de Resíduo de Pó de Vidro 

Resumo 

A criação de rotas ambientalmente amigáveis e mais baratas a partir de materiais 
residuais para a síntese de zeólitas, chamadas sínteses eco-friendly, é uma forma 
alternativa e vem sendo amplamente discutido na literatura. Neste trabalho, foram 
realizados tratamento ácido no resíduo de pó de vidro e sínteses de zeólitas Linde Type 
A (LTA) e Faujasita-X (FAU-X), alterando a fonte de óxido de silício (SiO2), a fim de 
avaliar a utilização do pó de vidro como fonte de óxido de silício bem como o estudo dos 
parâmetros ideais de síntese para a formação de uma estrutura zeolítica característica 
escolhida. Para caracterização das amostras, as técnicas de Difratometria de Raios-X 
(DRX) e Fluorescência de Raios-X (FRX) foram utilizadas. Resultados do tratamento 
ácido no pó de vidro apontaram para um aumento significativo na % em massa de SiO2, 
em que a temperatura exerceu uma maior influência na remoção dos íons ferro (III), 
cálcio, e magnésio. E zeólitas com mais de uma fase foram obtidas com emprego do pó 
de vidro como fonte de SiO2 nas sínteses de zeólita FAU-X. 
 

Palavras-chave: Sínteses eco-friendly; Resíduo de pó de vidro; Zeólitas; 

TITLE: Scaled Synthesis of Zeolites from Glass Powder Residue 

Abstract 

The creation of environmentally friendly and cheaper routes from waste materials to 
synthesis of zeolites, called eco-friendly synthesis, is an alternative way and has been 
widely discussed in the literature. In this work, acid treatment was performed on the glass 
powder residue and synthesis of Linde Type A (LTA) and Faujasite-X (FAU-X) zeolites, 
changing the source of silicon oxide (SiO2) in order to evaluate the use of the glass 
powder as a source of silicon oxide as well as the study of the ideal parameters of 
synthesis for the formation of a chosen characteristic zeolite structure. For 
characterization of the samples, X-Ray Diffractometry (XRD) and X-Ray Fluorescence 
(XFR) techniques were used. Results of the acid treatment on the glass powder showed 
a significant increase in the % by mass of SiO2, where temperature exerted a greater 
influence on the removal of iron (III), calcium, and magnesium ions. And zeolites with 
more than one-phase were obtained by using the glass powder as a source of SiO2 in 
synthesis of FAU-X zeolite. 
 

Keywords: Synthesis Eco-friendly; Glass powder residue; Zeolites; 

Introdução 

Nas últimas décadas, um aumento no consumo de energia e recursos naturais vêm 
sendo crescente com o desenvolvimento industrial e a urbanização de espaços, o que 
em contrapartida acarreta a geração e acumulação de resíduos não-biodegradáveis. 
Problemas ambientais acerca da poluição por resíduos industriais vem causando 
grande preocupação pela falta de métodos eficientes de reciclagem e aplicação 
sustentável desses resíduos. Os riscos a saúde humana e ao meio ambiente podem ser 
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gerados dependendo do nível de toxidade desses materiais. Para Hao et al. (2020), não 
há dúvidas da relação direta entre a poluição ambiental e a urbanização, levando em 
consideração dados 29 províncias chinesas no período de 1998-2015. Além disso, os 
autores desse trabalho acreditam que amodernização da estrutura industrial pode 
contribuir para reduzir a poluição ambiental. Sob outra perspectiva, a produção de 
zeólitas em larga escala é cara devido ao uso de reagentes puros, principalmente sílica, 
alumina e agentes direcionadores de estrutura,como também um alto custo energético 
advindo do uso de métodos convencionais de aquecimento e demasiados tempos de 
síntese, com temperaturas em muitos casos acimade500°C. Logo, diversos autores 
estudam metodologias alternativas para a sínteses de zeólitas a fim de simplificar o 
processo e reduzir custos (Terzano et al., 2015; Majdinasab, Manna et al., 2019; 
Majdinasab e Yuan, 2019a; Majdinasab e Yuan, 2019b). Tendo em vista a incessante 
busca por soluções para tais fatos, a criação de rotas ambientalmente amigáveis e mais 
baratas a partir de materiais residuais para a síntese de zeólitas, chamadas sínteses 
eco-friendly, é uma forma alternativa e vem sendo amplamente discutido na literatura. 
Cinzas de alumínio, pó de pedras, cinzas volantes de carvão, casca de arroz e resíduos 
de porcelana são os materiais mais utilizados para a conversão desses resíduos em 
estruturas zeolíticas (Sivalingam e Sen, 2018; Kuroki et al., 2019; Collins et al., 2020). 
Vários autores mostraram a viabilidade de sínteses de zeólitas a partir de resíduo de 
vidro, dentre os diversos tipos, destacam-se: pó de vidro incolor (J. Alves et al., 2014; 
Vinaches, Rebitski et al., 2015; Vinaches, J. A. Alves et al., 2016) e cacos de vidro 
colorido (Takei et al., 2012); soda-lime-silica (Tatlier e Atalay-Oral, 2017; Lin, D. Wang 
e Ye, 2019; Taylor et al., 2020); agregado de vidro expandido Poraver® (Król, 2019); 
tubos de raios-catodo (Yao et al., 2017); lâmpadas fluorescentes (Sayehi et al., 2020); 
parabrisa (J. C. Kim, Choi, H. J. Song et al., 2015; J. C. Kim, Choi, D. S. Kim et al., 
2015); boroaluminossilicato em panéis de LCD (Kang et al., 2019; Tsujiguchi, Kobashi, 
Oki etal., 2014; Tsujiguchi, Kobashi, Utsumi et al., 2014b) e comercial (Tsujiguchi, 
Kobashi,Utsumi et al., 2014a); garrafas recicladas (Majdinasab, Manna et al., 2019; 
Majdinasab e Yuan, 2019a; Majdinasab e Yuan, 2019b; Terzano et al., 2015); e boro-
silica porosa (Dong et al., 1999). Por conseguinte, zeólitas podem ser produzidas a partir 
de resíduos industriais com valor agregado, que podem ser utilizadas em diferentes 
aplicações, muitas com apelo ambiental,como por exemplo remediação de efluente 
contaminados. Neste trabalho, a partir do estudo de sínteses de materiais zeolíticos 
utilizando resíduo de vidro poderá ser adquirido diferentes rotas de síntese, de forma 
que a aplicabilidade das metodologias produzidas possa passar posteriormente para 
uma escala piloto através do estudo de escalonamento. Isso trará contribuições em 
relação a criação de rotas eco-friendly, algo muito pouco explorado em projetos que 
visam o estudo da síntese de zeólitas. 
 
Metodologia 

 
Os materiais utilizados para os procedimentos experimentais foram: sílica (Aerosil 
200),pó de vidro (PV, lote 01, seco a 150°C,300μm), hidróxido de sódio (NaOH, 
Dinâmica–Química Contemporânea Ltda), aluminato de sódio (NaAlO2, anidro, Riedel-
de Haën) para as sínteses; e ácido clorídrico (HCl, P.A.37 %, Sigma-Aldrich) para o 
processo de lixiviação. As amostras obtidas foram analisadas por Difração de Raios-X 
em um difratograma Bruker D2-Phaser, detector Lynxeye, radiação de CuKα(λ= 1,54Å), 
com um filtro de níquel, corrente de 10 mA, voltagem de 30 kV, e em um intervalo de 
2θ=5° a 50°, ao passo de 0,02°; e por Fluorescência de Raios-X em um equipamento 
Bruker S2 Ranger, com detector XFlash© Silicon Drift, radiação de Pd/Ag anode, 
corrente de 2 mA, e voltagem de 50 kV. 1 Síntese da LTA: 3,763g de NaOH foram 
dissolvidos em 59,850g de H2O destilada, posteriormente foram adicionados 4,670g de 
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NaAlO2 e a mistura foi mantida sob agitação até dissolução. Em seguida, 3,010g de 
sílica aerosil foram adicionadas a essa mistura e mantida por agitação por 30 min, em 
temperatura ambiente (25°C). O gel formado (pH=14) foi transferido para 2 autoclaves 
de teflon e estas levadas para um bloco aquecedor estático para a etapa de cristalização 
a 100°C, por 120min. Ao final deste tempo, as amostras (ZA01_1 e ZA01_2) foram 
lavadas com H2O destilada e filtradas até que a água de lavagem desse um pH=8. As 
amostras foram secas na estufa a 60°C, overnight. 2 Síntese de FAU-X: 1,479g de 
NaOH foram dissolvidas em 13,422g de H2O destilada, e 0,650g de NaAlO2 foram 
adicionados a essa solução, e a mesma mantida sob agitação até dissolução, e 
reservada. Em paralelo, 2,962g de NaOH foram dissolvidos em 29,667g de H2O 
destilada,e 1,693g de sílica aerosil foram adicionados a essa solução, a mesma foi 
mantida sob agitação até a formação de um gel homogêneo, e reservada. 
Posteriormente, a solução com o NaAlO2 e NaOH foi vertida lentamente no gel contendo 
a sílica, mantida sob agitação por 30min em temperatura ambiente (25°C). O gel 
formado (pH=14) foi transferido para 2 autoclaves de teflon e levados para um bloco 
aquecedor estático para a cristalização a 100°C, por 24h. Ao final deste tempo, as 
amostras (ZX01_1 e ZX01_2) foram lavadas com H2O destilada e filtradas até que a 
água de lavagem apresentasse pH=5−6. As amostras foram secas na estufa a 60°C, 
overnight. 3 Lixiviação Ácida do Pó de Vidro: 2,000g de pó de vidro (PV) foram tratados 
com 40 mL de solução de HCl (2 mol/L),e mantidos sob agitação por 265min, em 
temperatura ambiente (25°C, PV01_25) e a 80°C (PV01_80) com sistema de refluxo. 
Em seguida, as amostras (pH=0−1) foram lavadas com H2O destilada e filtradas até 
que a água de lavagem tivesse um pH=5, e secas na estufa a 60°C, overnight. 4 Síntese 
de FAU-X (Resíduo n°01): 2,356g de NaOH foram dissolvidas em 25,179g de H2O 
destilada, e 0,945g de NaAlO2 foram adicionados a essa solução, e a mesma foi 
mantida sob agitação até dissolução, e reservada. Em paralelo, 4,757g de NaOH foram 
dissolvidas em 55,920g de H2O destilada, e 4,161g de PV foram adicionados a essa 
solução, a mesma foi mantida sob agitação até dissolução, e reservada. Por fim, a 
solução contendo NaAlO2 e NaOH foi vertida lentamente na mistura contendo o PV 
dissolvido, e esta mistura foi mantida sob agitação por 20min em temperatura ambiente 
(25°C). O gel formado (pH=14) foi transferido para 3 autoclaves de teflon e levados para 
um bloco aquecedor estático para a cristalização a 100°C, por (4, 21 e 24)h. Ao final 
deste tempo, as amostras (ZXPV01_4H, ZXPV01_21H e ZXPV01_24H) foram lavadas 
com H2O destilada e filtradas até que a água de lavagem apresentasse pH=7−8. As 
amostras foram secas na estufa a 60°C, overnight. 5 Síntese de FAU-X (Resíduo n°02): 
1,121g de NaOH foram dissolvidas em 11,570g de H2O destilada, e 0,461g de NaAlO2 
foram adicionados a essa solução, a mesma foi mantida sob agitação até dissolução e 
reservada. Em paralelo, 2,246g de NaOH foram dissolvidas em 25,699g de H2O 
destilada, e 1,578g de pó de vidro tratado (PV01_80) foram adicionados a essa solução, 
sendo mantido sob agitação até dissolução e reservado. Na sequência, a mistura 
contendo o NaAlO2e NaOH foi vertida lentamente na mistura contendo o PV01_80 
dissolvido, e esta mistura foi mantida sob agitação por 30min em temperatura ambiente 
(25°C). O gel formado (pH=14) foi transferido para 2 autoclaves de teflon e levados para 
um bloco aquecedor estático para a cristalização a 100°C, por (4 e 8)h. Ao final deste 
tempo, as amostras foram lavadas com H2O destilada e filtradas até que a água de 
lavagem apresentasse pH=6−7 para ZXPV02_4H e pH=7−8 para ZXPV02_8H. As 
amostras foram secas na estufa a 60°C, overnight. 6 Síntese de FAU-X (Resíduo n°03): 
3,302g de NaOH foram misturados até dissolução com 35,420g de H2O destilada, e 
1,384g de NaAlO2 foram adicionados a essa solução, a mesma foi mantida sob agitação 
até dissolução e reservado. Em paralelo, 6,622g de NaOH foram misturados até 
dissolução com 78,624g de H2O destilada, e 5,874g de PV foram adicionados a essa 
solução, a mesma foi mantida sob agitação até dissolução e reservada. 
Consequentemente, a mistura com o NaAlO2 e NaOH foi vertida lentamente na mistura 
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contendo o PV dissolvido, e esta mistura foi mantida sob agitação por 30 min em 
temperatura ambiente (25°C). Por fim, foram adicionados a mistura 0,174g de zeólita 
FAU-X (ZX01_1) como semente e mantida sob agitação por 5min, em que a quantidade 
equivale a 1% em massa dos sólidos: PV, NaOH e NaAlO2. O gel formado (pH=14) foi 
transferido para 5 autoclaves de teflon e levados para um bloco aquecedor estático para 
a cristalização a 100°C, por (4, 8, 14, 20 e 24)h. Ao final deste tempo, as amostras foram 
lavadas com H2O destilada e filtradas até que a água de lavagem apresentasse pH=7−8 
para ZXPV02_4H, pH=7 para ZXPV03_(8H, 14H e 24H), e pH=6−7 para ZXPV02_20H. 
As amostras foram secas na estufa a 60°C, overnight. 
 

Resultados e Discussões 

 
1 Síntese de Zeólita LTA: Análises de DRX e FRX foram realizadas nas amostras de 
zeólita LTA obtidas pelo método padrão de síntese hidrotérmica, tendo um rendimento 
de síntese, em base seca, 69% e 66% para as respectivas amostras ZA01_1 e ZA01_2. 
Os difratogramas das amostras ZA01_1 e ZA01_2 confirmam a formação de um material 
altamente cristalino, sem nenhuma outra fase, somente a presença da zeólita LTA, 
tendo em vista que a posição dos picos e suas intensidades relativas seguem a carta 
cristalográfica padrão da IZA (Baerlocher e L. McCusker, s.d.). A zeólita LTA, 
pertencente ao sistema cúbico, apresenta uma grande cavidade (α-cavidade) 
característica, definida pela reflexão basal d200, com 12,30Å em 2θ=7,17°, e uma razão 
Si/Al em torno de 1,1. Além disso, pelas análises de FRX, percebe-se uma % de Na2O 
considerável na composição de ambas as amostras, indicando a predominante 
presença desse íon inorgânico como cátion de compensação na estrutura zeolítica. A 
síntese da zeólita LTA foi realizada com o intuito de ter amostras padrões para o estudo, 
comparações e confirmações da formação desse tipo de estrutura em futuras sínteses 
coma mudança da fonte de SiO2. Faltam as análises de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) para uma maior confirmação da morfologia formada. 2 Síntese de 
Zeólita FAU-X: Com o mesmo objetivo de produção da zeólita LTA, a zeólita FAU-X foi 
obtida pelo método padrão de síntese hidrotérmica, com um rendimento, em base seca, 
de 21% e 22% para as respectivas amostras, ZX01_1 e ZX01_2. Para confirmação do 
material obtido, a carta cristalográfica padrão da IZA (Baerlocher eL. McCusker, s.d.) 
para a FAU-X foi utilizado para comparação, observando que a posição dos picos e suas 
intensidades relativas coincidem com o difratograma das amostras ZX01_1 e ZX01_2. 
Além disso, análises de FRX foram realizadas a fim de obtenção da composição % em 
massa dos óxidos presentes no material. De acordo com as análises de DRX, as 
amostras apresentaram uma reflexão basal d111 característica com 14,44Å em 
2θ=6,11°, a qual define o diâmetro interno da α-cavidade, bem como uma razão Si/Al 
em torno de 1,5. Além disso, pelas análises de FRX, percebe-se uma % de Na2O 
considerável na composição de ambas as amostras, indicando a predominante 
presença desse íon inorgânico como cátion de compensação na estrutura zeolítica. 
Faltam as análises de microscopia (MEV) para uma maior confirmação da morfologia 
formada. Ademais, a zeólita FAU-X foi escolhida como referência para o estudo das 
próximas sínteses em que o pó de vidro será a fonte de SiO2, sendo esse material 
aplicado in natura ou tratado. 3 Lixiviação Ácida do Pó de Vidro: De acordo com os 
dados da composição química percentual em massa do pó de vidro (PV), analisou-se 
que este material seria uma possível fonte de óxido de silício (SiO2) para as sínteses 
de zeólitas. Tendo em vista a impureza desse material, foi realizado o tratamento ácido 
no resíduo com o intuito de remover essas impurezas e outros cátions metálicos na 
forma de óxido que poderiam interferir no processo de nucleação e crescimento das 
nanopartículas para a formação da estrutura cristalina tipicamente zeolítica. Resultados 
das análises de FRX das amostras de pó de vidro (PV, PV01_25 e PV01_80) indicam 
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um aumento da porcentagem de SiO2 e uma diminuição significativa na % de íons sódio 
somente com o efeito da concentração de HCl, porém a temperatura exerce uma maior 
influência na remoção dos íons Fe3+, Ca2+, e Mg2+ gerando um aumento efetivo na % 
de SiO2. 4 Síntese de Zeólita FAU-X (Resíduo n°01): Para esta síntese, foi utilizado o 
pó de vidro sem tratamento (PV) como fonte de óxido de silício com o objetivo de 
analisar a possível formação de um material cristalino (com uma ou mais fase) 
característico da zeólita faujasita X. O procedimento experimental apresentou um 
rendimento, em base seca, de 28 %, 31 % e 28 % para as amostras ZXPV01_4H, 
ZXPV01_21H e ZXPV01_24H, respectivamente. Com base nas análises de DRX, 
somente a partir de 21 h de duração da etapa de cristalização, foi possível observar 
picos que revelam uma possível formação do material, esses intensificados com 24 h 
de síntese, indicando a formação da estrutura com uma maior estabilidade. Além disso, 
com 4 h de cristalização, o material apresentou característica amorfa, bem como, não 
foi estudado durante o intervalo entre 4 h e 21 h se o material pode formar uma estrutura 
com característica cristalina ou não. Existem algumas opções de conexão das 
cavidades sodalita (β-cavidade): pela face quadrada, através de um prisma quadrado 
gerando a zeólita A ou diretamente pela face quadrada gerando o mineral sodalita; e 
pela face hexagonal, através de um prisma hexagonal gerando a zeólita faujasita (X ou 
Y, dependerá da razão Si/Al presente no material). Assim, a formação de um material 
(ZXPV01_24H) com mais de uma fase é bem provável de ocorrer devido a impureza do 
pó de vidro, um dos precursores dessa síntese, interferindo na nucleação e crescimento 
dos cristais. Ao comparar os difratogramas das zeólitas Na-A e Na-X, amostras ZA01_1 
e ZX01_1, com este resultado da zeólita ZXPV01_24H, percebe-se que alguns picos 
coincidem, o que confirma a obtenção de zeólita com mais de uma fase. Provavelmente 
uma terceira e quarta fase serão referentes a sodalita (2θ= 14,09°, 24,63°, 31,96°) e a 
zeólita Na-P1 (2θ= 17,69°, 28,10°, 33,39°). Além disso, faltam obter os resultados das 
análises de FRX e MEV dessas amostras para uma maior discussão e conclusão dos 
resultados, como a razão Si/Al, quais óxidos estão presentes na composição desse 
material e sua morfologia. 4 Síntese de Zeólita FAU-X (Resíduo n°02): Essa etapa 
experimental foi realizada com o intuito de saber se durante o período de 4 h e 8 h 
ocorreu a cristalização completa da zeólita FAU-X, utilizando a amostra de pó de vidro 
tratado com HCl (PV01_80) como fonte de óxido de silício, considerando-se que essa 
amostra de pó de vidro apresenta uma % em massa maior de SiO2 em sua composição 
quando comparado com a amostra PV, assim como, as informações discutidas sobre a 
síntese anterior (as amostras ZXPV01_?). Pelo difratograma, as amostras ZXPV02_4H 
e ZXPV02_8H apresentaram comportamento amorfo independente do pó de vidro 
utilizado apresentar 87,50 % em massa de SiO2 em sua composição, quando 
comparado com o pó de vidro sem tratamento (PV, 72,03 % de SiO2). Embora o 
tratamento ácido descrito tenha apresentado um ótimo resultado, a amostra PV01_80 
utilizada nessa síntese contém uma pequena porcentagem em massa de outros óxidos 
metálicos que interferem na formação do material, assim como, existe a possibilidade 
do tempo necessário para a cristalização ser maior que o período estudado. Além disso, 
faltam obter os resultados das análises de FRX e MEV dessas amostras para uma maior 
discussão e conclusão dos resultados. 5 Síntese da Zeólita FAU-X (Resíduo n°03): 
Devido aos resultados obtidos nas sínteses anteriores, um novo procedimento 
experimental foi realizado com o intuito de se obter zeólitas FAU-X, através do método 
padrão de síntese hidrotérmica, e além de utilizar o pó de vidro sem tratamento (PV, 
72,03 % de SiO2) como fonte de óxido de silício, foi empregado como semente a 
amostra de zeólita Na-X (ZX01_1). A semente foi utilizada com o intuito de direcionar o 
crescimento dos cristais para a formação da estrutura da zeólita X, tendo em vista que 
somente com o uso do pó de vidro, as amostras apresentaram a formação de alguma 
estrutura cristalina apenas com 21 h de síntese. O rendimento reacional foi de 28 %, 25 
%, 31 %, 28 % e 24 % para as respectivas amostras: ZXPV03_4H, ZXPV03_8H, 
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ZXPV03_14H, ZXPV03_20H e ZXPV03_24H. Sendo assim, pelos difratogramas, com 
4 h de síntese, pode-se identificar picos característicos da zeólita X. Para que não gere 
dúvidas sobre a formação de uma nova estrutura ou a presença desse tipo de zeólita 
na forma de semente, novas análises de DRX com a mistura de um material amorfo com 
a quantidade utilizada de semente deverão ser realizadas a fim de comparação. A partir 
de 8 h até 20 h de síntese, esses picos são intensificados, assim como surgem novas 
reflexões referentes a zeólita A, como em 2θ= 7,18°, indicando a formação de uma fase 
intermediária. Com 24 h de síntese, é perceptível a diminuição na intensidade de alguns 
picos (2θ=7,18°), bem como, o desaparecimento de outros, em 2θ = 16,09°, 24,06°, 
27,17°. Ao comparar os difratogramas das zeólitas Na-A e Na-X, amostras ZA01_1 e 
ZX01_1, com este resultado da zeólita ZXPV03_24H, percebe-se que alguns picos 
coincidem,o que confirma a formação predominante de zeólita X, uma fase secundária 
e pouca correspondente a zeólita A, e provavelmente uma terceira e quarta fase, 
referente a sodalita e a zeólita Na-P1 (2θ= 17,69°, 28,08°, 33,38°). Além disso, faltam 
obter os resultados das análises de FRX e MEV dessas amostras para uma maior 
discussão e conclusão dos resultados, como a razão Si/Al, quais óxidos estão presentes 
na composição desse material e sua morfologia. 
 

Conclusão 

 
As sínteses padrão das zeólitas LTA e FAU-X foram obtidas de forma satisfatória com 
base nas análises de DRX e FRX comparadas com dados da IZA. A zeólita faujasita X 
foi selecionada para o estudo das demais sínteses de zeólita tendo o resíduo de vidro 
como fonte de óxido de silício, em que as amostras-padrão foram utilizadas como 
material-base para comparação com as demais sínteses, levando em consideração a 
padronização das condições experimentais. Os estudos das sínteses utilizando o pó de 
vidro com fonte de sílica mostraram que para as sínteses ZXPV01 e ZXPV03, o tempo 
de 24 h é ideal para a formação de uma estrutura cristalina com mais de uma fase 
utilizando o pó de vidro não tratado, sendo predominante a presença de: zeólita A para 
ZXPV01, sem a utilização de semente; e zeólita X para ZXPV03, com o uso de semente. 
Para a síntese ZXPX02, a utilização somente do pó de vidro tratado, apesar de uma 
maior % de SiO2 presente no resíduo, não foi possível obter a formação de uma 
estrutura cristalina em no máximo 8 h de síntese. O esperado para essa síntese era a 
formação de alguma estrutura em menos de 24 h, porém não houve um intervalo 
adequado entre 8 h e 24 h para observar e comparar a formação de algum material. No 
geral, um intervalo adequado e maior que 24 h deverá ser estudado para a investigação 
do tempo de cristalização e formação de uma estrutura, levando em conta a presença 
de impurezas nos precursores na síntese de zeólitas (resíduo de vidro) requer um tempo 
maior para a formação de estruturas mais estáveis. De acordo com resultados 
satisfatórios obtidos do tratamento ácido no resíduo de vidro, esses servirão de base 
para a realização do planejamento estatístico experimental para um segundo tratamento 
ácido, que com obtenção dos resultados de FRX, poderá seguir para a próxima etapa 
do trabalho que será a realização de sínteses de zeólita FAU-X tendo como fonte de 
SiO2 as amostras de pó de vidro que obtiveram melhores resultados do planejamento 
estatístico, e avaliar a sua formação estrutural, composição e capacidade de troca 
catiônica (CTC). O objetivo de se realizar o CTC será para primeiramente avaliar a 
quantidade de íons cálcio presentes como cátions de compensação e dentro da 
estrutura zeólítica realizando a troca completa dos cátions de compensação pelos íons 
sódio, e em seguida medir a real capacidade de troca catiônica dessas zeólitas. 
Portanto, a utilização do resíduo de vidro como fonte alternativa de SiO2 para sínteses 
de zeólita mostra ser favorável. Pelo curto tempo de realização das etapas 
experimentais, interrompidas em março de 2020 por causa da pandemia do COVID-19, 
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não foi possível levar a diante as demais etapas de síntese e caracterização das 
amostras. Contudo, estudos mais aprofundados acerca dos parâmetros ideais de 
síntese para a formação de uma estrutura zeolítica característica escolhida, bem como, 
a obtenção de uma rota otimizada de tratamento do pó de vidro deverão ser realizados. 
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Tabela 1 - Fluxograma das amostras 
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Tabela 2 - FRX das amostras de zeólita LTA 
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Tabela 3 - FRX das amostras de zeólita FAU-X 
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Tabela 4 - FRX das amostras de pó de vidro 
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Figura 1 - Difratograma das amostras de zeólita LTA 
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Figura 2 - Difratograma das amostras de zeólita FAU-X 

 

 

Figura 3 - Difratograma das amostras de FAU-X (Fonte de SiO2:PV) 
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Figura 4 - Difratograma das amostras de FAU-X (Fonte de SiO2:PV01_80) 

 

 

Figura 5 - Difratograma das amostras de zeólita FAU-X (Fonte de SiO2:PV - 
Semente:ZX01_1) 
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TÍTULO: Obtenção de nanopartículas a base de quitosana por complexação 

polieletrolítica 

Resumo 

O presente trabalho consiste em estudar a adsorção dos corantes alaranjado de metila 
(AM) e ácido azul 260 (AA) em sistemas isolados e combinados, de maneira a identificar 
as influências que um exerce sobre o outro. Para isso, efetuaram-se análises de 
espectroscopia no ultravioleta/visível (Uv-Vis), com soluções de diferentes 
concentrações dos corantes para a formulação de curvas de calibração. A partir disso, 
foi possível estabelecer os parâmetros mais favoráveis a serem utilizados para 
desenvolvimento de um futuro método de adsorção de corantes com a utilização do 
biopolímero quitosana. 
 
Palavras-chave: ácido azul 260, alaranjado de metila, corante, adsorção. 

TITLE: CONSTRUCTION OF CALIBRATION CURVES OF ORANGE METHYL DYE 

Abstract 

The present assignment consists of studying the adsorption of methyl orange (AM) and 
blue acid 260 (AA) dyes in isolated and combined systems, in order to identify the 
influences that one has on the other. To do this, ultraviolet / visible (UV-Vis) spectroscopy 
analyzes were carried out, with solutions of different concentrations of dyes for the 
formulation of calibration curves. From this, it was possible to establish the most 
favorable parameters to be used for the development of a future method of adsorption 
of dyes with the use of the chitosan biopolymer. 
 
Keywords: 260 blue acid, methyl orange, dye, adsorption. 

Introdução 

A indústria têxtil, em geral, apresenta um alto potencial poluente dado ao fato de seus 
principais resíduos consistirem de matérias orgânicas solúveis recalcitrantes, ou seja, 
de difícil degradação e, consequentemente, bioacumulativos. Não obstante, a 
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 357 de 2005 
estabelece condições padrões de descarte de efluentes em meio aquático no Brasil, 
ainda assim é possível notar forte impacto resultante da lenta degradação e acúmulo 
dessas matérias no meio em que são dispersas. Um efluente relevante na contribuição 
de malefícios ao meio são os corantes, cujas classificações variam de acordo com as 
suas estruturas (por exemplo: azo, antraquinona, metalizado, di etriarilmetano, 
indigoide, ftalocianina, metina, polimetina, polienos, nitro, nitrosos, sulforosos e etc). 
Geralmente, esses efluentes não são biodegradados em processos aeróbicos 
convencionais, podendo, portanto, acumular-se e dificultar o processo de fotossíntese 
colaborando para o aumento da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e da demanda 
química de oxigênio (DQO). Além disso, existem alguns corantes que podem se 
degradar por processos anaeróbicos, quando sua estrutura permite tal feito, e ao se 
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degradarem liberam um grupo amina com potencial carcinogênico entre outras toxinas 
que impedem a utilização e consumo da água, como por exemplo, os corantes azos que 
são caracterizados pela ligação dupla entre nitrogênios (grupo azo), ligados a anéis 
aromáticos e a estruturas funcionais (auxocromos) tais como o grupamento amino (NH2) 
ou sulfônico (SO3H). Para diminuir os efeitos poluentes dos meios aquáticos é 
necessário o desenvolvimento aprimorado de métodos capazes de retirar os resíduos 
solubilizados de maneira minimamente invasiva e de baixo custo. A espectrofotometria 
é um método analítico, não invasivo e barato, que esquematiza quantitativamente a 
absorção de luz por uma amostra (densidade óptica). De acordo com a Lei de Lambert, 
nesse dispositivo um feixe de luz monocromático, de comprimento de onda (λ) e 

intensidade (I₀) conhecidas, incide com a amostra (em uma cubeta de quartzo) e refrata 
com o decaimento exponencial da intensidade (I) com o caminho percorrido dentro da 
amostra (caminho óptico). A lei pode ser descrita através da seguinte equação: I = Io . 
10-x1 (1) Sendo que “x” é o coeficiente de absorção (depende da amostra empregada) 
e “1” é a espessura do meio absorvente. Segundo a Lei de Beer, a intensidade do feixe 
refratado (I) decai exponencialmente à medida que a concentração da amostra aumenta 
aritmeticamente, podendo ser descrita pela segunda equação: I = Io . 10-kC (2) Sendo 
que “k” é o coeficiente de absorção e “C” a concentração da amostra. Quando tratadas 
simultaneamente, a “lei Lambert-Beer” permite calcular a transmitância (fração de 
radiação incidente transmitida pelo meio) da amostra. -log T=k. l . C (3) T= I/I₀ (4) 
Sabendo que o “-log (I/Io)” foi denominado densidade óptica (DO) ou absorbância (A), 
obtemos: A = k’.C (5) Considerando que uma indústria têxtil descarta uma diversidade 
de corantes, o estudo a seguir utiliza a espectrofotometria (na região do ultravioleta e 
visível) juntamente com as equações de Lambert-Beer, demonstradas acima, para 
construção de curvas de calibração que permitam verificar qual a faixa de comprimento 
de onda em que o corante alaranjado de metila (corante azo), dissolvido em água ou 
em outro corante, apresenta maior afinidade de absorção, avaliando, no segundo caso, 
a interferência causada pela presença de outra substância.  
 
Metodologia 

 
Materiais: Corante comercial ácido azul 260 (AA) (C. I. Acid Blue 260, CAS: 62168-86-
9) de estrutura antraquinona, dada na Figura 1, e massa molar 563,99 g/mol, da 
empresa Shaoxing Biying Textile Technology CO, LTD (China); Corante comercial 
alaranjado de metila indicador (C.I. 13025, CAS 547-58-0) de estrutura azo, dada na 
Figura 2, e massa molar 327,34 g/mol, da empresa Vetec Química Fina Ltda (Brasil); 
Água bidestilada com condutividade de 2,0 𝜇S/cm (± 0,2); Cubeta de quartzo; 
Espectrofotômetro UV-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo Electron Corporation, USA); 
Balança analítica; Balão volumétrico de 1000, 500, 250 e 25 mL; Becker de 100, 50 e 
25 mL; Banho ultrassom (10 minutos) para acelerar a solubilização dos corantes; 
Pipetas volumétricas variadas de acordo com a tabela 1; Pipeta de Pasteur. O trabalho 
consistiu em duas fases que são descritas abaixo: 1ª fase – Corante alaranjado de metila 
dissolvido em água Primeiro preparamos uma solução mãe do corante alaranjado de 
metila com concentração de 0,0380 g/L que, em seguida, é diluída seguindo as 
concentrações 0,00076; 0,00152; 0,00228; 0,00304; 0,00608; 0,00912; 0,01216; 
0,01824; 0,02128; 0,02432; 0,02736; 0,03040; 0,03344; 0,03648. Para cada solução 
realizou-se uma análise através do UV-vis que permitiu a elaboração de um gráfico com 
as curvas de calibração, das quais a banda de absorbância se localiza no comprimento 
de onda 464 nm. A partir disso, obtemos a equação da reta: A = 0,00338 + 54,5991 . 
[AM] (r2 = 0,99997) 2ª fase – Corante alaranjado de metila dissolvido em uma solução 
de ácido azul 260 A principio preparou-se uma solução mãe do corante ácido azul 260 
com concentração igual a 0,23 g/L. Em seguida, foi realizado uma mensuração no UV-
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vis numa faixa variando de 400-700nm que possibilitou a confirmação da concentração 
através da absorbância máxima de valor 2,00 (limite de detecção confiável do aparelho) 
no comprimento de onda 608 nm, banda de absorbância característica do analito 
constado na literatura. Em seguida, dilui-se essa solução a concentração desejada, 
sendo essas: 0,0046; 0,0368; 0,1472 ou 0,2300 g/L que correspondem aos fatores de 
diluição 0,02; 0,16; 0,64 e 1,00 respectivamente. Por ultimo, pesou-se uma massa do 
corante alaranjado de metila, correlato a uma absorbância 2,00, e a dissolve na solução 
mãe de corante ácido azul 260 precedido, preparando uma solução de 500 mL de uma 
solução problema que será testada numa varredura completa de 190-1100 nm no UV-
vis, seguindo a Tabela 1. Com o tratamento dos dados analisados foi possível observar 
a influência que ocorre na absorção dos corantes quando os mesmos estão misturados. 
As duas fases do experimento foram realizadas em triplicatas.  
 
Resultados e Discussões 

 
Primeira fase – alaranjado de metila dissolvido em água; A partir dos dados fornecidos 
pelo Gráfico 1(II) e a Tabela 2 juntamente com os conceitos da lei de Lambert-Beer, 
pode-se notar que a absorbância do corante alaranjado de metila aumenta em 
conformidade a sua concentração, explicitando, cada vez mais, a banda de absorbância 
(em 𝜆𝑀á𝑥 = 464 𝑛𝑚), que se aproxima de seu valor máximo (2,00). Segunda fase - 
alaranjada de metila (AM) dissolvida em uma solução de ácido azul 260 (AA); Conforme 
mostrado no Gráfico 2 (II) e na Tabela 3, percebe-se que à medida que a concentração 
do ácido azul 260 aumenta, sua banda de absorbância aumenta, juntamente com a do 
alaranjado de metila, em proporções diferentes. Isso provavelmente se deve ao fato de 
os corantes interagirem de maneira competitiva, ao ponto de interferir na absorbância 
um do outro, sendo que, possivelmente, a presença do corante ácido azul 260 possua 
maior influência nos resultados. Para verificar a relação existente entre essas duas 
variáveis (absorbância e concentração do corante) utilizamos um método estatístico de 
correlação linear, onde “r” (coeficiente de correlação linear de Pearson ou coeficiente de 
correlação produto-momento) mede o grau de correlação entre as variáveis 
quantitativas. Esse índice (adimensional) pode ser calculado através da Equação 6. 
Quanto mais o valor do índice se aproximar de 1, maior a correlação entre as variáveis, 
sendo que 1 indica uma correlação perfeita positiva, -1 uma correlação perfeita negativa 
e 0 a ausência de correlação. A partir disso, desenvolveu-se o Gráfico 3 (II) e o Gráfico 
4 (b). No Gráfico 3 é possível identificar a curva de calibração correspondente a cada 
concentração do corante ácido azul 260. Sabendo que, para cada amostra, o “r (a.u.)” 
varia de zero a um, verifica-se que quanto maior a reta, melhor a correlação entre as 
variáveis (concentração e absorbância). Posto isso, para prosseguir com a análise, 
deve-se escolher o pior caso de correlação, considerando que esse será o cenário mais 
pessimista a ser estudado. Sendo assim, avalia-se a amostra “e”, cuja reta sofre uma 
inflexão no menor comprimento de onda. A partir do Gráfico 4 (b), podem-se estabelecer 
os parâmetros mais seguros a serem trabalhados, uma vez que a melhor correlação 
pela faixa de ondas está entre, aproximadamente, 320 e 470 nm.  
 
Conclusão 

 
Ao identificar as curvas de calibração dos corantes misturados e compará-las aos 
resultados da primeira fase, cujos corantes são isolados, pode-se concluir que a 
participação crescente do corante ácido azul 260 interfere de maneira construtiva na 
absorbância do corante alaranjado de metila. A partir desses resultados, pretende-se 
validar o método e iniciar os testes de competição na adsorção desses corantes usando 
o biopolímero quitosana como sorvente. 
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Tabela 1 - Tabela de diluições 

 

 

Tabela 2 - Concentrações fase 1 
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Tabela 3 

 

 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 

 

Figura 1 - estrutura ácido azul 260 
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Figura 2 - estrutura alaranjado de metila 

 

 

Equação 6 
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TÍTULO: Estudo do corpo sinterizado de Diamante Policristalino com 15% em peso de 

Nb 

Resumo 

O diamante policristalino (PCD) possui relevante aplicação em ferramentas industriais 
de corte e perfuração devido às suas propriedades superiores de resistência mecânica, 
dureza e resistência ao desgaste. Com isso, estudos sobre este material são cada vez 
mais necessários, buscando formas de otimizar seu desempenho e de estender sua 
vida útil em ferramenta. Assim, este plano de trabalho estudou a influência das 
temperaturas de sinterização (1650, 1750 e 1850 °C) do diamante com 15% em peso 
de nióbio como ligante no processo de sinterização High Pressure High Temperature 
(HPHT) fixando a pressão em 7.7 GPa. A caracterização dos corpos de prova obtidos 
foi executada através de Densimetria por princípio de Arquimedes, Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia Raman e Difração de Raios-X (DRX). 
Os resultados mostraram que o nióbio pode ser um bom ligante para o diamante, 
conseguindo densidades relativas de 96% a 100% para as amostras em todas as 
temperaturas. As análises de DRX mostraram que as fases preexistentes antes da 
sinterização se mantiveram e não houve grafitização, mas foram introduzidas as novas 
fases carbeto de tungstênio (WC) e carbeto de nióbio (NbC). As análises MEV 
realizadas nos PCDs obtidos expuseram que houve distribuição homogênea do nióbio 
entre as interfaces dos grãos de diamante e ausência de trincas. 
 
Palavras-chave: Diamante policristalino. Ligante de nióbio. Grafitização. HPHT. 

TITLE: Study the Diamond/15 wt% Nb sintered body 

Abstract 

Polycrystalline diamond (PCD) has a relevant application in industrial cutting and drilling 
tools due to its superior mechanical resistance, hardness, and wear resistance 
properties. Therefore, studies on this material are necessary, looking for ways to 
optimize its performance and extend its tool life. Thus, this work studied the influence of 
sintering temperatures (1650, 1750 and 1850 °C) of the diamond with 15wt% of niobium 
as a binder in the sintering process High Pressure High Temperature (HPHT) at a 
pressure of 7.7 GPa. The characterization of the obtained PCDs was performed through 
Densimetry by Archimedes' principle, Scanning Electron Microscopy (SEM), Raman 
Spectroscopy, and X-Ray Diffraction (XRD). The results showed that niobium could be 
a good binder for the diamond, achieving relative densities of 96% to 100% for samples 
at all temperatures. The XRD analyzes showed that the pre-existing phases before 
sintering were maintained and there was no graphitization, but the new tungsten carbide 
(WC) and niobium carbide (NbC) phases were introduced. The SEM analyzes performed 
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on the PCDs obtained showed that there was a homogeneous distribution of niobium 
between the diamond grains interfaces and the absence of cracks. 
 
Keywords: Polycrystalline diamond. Niobium as a binder. Graphitization. HPHT. 

Introdução 

Um relevante processo de fabricação na área de Ciência e Engenharia de Materiais é a 
chamada Tecnologia dos pós ou Metalurgia dos pós, rota através da qual diferentes 
materiais em forma de pó podem ser misturados (mecanicamente, por determinado tipo 
de moagem, etc) e sinterizados a fim de formar um novo material. Neste processo, uma 
etapa muito importante e criteriosa é a sinterização, fenômeno em que os diferentes 
materiais são geralmente consolidados e aquecidos a temperaturas pré-determinadas 
com o objetivo de promover uma difusão atômica, além de garantir que o novo material 
será de fato íntegro [1]. 
O Diamante Policristalino (PCD) é produzido artificialmente a partir de grafite em 
presença de um catalisador – geralmente, o cobalto é utilizado – por sinterização High 
Pressure-High Temperature (HP-HT) e sua aplicação é dada principalmente em 
ferramentas de corte e perfuração. Esta sinterização, com equipamento esquematizado 
na Figura 1, além de envolver parâmetros de temperatura de aquecimento, envolve o 
parâmetro de pressão, pois para a fase diamante se manter estável durante todo o 
processo, é necessário submetê-la a uma alta pressão também. O papel do cobalto, 
que é o catalisador empregado no processo, se dá na conversão de grafite em diamante, 
a qual prossegue, no cobalto fundido, por nucleação e crescimento, onde a barreira 
termodinâmica de transformação é alcançada [2-4]. 
Nas ferramentas de corte e perfuração, a camada mais externa e de direto contato com 
o material a ser usinado ou perfurado é constituída pelo PCD. Ao conjunto constituído 
pela camada de PCD e camada de metal duro (WC-Co) juntas se dá o nome Compacto 
de Diamante Policristalino (PDC) [5,6]. As propriedades de alta dureza – mais alta que 
a dureza do diamante natural -, alta resistência ao desgaste e alta resistência mecânica 
do PCD conferem às ferramentas de corte e perfuração bom desempenho de trabalho. 
Entretanto, existem duas principais limitações que fazem sua vida útil ser reduzida e 
estudos cada vez mais vêm sendo feitos na tentativa de amenizar estes fatores [7]. 
Sabe-se que o diamante é uma forma alotrópica do carbono menos estável que o grafite, 
pois é necessária alta pressão e alta temperatura para se obter a transformação 
termodinâmica de carbono sp2 (grafite) para carbono sp3 (diamante). Ocorre então que 
muitas vezes o PCD, dependendo das condições de pressão e temperatura de trabalho, 
retorna à sua forma alotrópica mais estável, se grafitizando. Além disso, o cobalto, 
ligante utilizado para produção do PCD, é considerado um agente de grafitização: nas 
altas temperaturas de trabalho das ferramentas de PCD, sua presença reduz a 
estabilidade térmica do PCD e leva a uma diminuição na resistência ao desgaste da 
ferramenta. Assim, o fenômeno da grafitização compromete o desempenho da 
ferramenta, devido ao fato de que as propriedades físicas e, principalmente, mecânicas 
do grafite são inferiores às do diamante [8,9]. O que também limita este desempenho é 
a formação de microtrincas e trincas na ferramenta: como o cobalto é o catalisador 
usualmente mais empregado na síntese de PCD e este metal possui coeficiente de 
expansão térmica muito diferente do mesmo coeficiente do PCD, com as variações de 
temperatura e pressão nos locais de contato durante o corte, esses diferentes materiais 
se contraem e se expandem em intensidades distintas [10,11]. 
Tendo isso em vista, o presente trabalho objetivou amenizar estes dois fatores 
utilizando-se de nióbio como novo ligante para o PCD e analisando o processo de 
sinterização High Pressure High Temperature executado a três temperaturas distintas e 
a pressão constante. O metal nióbio possui alto ponto de fusão, boa abrasividade, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 129 

 

superplasticidade a altas temperaturas e coeficiente de expansão térmica mais próximo 
ao do diamante que o coeficiente do cobalto. [12,13] 
 
Metodologia 

 
Os procedimentos utilizados neste plano de trabalho foram a preparação e 
caracterização do PCD com 15% em peso Nb. Todos os procedimentos e condições 
utilizados são descritos a seguir. 
1) Sinterização da mistura de pós: 
Uma mistura de pó de diamante com 15% em peso de Nb pré-preparada foi utilizada no 
processo de sinterização High Pressure High Temperature. Para a preparação dos pós, 
foi utilizada Moagem de Alta Energia (MAE) em moinho planetário da marca 
Pulverisette, com jarras de metal duro, a fim de garantir a homogeneização das misturas 
dos pós (diamante e nióbio). A moagem de bolas úmida de alta energia foi realizada 
com ciclohexano. A proporção de massa das bolas para os pós (potência de micro-
forjamento) foi mantida em 10:1. O tempo de moagem foi de 20 min e a velocidade de 
500 rpm. Conforme aprovado recentemente, esses são os parâmetros de moagem que 
garantem a homogeneização otimizada da mistura de pós de metais duros 
convencionais. 
As três temperaturas de sinterização de 1650, 1750 e 1850 ° C foram utilizadas para o 
processo de sinterização neste plano de trabalho. Além disso, o método de sinterização 
High Pressure High Temperature utilizou-se de pressão constante de 7.7 GPa. A 
amostra então foi limpa em álcool e a densidade foi medida de acordo com o princípio 
de Arquimedes. 
2) Caracterização de amostras sinterizadas: 
Os sinterizados foram caracterizados quanto à quantificação e dispersão das fases 
presentes, além de terem sido caracterizados microestruturalmente. Para realizar essas 
caracterizações as seguintes técnicas foram utilizadas: 
Difração de raios X (XRD): utilizada para identificar, bem como quantificar as fases 
presentes nos PCDs obtidos. O difratômetro Rigaku Miniflex II foi utilizado, com 
medições do ângulo inicial de 2,0° e ângulo final de 120,0°, com passo de 0,01°, à 
velocidade de 5.0°/min; com radiação Cu / Kα e λ = 1.5406 A°. A análise dos 
difratogramas foi realizada com os softwares X’pert HighScore e Maud. 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): a morfologia, dispersão e distribuição das 
fases nas amostras sinterizadas, bem como a composição das fases, foram estudadas 
por meio de MEV no equipamento HITACHI TM3000, à vácuo. 
Densimetria por Arquimedes: todas os PCDs obtidos tiveram sua densidade 
determinada através desse método e de acordo com a norma ASTM B962-13. 
Espectroscopia Raman: ensaios RAMAN foram realizados usando o tempo de coleta 
igual a 5000 ms, com a potência do laser em 80% da sua capacidade em equipamento 
i-Raman modelo BWTEk com comprimento de onda de 532 nm. 
 
Resultados e Discussões 

 
A Figura 2 expõe os resultados na ordem progressiva de temperatura para as amostras 
sinterizadas a 1650, 1750 e 1850 °C. As análises MEV mostraram a homogênea 
distribuição do nióbio entre os grãos de diamante (melhor evidenciado nas Figuras 7d e 
7e). As micrografias apresentadas não revelaram trincas, o que pode estar relacionado 
à menor diferença entre os coeficientes de expansão térmica do diamante (2,5 × 10−6 
K − 1) e nióbio (7,3 × 10−6 K − 1) quando comparado com ligantes convencionais como 
cobalto (13 × 10−6 K − 1). Além disso, não foi exposta nenhum evidência de grafitização, 
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uma vez que o aumento de volume causado pela grafitização tende a formar fissuras 
[11,14]. 
As análises de DRX dos PCDs na Figura 3 revelou que, após a sinterização, todas as 
amostras apresentaram os picos referentes à fase de diamante e à contaminação de 
carbeto de tungstênio (WC) advinda da Moagem de Alta Energia, porém, pequenos 
picos de grafite foram observados: esta tendência poderia ser correlacionada à 
contaminação do compósito em contato com o molde de grafite utilizado no aparato 
HPHT. Apesar do esforço meticuloso para limpar após sinterização, a contaminação 
não pôde ser totalmente evitada e removida. Traços de grafite permaneceram nas 
regiões intergranulares. 
Como as condições de sinterização não foram suficientes para fundir o Nb, a formação 
de grafite também pode estar relacionada aos vazios entre os grãos de diamante em 
que não há presença de nióbio. Ademais, os difratogramas na Figura 3 também 
revelaram que o Nb além de ter sido retido na forma elementar pura entre os grãos de 
diamante, reagiram também com o grafite presente durante a sinterização resultando 
na formação de carbeto de nióbio (NbC). Os carbetos conferem maior dureza ao 
material compósito, devido à sua alta dureza e dispersão efetiva nos contornos dos 
grãos, assim, pode-se afirmar que o metal aglutinante atuou como um agente para 
impedir o grafite livre das interfaces diamante-ligante. 
Ademais, esta hipótese mencionada está de acordo com o Diagrama de Ellingham para 
formação de carbetos, o qual apresenta que a energia livre de Gibbs para a formação 
de NbC nas três temperaturas é relativamente baixa e esta fase se mantém estável após 
formação [14]. 
Como é possível evidenciar na Figura 4, os resultados da espectroscopia Raman 
confirmam um corpo de diamante sinterizado (picos respectivamente em torno de 
1332,1, 1331,6 e 1332,8 cm-1) sem evidências de grafitização nas faixas de temperatura 
utilizadas em sinterização. A posição dos picos Raman transmite informações sobre a 
natureza e estrutura do material em estudo [15] e, neste caso, picos a 1332 cm − 1 e 
1580 cm − 1 são os modos de centro da zona de primeira ordem de diamante e grafite, 
respectivamente [16]. Assim, os resultados estão em concordância com as análises de 
DRX e com as análises MEV, que também apresentaram nenhuma ou baixa 
grafitização. 
As densidades encontradas por método de Arquimedes para os PCDs sinterizados a 
1650, 1750 e 1850 °C foram de respectivamente 4.149 g/cm³, 4.151 g/cm³ e 4.158 
g/cm³. Esses valores indicam densidades relativas superiores a 98% para as três faixas 
de temperatura, pois a densidade teórica corresponde a 4.193 g/cm³. 
 
Conclusão 

 
As principais conclusões neste plano de trabalho são as seguintes: 
- A sinterização HPHT foi identificada como uma boa rota para a produção dos PCDs 
na concentração especificada de nióbio e nas três temperaturas adotadas; - O nióbio 
apresentou bom desempenho como metal ligante, atuando nas interfaces das partículas 
de diamante, reagindo para formar carbeto de nióbio (NbC) e minimizando a grafitização 
nas três faixas de temperatura adotadas; 
- Os PCDs obtidos apresentaram distribuição homogênea do ligante de nióbio nas 
interfaces dos grãos de diamante, para todas as faixas de temperatura adotadas. O 
aumento da temperatura intensificou a distribuição do nióbio, apesar de estar bem 
distribuído nas três temperaturas; 
- As densidades de todos os PCDs obtidos apresentou valores próximos a 100%, o que 
pode comprovar porosidade mínima, além de ausência de grafitização. 
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Figura 1: Representação esquemática do aparato para sinterização a altas pressões e 
altas temperaturas. 

 

 

Figura 2:Análises de Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras sinterizadas a 
1650 (a), 1750 (b) e 1850 °C (c) e pressão constante de 7.7 GPa. Maior magnificação 
da análise para as amostras sinterizadas a 1750 °C (d) (e). 
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Figura 3: Difratogramas das amostras sinterizadas. 

 

 

Figura 4: Espectroscopias Raman para as amostras sinterizadas a 1650, 1750 e 1850 
°C e a pressão constante de 7.7 GPa. 
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TÍTULO: Estabilidade de bobinas de nanotubo de carbono de paredes múltiplas 

Resumo 

 

Um dos objetivos da nanociência é o desenvolvimento de componentes eletrônicos em 
escala nanométrica, que possuam desempenho igual ou superior aos componentes 
macroscópicos. Com base nesta pespectiva, este trabalho tem o propósito de estudar a 
estabilidade de bobinas formadas por nanotubos de carbono de paredes múltiplas, que, 
em tese, poderiam ser usadas como indutores em nanoescala. Utilizamos como método 
de simulação a dinâmica molecular através do pacote LAMMPS (Large-scale 
Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) e do campo de força CHARMM 
(Chemistry at Harvard Macromolecular Mechanics). É conhecido na literatura que a 
energia de nanotubos de carbono de parede simples é menor na configuração enrolada 
do que na configuração reta. A partir dos resultados das simulações, constatamos que 
esse efeito também ocorre para nanotubos de carbono de paredes múltiplas, indicando 
que a configuração enrolada é estável. A fim de verificar se haveria enrolamento 
espontâneo, deixamos evoluir em uma simulação um nanotubo de carbono que 
inicialmente formava uma pequena fração de volta. Constatamos a não ocorrência deste 
enrolamento, em virtude da presença de atrito entre segmentos adjacentes. 
Determinamos também o comprimento de nanotubo mínimo que torna energeticamente 
viável a formação da primeira volta, mantendo fixo o diâmetro do nanotubo e o número 
de paredes. Concluímos que bobinas de nanotubo de carbono de paredes múltiplas 
também são estáveis, assim como as de paredes simples. 

 
 

Palavras-chave: Nanoindutores, Nanotubos de carbono, Dinâmica molecular, 

Estabilidade. 

TITLE: Stability of multi-walled carbon nanotube coils 

Abstract 

 

One of the goals of nanoscience and nanotechnology is the development of nano-scale 
electronic components that have a performance equal to, or higher than, macroscopic 
components. Based on this perspective, this work has the objective of studying the 
stability of multi-walled carbon nanotube coils that, in theory, could be used as nano-
scale inductors. In our simulations we used the molecular dynamics method, employing 
the CHARMM (Chemistry at Harvard Macromolecular Mechanics) force field as 
implemented in the LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel 
Simulator) software package. It is known from the literature that the energy of a coiled 
single-walled carbon nanotube is smaller than that of a straight single-walled carbon 
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nanotube. From the results of the simulations, we found that this is also true for multi-
walled carbon nanotubes, indicating that the coiled configuration is stable. In order to 
verify if spontaneous self-coiling would occur, we simulated a coiled carbon nanotube 
with an initially small overlap length. We did not observe spontaneous self-coiling, due 
to the presence of friction between adjacent segments. We also determined the minimum 
length that makes the formation of the first turn energetically viable, by changing the 
nanotube length while keeping its diameter and number of walls constant. Our 
simulations show that multi-walled carbon nanotube coils are stable. 

 
 

Keywords: Nanoinductors, Carbon Nanotube, Molecular Dynamics, stability. 

Introdução 

A nanociência e a nanotecnologia são campos de pesquisa que buscam a compreensão 
da matéria em escala nanométrica, e a partir desta compreensão fundamental 
desenvolver componentes eletrônicos que apresentem desempenho superior a 
análogos macroscópicos. A partir desses componentes, é possível desenvolver circuitos 
eletrônicos e possivelmente dispositivos mais complexos. 

Os recentes avanços em nanociência e nanotecnologia têm proporcionado o 
desenvolvimento de componentes eletrônicos de alto desempenho. Devido às 
excelentes propriedades mecânicas [1] e eletrônicas [2] de nananotubos de carbono, 
este material tem sido amplamente utilizado na construção de dispositivos eletrônicos 
em escala nanométrica. Já é conhecida a utilização de nanotubos de carbono na síntese 
de resistores [3], capacitores [4], diodos [5], transistores [6] e recentemente indutores 
[7]. 

A nova eletrônica baseada nestes nanocomponentes permitirá a contrução de 
dispositivos eletrônicos cada vez menores, que poderão servir em aplicações em 
diferentes contextos, como por exemplo o desenvolvimento de nanorobôs em 
aplicações biomédicas. 

Indutores são componentes eletrônicos que consistem em um fio enrolado formando 
uma bobina. A passagem de corrente elétrica através das voltas de um indutor gera um 
campo magnético na direção axial. A cada indutor, podemos associar uma grandeza 
denominada de indutância, definida apenas por parâmetros geométricos, como número 
de voltas, área da secçao transversal e comprimento do indutor. 

Sabendo que o valor da indutância é diretamente proporcional a densidade de voltas, 
podemos afirmar que, em teoria, os nanoindutores sintetizados a partir de nanotubos de 
carbono podem alcançar valores consideráveis de indutância, uma vez que é possível 
acomodar inúmeras voltas devido ao pequeno diâmetro deste material. 

Recentemente foram sintetizados indutores baseados em nanotubos de carbono de 
parede simples [7], porém os resultados de indutância se mostraram abaixo do 
esperado, inviabilizando aplicações práticas. Uma possível causa para este resultado é 
o fato de que parte da corrente elétrica aplicada ao indutor tunela entre voltas 
adjacentes, seguindo uma direção que não contribue para o aumento da indutância. 
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No artigo em que foram reportados os resultados descritos acima [7], foi proposta uma 
maneira de evitar o tunelamento de corrente: em vez de se utilizar nanotubos de carbono 
de paredes simples, utilizar nanotubos de carbonos de paredes múltiplas. Como os 
nanotubos que constituem o indutor são distintos, o tunelamento de corrente poderia 
ser inibido, possibilitando um aumento expressivo nas medidas de indutância. 

Este trabalho tem o objetivo de estudar a estabilidade de bobinas de nanotubo de 
carbono de múltiplas paredes através de parâmetros de energia. Temos como objetivo 
principal conhecer as condições de estabilidades de bobinas de nanotubo de carbono 
de paredes múltiplas, porém, também simulamos nanotubos de paredes simples a título 
de comparação. 

Para estudar a estabilidade destas estruturas, analisamos inicialmente como a energia 
varia em função do número de voltas, mantendo fixos o comprimento, diâmetro e 
número de paredes do nanotubo. Também estudamos o comportamento da força de 
atrito existente entre as voltas de nanotubo adjacentes. 

É conhecido que bobinas de nanotubo de carbono de parede simples suficientemente 
longos são mais estáveis na configuração enrolada do que na configuração reta [7]. 
Com base em simulações, constatamos que bobinas de nanotubo de carbono de 
paredes múltiplas também são mais estáveis na configuração enrolada. A partir deste 
resultado, encontramos o comprimento mínimo a partir do qual compensa à estrutura 
formar a primeira volta. 

 
Metodologia 

 

Os cálculos foram realizados utilizando dinâmica molecular, através do pacote LAMMPS 
(Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) [8]. Foi utilizado para o 
processamento a infraestrutura computacional do núcleo de processamento de alto 
desempenho da UFRN (NPAD/UFRN). As simulações foram realizadas utilizando o 
campo de força CHARMM (Chemistry at Harvard Macromolecular Mechanics). 

A dinâmica molecular é uma técnica utilizada para simular sistemas clássicos de muitos 
corpos. Esta técnica parte do fato de que a trajetória das partículas que constituem o 
sistema pode ser prevista através da resolução das equações de movimento, obtidas 
através da aplicação da mecânica clássica. Dadas as condições iniciais do sistema 
(posição e velocidade), é possível obter novos conjuntos de posições e velocidades de 
cada partícula em cada etapa de tempo. Com base nos dados de posição e velocidade 
obtidos por este procedimento, é possível determinar as propriedades físicas por meio 
de médias estatísticas. 

Existem diversas maneiras de determinar as equações de movimento, sendo as mais 
conhecidas a mecânica newtoniana, mecânica lagrangiana e a mecânica hamiltoniana. 
A utilização do formalismo newtoniano se dá pela aplicação da segunda lei de Newton, 
que relaciona a força resultante aplicada a uma partícula com a segunda derivada da 
posição. Tanto o formalismo lagrangiano como o formalismo hamiltoniano, se baseiam 
nas energias cinética e potencial das partículas. 
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Após obter as equações de movimento, é necessário resolvê-las por algum método 
numérico de resolução de equações diferenciais. Neste trabalho, os algoritmos 
responsáveis por realizar este procedimento já estão implementados diretamente no 
pacote LAMMPS. 

Para realizar a simulação, também é necessário descrever as interações entre os 
átomos constituintes do sistema, através de alguma energia potencial. Essa energia 
potencial pode ou não permitir a quebra e formação de ligações. Quando ela não 
permite, as ligações devem ser definidas no começo da simulação. Esta energia 
potencial é composta por diversos termos, sendo que alguns só atuam entre átomos 
que estão ligados. Um exemplo é o termo de ligação, que descreve a energia de 
interação em função da distância entre dois átomos ligados. Outras interações atuam 
entre todos os átomos que estão próximos. Um exemplo é a interação eletrostática, que 
depende apenas da carga total das partículas e da distância de separação entre elas. 
Esta energia potencial que descreve a interação entre as partículas é também chamada 

de campo de força. 

Neste trabalho utilizamos o campo de força CHARMM [9] para descrever as interações 
entre os átomos. Este campo de força é não reativo, ou seja, não descreve quebra nem 
formação de ligação. Por este motivo, todas as simulações foram realizadas no regime 

elástico. 

O pacote LAMMPS [8] é capaz de modelar sistemas com um grande número de 
constituintes, e com uma grande variedade de campos de força. Este software integra 
as equações de Newton para um conjunto de átomos e moléculas que interagem entre 

si de acordo com o campo de força estabelecido. 

Para iniciar a simulação, o LAMMPS necessita de um arquivo de entrada onde consta 
os comandos e especificidades da simulação. Neste arquivo é definido os tipos de 
partículas do sistema, o campo de força utilizado para descrever a interação entre os 
átomos e os parâmetros de simulação, como intervalo de integração das equações de 
movimento e o tempo total de simulação. 

Primeiramente, estudamos como a energia varia em função do número de voltas para 
um nanotubo de carbono de comprimento fixo enrolado em forma de bobina. Utilizamos 
um nanotubo de comprimento L = 1 μm, com diâmetro d = 6.6 Å. Montamos várias 
estruturas com estes parâmetros, variando o número de voltas em cada estrutura 
montada. Utilizamos um timestep de 1.0 femtosegundo, e evoluímos a simulação por 
1.0 picosegundo. A figura 1 exemplifica uma estrutura formando duas voltas. 

Em seguida, estudamos as condições que tornam energeticamente viável a formação 
da primeira volta em uma bobina de nanotubo de carbono de paredes simples, duplas 
e triplas. As estruturas foram montadas formando uma pequena fração de volta com 
overlap de 48 Å. A figura 2 representa a configuração desta estrutura. 

Para realizar esta análise, em cada estrutura montada foi mantido fixo o diâmetro, 
número de paredes e o overlap, variando apenas o comprimento do nanotubo. Para 
montar as estruturas, utilizamos nanotubos de carbono A, B, C com diâmetros 6.6 Å, 
13.1 Å e 19.7 Å respectivamente. Para nanotubos de paredes simples utilizamos apenas 
o nanotubo A, para nanotubos de paredes duplas utilizamos os nanotubos A e B 
alinhados de forma concêntrica e para os nanotubos de paredes triplas utilizamos A, B 
e C alinhados de forma concêntrica. 
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Estudamos também o atrito que existe entre as paredes dos nanotubos, que impedem 
o enrolamento espontâneo. Para isto, utilizamos dois nanotubos de carbono de paredes 
simples de comprimentos L = 1000 Å sobrepostos com um overlap de 500 Å e de 900 
Å. Variamos o valor do overlap em um pequeno passo, e em cada etapa era obtida a 
energia da estrutura. Esta energia posteriormente permitiu a realização do cálculo da 
força de atrito. Na figura 3 mostramos em que sentido ocorre esse movimento. 

 
Resultados e Discussões 

 

Inicialmente, foi realizada uma dinâmica em que deixamos livre para evoluir um 
nanotubo de carbono formando uma pequena fração de volta, e verificou-se que não 
ocorreu enrolamento espontâneo em direção à configuração de menor energia. É 
conhecido que, devido à interação de van der Waals, um nanotubo de carbono na 
configuração enrolada possui menor energia do que na configuração reta [7]. Por esta 
razão, esperava-se que ocorresse este enrolamento espontâneo. 

Pelo fato de não ter ocorrido o enrolamento espontâneo, para se ter uma ideia do 
comportamento da energia em função do número de voltas foram geradas várias 
estruturas, cada qual com um número de voltas diferente, mantendo fixo o comprimento 
e o diâmetro do nanotubo. Na figura 4 podemos observar o comportamento da energia 
em função do número de voltas para um nanotubo de carbono de paredes duplas, 

diâmetro e comprimento fixo. 

O comportamento quadrático da energia elástica na figura 4 corrobora com a teoria da 
elasticidade quando consideramos um nanotubo de carbono de pequeno diâmetro e 
suficientemente longo e que não se encontre torcido, apenas dobrado. Para um 
nanotubo de carbono nestas condições, podemos aproximá-lo por uma haste fina e, de 
acordo com a teoria da elasticidade, a energia elástica por unidade de comprimento de 
uma haste fina curvada é proporcional ao quadrado da curvatura. 

Caso tivesse ocorrido o enrolamento espontâneo, ao realizar a dinâmica cujo resultado 
é retratado na figura 4, a estrutura tenderia a se estabilizar em uma forma enrolada e 
possuiría entre 2 e 4 voltas. Quanto maior o comprimento do nanotubo de carbono, 
maior é o número de voltas que a estrutura possui na configuração mais estável. Na 
seguinte seção, serão mostrados resultados referentes a impossibilidade da ocorrência 

do enrolamento espontâneo. 

Com o objetivo de investigar quais fatores contribuem para o não enrolamento 
espontâneo descrito acima, foi realizado um estudo que tem a finalidade de detectar a 
força de atrito ao se deslizar um nanotubo de carbono sobre outro (figura 3), com uma 
pequena taxa de deslocamento. Este estudo baseou-se na verificação da energia total 
em cada etapa do deslocamento. De posse destes dados é possível obter 
quantitativamente a força de atrito. 

Esta investigação foi realizada utilizando duas simulações. Na primeira, foi utilizado um 
overlap inicial de 500 Å entre os dois nanotubos e a segunda com um overlap inicial de 
900 Å. Nos dois casos, os nanotubos de carbono possuem o mesmo comprimento de 
1.0 μm e diâmetro de 6.6 Å. Esta simulação não foi realizada de forma dinâmica, pois o 
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objetivo é apenas conhecer como a energia varia ao passo que um nanotubo desliza 
sobre o outro. 

Nos gráficos da figura 5, observamos que a energia possui um comportamento 
oscilatório, variando com o deslocamento de um nanotubo de carbono sobre o outro. 
Como consequência da oscilação na energia total, há o surgimento de mínimos de 
energia periodicamente, o que indica regiões de estabilidade para pequenas 
perturbações. Para as simulações com um overlap inicial de 900 Å, é possível notar que 
o poço de potencial centrado em cada mínimo local é bem mais profundo do que nas 
simulações que se iniciam com um overlap de 500 Å. 

A ocorrência do comportamento oscilatório da energia total e da força de atrito descrito 
nas figuras 5 e 6 advém do fato de que a posição relativa entre os átomos dos dois 
nanotubos na região onde há interação entre os dois nanotubos se repetem 
periodicamente. Uma vez que as energias de interação dependem da posição relativa 
entre os átomos, o valor da energia total se repete periodicamente ao deslocar um 
nanotubo sobre outro a uma taxa fixa. Ao longo do descolamento surgem mínimos 
(estáveis) e máximos (instáveis). 

Ao longo do deslocamento de um nanotubo de carbono sobre outro, há uma alternância 
entre a configuração de empilhamento AB e empilhamento AA entre camadas 
adjacentes. O empilhamento AB ocorre quando os átomos de uma camada estão 
alinhados com o centro do hexagono da rede da outra camada, essa configuração 
minimiza a energia, caracterizando uma configuração estável. No empilhamento AA, os 
átomos das duas camadas estão alinhados, resultando em uma maximização da 

energia. Essa alternância explica o surgimento de mínimos e máximos. 

A medida que o overlap aumenta notamos que o poço aumenta em profundidade. Isto 
ocorre porque quanto maior o overlap maior o número de átomos interagindo entre si, o 
que ocasiona uma diminuição da energia de van der Waals, impactando diretamente na 
diminuição da energia total. Na simulação em que o overlap varia de 500 Å a 520 Å 
(figura 5a), o poço possui uma profundidade de aproximadamente 26 kcal/mol. Para a 
simulação em que o overlap varia de 900 Å a 920 Å (figura 5b), o poço possui uma 
profundidade de aproximadamente 54 kcal/mol. 

Ao ser montada uma bobina formada por um nanotubo de carbono enrolado com um 
determinado número de voltas, esta estrutura tenderá a um estado tal que sua energia 
total convirja para um desses mínimos. Este é um resultado interessante, pois serve de 
subsídio para pesquisadores experimentais, uma vez que mostra a tendência da 
estrutura em manter a forma em que foi gerada, desde que o valor da energia elástica 
não seja superior a barreira de potencial. 

Para investigar essa resistência ao movimento espontâneo de forma quantitativa, 
utilizamos os dados da energia para determinar a força entre os dois nanotubos na 
direção do deslocamento, que representa a força de atrito ao se deslizar um nanotubo 
sobre o outro. Para determinar a força de atrito, calculamos a derivada númerica da 
energia com relação a posição, utilizando os dados da energia total. O resultado da força 
de atrito está retratado na figura 6. 

Assim como a energia total, a força de atrito também oscila, como era de se esperar. A 
força de atrito varia entre determinados valores em torno de zero, o que a caracteriza 
como uma força restauradora que tende a manter a estrutura na configuração de mínima 
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energia local, desta forma, ao ser montada a estrutura, não é observada uma grande 
mudança de forma espontânea. 

Outro ponto a ser observado é o aumento geral da força de atrito quando se aumenta o 
overlap inicial da simulação. Ao utilizar um overlap inicial de 500 Å é possível observar 
no gráfico representado na figura 6 que a força de atrito varia entre −2 nN e 2 nN, 
enquanto que para um overlap inicial de 900 Å esse valor dobra, passando a variar entre 
−4 nN e 4 nN. Quanto maior o overlap, maior a interação de van der Waals. Por se tratar 
de uma interação atrativa, o aumento da interação de van der Waals implica diretamento 
no aumento da resistência ao deslocamento, pois aumenta a coesão entre as 
superfícies. 

Outro resultado observado é um sutil aumento na amplitude da força de atrito a medida 
que se aumenta o overlap. Este efeito é observado em ambos os gráficos da figura 6. 
Este efeito é explicado pelo aumento gradativo da região de interação entre os dois 
nanotubos de carbono, desta forma, aumentamos a interação de van der Waals, 

resultando em um aumento gradativo da aderência entre os dois nanotubos de carbono. 

É conhecido que um nanotubo de carbono na configuração enrolada possui uma menor 
energia total do que na configuração reta [7]. No entanto, quando um nanotubo de 
carbono é suficientemente curto, ao ser dobrado possuírá uma elevada energia elástica 
em decorrência de uma alta curvatura. Dessa forma, existe um comprimento mínimo no 
qual a energia total é menor na configuração enrolada em comparação com a 
configuração reta. 

Para encontrar o comprimento mínimo para o qual a configuração enrolada passa a ser 
a de menor energia, foi realizada uma dinâmica com nanotubos de carbono de parede 
simples, paredes duplas e paredes triplas. Em cada situação, cada nanotubo de carbono 
formava uma pequena fração de volta, como mostrado na figura 2. O comprimento de 
superposição foi de 48.0 Å. Foi realizado o mesmo cálculo para vários nanotubos de 
carbono de comprimentos diferentes, a fim de se obter o comprimento ideal a partir do 
qual compensaria mantê-lo enrolado. 

Determinamos o comprimento mínimo que torna energeticamente viável a formação da 
primeira volta na bobina para nanotubos de carbono de paredes simples, duplas e 
triplas, mantendo fixo o raio do nanotubo. O cálculo foi realizado através da diferença 
de energia total entre o nanotubo de carbono na configuração reta e na configuração 
enrolada. 

Para nanotubos de carbono de parede simples, a variação de energia entre a 
configuração enrolada formando uma volta e a configuração reta se comporta bem com 
um ajuste quadrático, enquanto que para nanotubos de carbono de paredes duplas, o 
ajuste se aproxima mais de uma função exponencial. 

A região dos gráficos (figura 7) onde a variação de energia total é maior que zero, 
representa os nanotubos de carbono em que a configuração reta possui menor energia 
do que a configuração enrolada. Nesta situação, a configuração reta é mais estável que 
a configuração enrolada. A região do gráfico onde a variação de energia é menor que 
zero, representa estruturas em que a energia da configuração enrolada é menor que do 
que a da configuração reta. 
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Seguindo esta abordagem, o comprimento do nanotubo que resulta em uma variação 
de energia tendendo a zero representa o comprimento mínimo em que compensa formar 
a primeira volta. Ou seja, a partir desse comprimento é mais vantajoso para um 
nanotubo permanecer na configuração enrolada do que na configuração reta. 

Calculamos que para nanotubos de carbono de paredes simples de diâmetro 6.6 Å, o 
comprimento mínimo em que compensa formar a primeira volta é de 0.33 μm. Para 
nanotubos de carbono de paredes duplas com diâmetro interno de 6.6 Å e diâmetro 
externo de 13.5 Å, o comprimento mínimo no qual compensa formar a primeira volta é 
de 0.64 μm. 

Na figura 8b temos uma comparação entre as três situações, paredes simples, paredes 
duplas e paredes triplas. Observamos que quanto maior o número de paredes que a 
estrutura possui, mais difícil é a formação da primeira volta para nanotubos curtos. Esse 
comportamento decorre do fato de que o número de paredes é diretamente proporcional 
a energia elástica de nanotubos de carbono curvados. 

Na figura 8b, notamos que em nenhum ponto do gráfico a variação de energia total para 
nanotubos de carbono de paredes triplas é menor ou igual a zero. Isso significa que, 
para o conjunto de estruturas estudado, é mais vantajoso energeticamente para o 
nanotubo permanecer na configuração reta do que na configuração enrolada. No 
entanto, se analisarmos nanotubos de carbono de paredes triplas com comprimento 
bem maior que 1 micrômetro, ou se aumentarmos o overlap da primeira volta, espera-
se que a variação de energia seja menor ou igual a zero. 

 

Conclusão 

 

Ao estudarmos a estabilidade de bobinas de nanotubo de carbono de paredes múltiplas, 
concluímos que estas estruturas são estáveis, assim como as bobinas formadas por 
nanotubos de carbono de parede simples. Para que as bobinas sejam estáveis, porém, 
é necessário que os nanotubos de carbono que formam a bobina sejam suficientemente 

longos. 

Considerando uma bobina formada por um nanotubo de carbono de comprimento fixo, 
concluímos que a energia total da estrutura varia com o número de voltas. Quanto maior 
o número de voltas maior a curvatura, resultando em um aumento da energia elástica. 
Por outro lado, quanto maior o número de voltas maior a área de contato entre as 
paredes do nanotubo, o que aumenta a magnitude das interações atrativas de van der 
Waals. Concluímos que deve haver uma configuração mais estável, caracterizada por 
um número ideal de voltas que resulte em uma mínima energia total. Para um nanotubo 
de comprimento fixo, quanto mais camadas tiver, menor o número de voltas que poderá 
ser formada na configuração de menor energia. 

Detectamos a presença de atrito ao deslizar um nanotubo sobre outro. Este efeito ocorre 
devido às regiões de mínimos locais de energia, que tendem a manter a estrutura na 
posição em qual foi formada. A presença deste atrito impede que, ao ser criada em uma 
configuração arbitrária, ocorra um enrolamento espontâneo em direção à configuração 
de menor energia. 
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Concluímos também que existe um comprimento de nanotubo mínimo que torna a 
configuração reta menos estável do que a configuração enrolada, formando uma 
pequena fração de volta. Também é possível concluir que, a medida que aumentamos 
o número de camadas e mantemos fixo o comprimento do nanotubo de carbono, este 
comprimento mínimo tende a aumentar. 
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Figura1 
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Figura2 
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Figura3 
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Figura4 

 

 

Figura5 
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Figura6 
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Figura8 
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TÍTULO: Construção da curva de calibração para uma mistura de dois corantes 

Resumo 

 

Os resíduos gerados pelas atividades industriais causam sérios prejuízos ao meio 
ambiente. Os corantes sintéticos são um dos principais componentes dos efluentes 
produzidos pela indústria têxtil. Várias técnicas de remoção e/ou degradação desses 
compostos têm sido estudadas para alcançar um tratamento realmente efetivo. E uma 
das formas de verificação da eficiência desses processos é a comparação entre a 
absorbância de uma amostra com os padrões definidos pela literatura. Nesse contexto, 
o objetivo deste trabalho é determinar os comprimentos de onda para a construção das 
curvas de calibração do corante azul ácido 260 em uma mistura com o alaranjado de 
metila, para futuros testes de adsorção competitiva dos corantes em membranas de 
quitosana. A partir das análises no espectrofotômetro, foi possível obter os espectros 
para inúmeras concentrações e os coeficientes de correlação, os quais foram usados 
para determinar a faixa de comprimento de onda segura para a construção das curvas 
de calibração. 

 
 
Palavras-chave: Azul ácido 260, alaranjado de metila, absorbância, curva de calibração 

TITLE: Construction of the calibration curve for a mixture of two dyes 

Abstract 

The waste generated by industrial activities causes serious damage to the environment. 
Synthetic dyes are one of the main components of the effluents produced by the textile 
industry. Various techniques for removing and/or degrading these compounds have 
been studied to achieve a truly effective treatment. And one of the ways to check the 
efficiency of these processes is to compare the absorbance of a sample with the 
standards defined by the literature. For this reason, the objective of this work is to 
determine the wavelengths for the construction of the calibration curves of the acid blue 
dye 260 in a mixture with the methyl orange for future tests of competitive adsorption of 
the dyes in chitosan membranes. From the analysis on the spectrophotometer, it was 
possible to obtain the spectrum for numerous concentrations and the correlation 
coefficients, which were used to determine the safe wavelength range for the 
construction of the calibration curves. 
 
Keywords: Acid blue 260, methyl orange, absorbance, calibration curve. 
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Os corantes sintéticos são compostos orgânicos complexos amplamente usados na 
indústria têxtil, farmacêutica, de alimentos, de cosméticos, fotografia e muitas outras, 
classificados pela sua estrutura química ou pelo grupo cromóforo (ZANONI; 
YAMANAKA, 2016), existindo no meio industrial aproximadamente 10.000 diferentes 
corantes e pigmentos (KUNZ, 2002). No ramo têxtil os tipos de corantes que mais se 
destacam são os corantes azo, antraquinona, metalizado, indigoide, ftalocianinas, 
metina e polimetinas (polienos e análogos), di- e triarilmetanos, nitro e nitrosos e 
sulfurosos (ZANONI; YAMANAKA, 2016). 

  

No Brasil, esse setor tem um importante papel na economia e geração de empregos, 
atingindo uma produção média de cerca de 1,2 milhões de toneladas só em 2018 (ABIT, 
2018). No entanto, devido principalmente à crescente demanda do mercado e à falta de 
tratamentos eficientes, acaba sendo produzido uma grande quantidade de águas 
residuais. Estima-se que 280 mil toneladas de corantes têxteis são lançadas em 
efluentes industriais todo ano ao redor do mundo (JIN et al., 2007; SARATALE et al., 
2011). 

  

Em contrapartida é possível observar graves disfunções ambientais, como poluição 
visual, eutrofização, elevação da turbidez, a qual reduz a incidência da radiação solar 
na coluna d’água, afetando então a fotossíntese e consequentemente a vida dos 
organismos aquáticos (QUEIROZ; MOREIRA, 2019). E além disso, estudos têm 
mostrado que algumas classes de corantes e seus subprodutos podem ser 

carcinogênicos e/ou mutagênicos (KUNZ et al., 2002). 

  

Os corantes azo, como o alaranjado de metila, formam o maior grupo de corantes 
sintéticos e são característicos por possuir um grupo cromóforo R-N=N-R’ e pelas cores 
vivas com uma gama de tonalidades. Já os corantes antraquinona, como o acid blue 
260, possuem grupos carbonilo em associação com um sistema conjugado de dois 
anéis de benzeno e alta resistência à luz, agentes redutores e oxidantes (GOMES, 
2000). 

  

Os tratamentos convencionais dados aos efluentes industriais e domésticos não são 
eficientes na degradação e/ou remoção de alguns compostos, graças às estruturas 
complexas dos corantes, como os ácidos e reativos. Isso levou ao desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de diversos procedimentos e tecnologias que empreguem materiais 
baratos visando uma remoção e degradação mais eficiente dos corantes. Por exemplo: 
oxidação, degradação eletroquímica, fotocatálise, ozonização, tratamento biológico, 
filtração por membrana e adsorção (MORAIS FILHO, 2018; PEIXOTO et al., 2013). 

  

De modo geral, a eficiência da remoção do corante das águas pode ser analisado por 
um padrão definido pela literatura e medido através de métodos espectrométricos. 
Assim, por meio da comparação direta entre a absorbância da amostra de um efluente 
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e o padrão de qualidade exigido, é possível avaliar o grau de contaminação previsto 
(GUARATINI, 2000). 

 
Metodologia 

 

MATERIAIS: 

  

Corante comercial azul ácido 260 (Figura 1) (AA) (C.I. Acid Blue 260, CAS: 62168-86-
9), obtido da empresa Shaoxing Biying Textile Technology C0., LTD (China); Alaranjado 
de metila (Figura 2) (AM) (C.I. 13025, CAS: 547-58-0), adquirido da empresa Vetec 
química fina, LTDA (Brasil); água bidestilada com condutividade 2 µS; 
espectrofotômetro UV-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo Electron Corporation, USA); 
balança analítica; banho ultrassônico; balões volumétricos (Classe A) de 25 ml, 250 ml 
e 1000 ml; pipetas volumétricas (Classe A); béquer 50 ml; pipeta de Pasteur. 

  

MÉTODO: 

  

O estudo foi realizado em triplicatas e dividido em duas partes. Ambas utilizam o método 
da espectrofotometria na faixa do UV-visível, de 190 nm a 1100 nm, e o auxílio de uma 
cubeta de quartzo para a construção dos espectros de absorção. 

  

A primeira fase consistiu na diluição dos corantes azul ácido (AA) e alaranjado de metila 
(AM) em água bidestilada dividida em 15 fatores de diluição (Tabela 1). 

  

Já na segunda fase foi feitaa dissolução do corante azul ácido em diferentes soluções 
do alaranjado de metila, formandoassim uma mistura dos dois corantes. 

  

Foram preparadas quatro diferentes soluções mãe do alaranjado de metila com quatro 
concentrações distintas, determinadas baseando-se nos fatores de diluição: 0,02 
(0,00076 g/L); 0,16 (0,00608 g/L); 0,64 (0,02432 g/L); 1,00(0,038 g/L), feitas com água 
bidestilada usando um béquer 50 ml e um balão volumétrico 1000 ml, com o auxílio de 
uma balança analítica e do banho ultrassônico. As quatro concentrações da solução 
mãe foram usadas para dissolver, cada uma, 0,0575 g do corante azul ácido 260 em 
um balão volumétrico de 250 ml. Dessa mistura foram feitas 15 diluições, em um balão 
de 25 ml, com a solução do alaranjado de metila de concentração correspondente à 
utilizada na dissolução (fator de diluição para a mistura: 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,12; 

0,24; 0,32; 0,48; 0,56; 0,64; 0,72; 0,80; 0,88; 0,96; 1,00). 
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Resultados e Discussões 

 

O método da espectrofotometria utilizado nas análises com o espectrofotômetro permite 
a obtenção dos espectros de absorção,gráficos da absorbância pelo comprimento de 
onda em nanômetros (nm). Eles são utilizados, principalmente, para encontrar 
concentrações desconhecidas quando se aplica a Lei de Lambert-Beer (equação 1) 
(SKOOG et al., 2006). Ela mostra, quantitativamente, como a atenuação (diminuição da 
energia do feixe de luz incidente) depende simultaneamente da concentração das 
moléculas absorventes e da extensão do caminho por onde ocorre a absorção. 

  

A=abc (Equação 1) 

  

Em que A é o valor da absorbância, a é a absortividade molar, b é a extensão do 
caminho óptico da cubeta, e c é a concentração da amostra. Sendo assim, a partir da 
Lei de Lambert-Beer, é possível afirmar que quando há um aumento da concentração 
de uma solução a absorbância também cresce e como resultado tem-se o gráfico de 
uma função linear Axc. 

  

Tendo em vista que os experimentos foram realizados em triplicata, ao todo, foram feitas 

270 análises no espectrofotômetro. 

  

Primeiramente foram analisadas 15 amostras de diferentes concentrações do azul ácido 
(AA) e 15 do alaranjado de metila (AM), sem que houvesse a interferência de um corante 
no outro. Por meio delas foi possível estabelecer os valores da absorbância máxima 
para o azul ácido na região de (λ_Máx=608 nm) (Figura 3) e para o alaranjado de metila 
na região de (λ_Máx=464 nm) (Figura 4). Em seguida foram feitas as curvas de 
calibração para ambos corantes (Figura 5 e 6), as quais fornecem as equações da reta 
do azul ácido (equação 2) e do alaranjado de metila (equação 3), validadas pela Lei de 
Lambert-Beer, tendo como principal objetivo auxiliar na verificação da concentração da 
solução mãe das demais análises das misturas que virão a seguir. 

  

A = 0,03806 + 8,83254 [AA] (r² = 0,99924) (equação 2) 

  

A = 0,00338 + 54,5991 [AM] (r² = 0,99997) (equação 3) 
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Nas leituras da mistura das soluções dos corantes, tendo em vista que o azul ácido é o 
soluto e o alaranjado de metila é o solvente, foram obtidos 180 resultados do espectro 

de absorção da interação dos corantes. 

  

Como é esperado, o espectro do AA praticamente se sobrepõe ao espectro do AM. É 
possível verificar esse fenômeno na figura 7 (I), ao comparar os espectros da mistura 
de uma mesma quantidade do corante azul ácido para cinco diferentes concentrações 
do alaranjado de metila. E observando a tabela 2, nota-se que a absorbância do AA em 
680 nm quase não foi modificada. 

  

Para a construção de um boa curva de calibração é preciso verificar os valores do 
coeficiente de correlação linear (r), pois quanto mais próximo de 1 ou -1 melhor a 
correlação entre os dois parâmetros. Sendo assim, foi calculado para cada comprimento 
de onda (190 nm - 1100 nm) a correlação (r) entre a absorbância e a concentração do 

AA na amostra e obteve-se o gráfico da Figura 8 (I). 

  

Com os resultados obtidos pode-se observar quena medida que a concentração do AM 
aumenta pior será a correlação entre a concentração do corante AA e a absorbância. 
Dessa forma, para a construção das curvas de calibração e tendo como parâmetro o 
gráfico da figura 9 (a) com a pior correlação, são relevantes apenas os dados de 
absorbância obtidos entre os comprimentos de onda de aproximadamente 500 nm a 
700 nm, onde o valor de r é próximo de 1. 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho foi possível criar os espectros da mistura dos corantes acid blue 260 e 
alaranjado de metila e determinar a faixa de comprimento de onda que trará um 
resultado satisfatório na construção das curvas de calibração, objetivando futuras 

aplicações em estudos sobre a adsorção competitiva em quitosana. 
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Figura 1 (Azul ácido 260 - AA) 

 

 

Figura 2 (Alaranjado de Metila - AM) 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 156 

 

 

Tabela 1 (Primeira fase) 
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Figura 3 (Curva de absorção do azul ácido) 
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Figura 4 (Curva de absorção do alaranjado de metila) 
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Figura 5 (Curva de calibração ácido azul) 
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Figura 6 (Curva de calibração alaranjado de metila) 
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Figura 7 (Comparação dos espectros da mistura de corantes) 
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Tabela 2 (informações do gráfico I / Figura 7) 
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Figura 8 (Gráfico da correlação pelo comprimento de onda para diferentes 
concentrações do alaranjado de metila) 
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Figura 9 (Gráfico da pior correlação obtida) 
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TÍTULO: Avaliação dos componentes do balanço de energia a superfície no bioma 

caatinga através de simulações com modelo climático regional 

Resumo 

Entender o balanço de energia a superfície é crucial para avaliar o tipo de clima de uma 
região, bem como associar possíveis impactos de ações antrópicas (uso da terra) no 
microclima ou no clima regional. O objetivo principal desse trabalho é estudar as 
componentes do balanço de energia e do balanço de carbono em núcleos de 
desertificação no Nordeste brasileiro através de modelagem da interface solo-
vegetação-atmosfera. Os dados utilizados são das estações automáticas do INMET 
(Instituto Nacional de Meteorologia), sendo analisados suas cidades do estado de 
Pernambuco, Cabrobó e Ibimirim, inseridas e no entorno no núcleo de Cabrobó. Os 
períodos analisados foram os anos de 2009, considerado um ano seco, e 2014 
considerado o ano chuvoso. O modelo solo-vegetação-atmosfera utilizado foi o Simple 
Tropical Ecosystem Model (SITE). Para visualização dos resultados foi utilizado a 
estatística descritiva, através do gráfico de caixas (boxplot). Os resultados mostram, em 
geral, o modelo SITE representou satisfatoriamente padrão comportamental de H, LE, 
GPP e NEE ao longo dos anos estudados. 
 

Palavras-chave: Balanço de energia, Balanço de carbono, Modelagem. 

TITLE: Evaluation of the components of surface energy balance in the caatinga biome 

through regional climate model simulations 

Abstract 

Understanding the surface energy balance is crucial for assessing the type of climate in 
a region, as well as associating possible impacts of anthropic actions (land use) on the 
microclimate or regional climate. The main objective of the work is to study as a 
component of the energy balance and carbon balance in desertification nuclei in 
Northeast Brazil through modeling of the soil-vegetation-atmosphere interface. The data 
used are from the automatic stations of INMET (National Institute of Meteorology), being 
analyzed its cities in the state of Penambuco, Cabrobó and Ibimirim, inserted in and 
around the core of Cabrobó. The resulting period was 2009, considered a dry year, and 
2014 considered a rainy year. The soil-vegetation-atmosphere model used was the 
Simple Tropical Ecosystem Model (SITE). To view the results, a descriptive statistic was 
used, through the box graph (boxplot). The results show, in general, the SITE model 
satisfactorily represented a behavioral pattern of H, LE, GPP and NEE over the years 
studied. 
 

Keywords: Energy balance, Carbon balance, Modeling. 
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O balanço de energia a superfície é quantificado pela partição do fluxo de energia 
disponível (saldo de radiação) em diferentes fluxos, a saber: fluxo de calor sensível 
(associado ao aquecimento ou resfriamento do ar), fluxo de calor latente (que quantifica 
o umedecimento ou o secamento do ar), fluxo de calor no solo (aquecimento ou 
secamento do solo), além de termos minoritários, tal como o fluxo de calor na biomassa 
do ecossistema e os fluxos transportados através de advecção ou convecção. Tendo 
em vista que as alterações no padrão do uso do solo, também promovem mudanças na 
partição das componentes do balanço de energia, torna-se possível se quantificar as 
implicações da mudança do uso da terra por meio das variações temporais das 
componentes do balanço de energia (ARRAES et al., 2012). Entender o balanço de 
energia a superfície é crucial para avaliar o tipo de clima de uma região, bem como 
associar possíveis impactos de ações antrópicas (uso da terra) no microclima ou no 
clima regional. Estudos na Amazônia apontam que regiões desmatadas apresentam 
maior fluxo de calor sensível (H) e menor fluxo de calor latente (LE), com isso maior 
temperatura e intensidade de turbulência térmica quando comparado à regiões de 
floresta nativa (da Rocha et al., 2004; Zeri et al., 2014). O mesmo ocorre na região do 
Pantanal brasileiro (Cabral et al., 2010). Na caatinga, ecossistema genuinamente 
brasileiro, ainda é incipiente o estudo do balanço de energia a superfície. Contudo, sabe-
se que o balanço de energia é influenciado por fenômenos de múltiplas escalas 
espaciais, especialmente ao fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENSO), de forma que em 
anos de El Niño, o fechamento do balaço é melhor em função do aumento da 
intensidade da turbulência a superfície (Campos et al., 2019). Com as simulações 
climáticas realizadas no projeto de pesquisa será possível produzir um banco de 
simulações com diferentes configurações, que fornecem, dentre outras variáveis do 
sistema climático, alguns componentes do balanço de energia em determinadas áreas 
com a extensão do bioma caatinga. O objetivo principal desse trabalho é estudar as 
componentes do balanço de energia e do balanço de carbono em núcleos de 
desertificação no Nordeste brasileiro através de modelagem da interface solo-
vegetação-atmosfera. Tendo como objetivos específicos analisar a performance do 
modelo SITE no bioma caatinga e avaliar a sazonalidade e a variabilidade diária dos 
componentes do balanço de energia e carbono em dois núcleos de desertificação 
opostos. 
 
Metodologia 

 
A metodologia consiste em avaliar as simulações através de dados das estações 
automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No qual, através dos dados 
de temperatura do ar média, velocidade do vento, umidade relativa do ar, radiação 
global, pressão e precipitação, foram calculados os dados de entrada do modelo. 
Segundo Mutti, et al. (2020), a principal seca foi em episódios ocorridos em 1979–1984 
,1990–1993,1997–1999, e mais recentemente em 2012–2015, consideradas secas de 
longa duração e maior intensidade, com exceção da que iniciou em 1997. Com isso, 
foram escolhidos dois anos de estudo, 2009 sendo considerado o ano chuvoso e 2014 
um ano seco. Dentro do semiárido brasileiro existem seis núcleos, chamados de núcleos 
de desertificação, sendo eles Cabrobó, Seridó, Jaguaribe, Inhamúns, Irauçuba e 
Gilbués. Para o seguinte estudo, utilizou-se duas cidades contidas ou próximas ao 
núcleo de Cabrobó. Dentro desse núcleo foram escolhidas duas cidades do estado de 
Pernambuco, sendo elas Cabrobó e Ibimirim. O município de Cabrobó está inserido no 
núcleo, já o de Ibimirim (PE) está localizado no entorno do núcleo de Cabrobó, cerca de 
40km. Segundo Perez-Marin (2012) O Núcleo está localizado no sul do Estado de 
Pernambuco, região fitogeográfica do Sertão Central, e abraça os municípios de 
Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Belém do São Francisco, Salgueiro, 
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Parnamirim, Itacuruba, Petrolina, Afrânio, Ouricuri, Araripina e Floresta. A cidade de 
Cabrobó tem como sua principal renda a agricultura, no qual pode ser afetada 
diretamente pela desertificação, causando grandes impactos economicamente. O 
município de Ibimirim tem nos recursos naturais sua principal fonte de renda, com isso 
nota-se que a desertificação nesse local gera impactos de grande relevância. Segundo 
Silva (2006), é na natureza que a comunidade reside no município e busca recursos 
para sobreviver. Para realização de estudo e a nível de comparação, utilizou-se dois 
anos específicos para as duas cidades, sendo eles 2009 e 2014. Para a realização das 
simulações utilizou-se o Simple Tropical Ecosystem Model (SITE) é um modelo 
desenvolvido por Santos e Costa (2004), utilizado para analisar a dinâmica da 
vegetação para ecossistemas tropicais. Segundo Santos e Costa (2004) esse modelo 
incorpora vários processos, sendo eles: balanço de radiação infravermelha do dossel, 
balanço da radiação solar, processos aerodinâmicos, fisiologia e transpiração do dossel, 
balanço de água interceptado pelo dossel, transporte de massa e energia na atmosfera, 
fluxo de calor no solo, água no solo, balanço de fluxo e carbono. O SITE utiliza o código 
Fortran e é organizado com uma faixa de cobertura e duas camadas de solo. Os dados 
de entrada utilizados nesse modelo foram coletados na área do km 67 da Floresta 
Nacional de Tapajós, Pará, Brasil, de 2002 a 2003. As medidas de dados de entrada 
coletadas incluem temperatura, velocidade do vento, precipitação, calor latente, calor 
sensível, calor sensível, fluxo solar incidente e descendente e fluxo infravermelho 
incidente e descendente. Para demonstração dos resultados do modelo, utilizou-se a 
estatística descritiva por meio do gráfico de caixa (boxplot). 
 
Resultados e Discussões 

 
Na Figura 1 apresentam-se os acumulados mensais de precipitação nas cidades de 
Cabrobó e Ibimirim nos anos de 2009 e 2014. Nota-se que o ano de 2009, tiveram 
maiores acumulados de precipitação, sendo considerado um ano chuvoso nas duas 
cidades, já em 2014 os acumulados foram baixos, com exceção de um pico que ocorreu 
em Ibimirim no mês de fevereiro. Observa-se que mesmo 2009 sendo um ano chuvoso, 
a chuva não ocorre em todos os meses do ano, no qual concentra-se nos cinco meses 
iniciais do ano nas duas cidades analisadas, com picos entre os meses de março e 
junho. No ano seco, nota-se que os acumulados são muito baixos não ultrapassando o 
valor de 50 mm/mês em quase todas os meses. Na Figura 2 observa-se os boxplot 
mensais com o fluxo de calor sensível (H) para os anos de 2009 e 2014 para as duas 
cidades estudadas. Nota-se que nas duas cidades no período chuvoso a variabilidade 
mensal dos valores do H foi maior, já no período seco, os valores não variaram tanto. 
Além disso, as duas cidades mostraram comportamento parecidos, no qual no ano de 
2009 mostraram uma mesma distribuição, assim como no ano de 2014. Também 
observa-se que os valores em 2009 no primeiro trimestre ocorreu um aumento, havendo 
diminuição dos valores a partir de abril, no qual voltam a aumentar a partir de julho e 
diminuindo novamente em novembro, já no ano de 2014 permaneceram altos durante 
todo o ano, com exceção do mês de janeiro, pois a partir desse mês os valores 
começaram a aumentar e voltando a diminuir a partir de outubro. Na Figura 3 
apresentam-se os boxplot mensais relacionados ao fluxo de calor latente (LE) nas duas 
cidades analisadas nos anos de 2009 e 2014. Observa-se que a variabilidade dos 
valores no ano de 2009 foram maiores que em 2014, tanto em Cabrobó quanto em 
Ibimirim, entretanto, Cabrobó mostrou maior variabilidade quando comparado ao 
município de Ibimirim. Nos dois períodos analisados os valores foram mais elevados no 
primeiro trimestre do ano. No ano de 2009 nas duas cidades os valores foram 
diminuindo no decorrer dos meses, com os menores valores e variabilidade no mês de 
dezembro. Já no ano seco, os valores também foram diminuindo, porém sem variações 
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relevantes de julho a dezembro. Observa-se que nas duas cidades analisadas ocorre 
um gasto de energia nos últimos seis meses, no qual no período chuvoso das duas 
cidades esse gasto é mais acentuado que no do período chuvoso. Na Figura 4 
apresenta-se os boxplot mensais relacionados a Razão de Bowen dos dois municípios 
analisados para os anos de 2009 e 2014. Observa-se que no ano de 2009 tanto para 
Cabrobó quanto para Ibimirim nos meses iniciais os valores foram muito pequenos e 
sem variabilidade representativa, a partir do mês de outubro a novembro esses valores 
começam a aumentar, assim como sua variabilidade. Já no ano de 2014 há um aumento 
gradual dessa variável, porém em Cabrobó os valores nos três meses finais do ano 
apresentaram valores e variabilidade maior. Além disso nas duas cidades nesse ano os 
valores voltam a diminuir no mês de dezembro. Na Figura 5 apresentam-se os boxplot 
mensais da produção primária bruta (GPP) relacionada as cidades de Cabrobó e 
Ibimirim em 2009 e 2014. No ano de 2009 tanto em Cabrobó quanto em Ibimirim os 
valores permaneceram elevados até o mês de julho, devido aos picos de chuva que 
foram observados na análise dos dados. Após esse período, os valores de GPP 
declinam, devido à baixa disponibilidade de água no ambiente, necessária para as 
atividades fotossintéticas, refletindo em uma diminuição da produtividade da 
vegetação.,. Já no ano de 2014, nas duas cidades, maior GPP foi observado em janeiro, 
nos meses subsequentes os valores começam a diminuir, com o GPP próximo de 0,2 
KgC ha-1 h-1 em dezembro. Na Figura 6 observa-se os boxplot mensais relacionados 
ao saldo líquido de CO2 (NEE) para as cidades de Cabrobó e Ibimirim em 2009 e 2014. 
Nota-se que no NEE ocorre o inverso do GPP, visto que quanto mais negativo, maior 
será o valor da absorção de CO2. Nota-se que os menores valores encontram-se nos 
seis meses iniciais no ano de 2009, ou seja nesse período ocorre a maior absorção de 
CO2, no qual a partir do mês de julho os valores começam a aumentar, indicando uma 
menor absorção de CO2. No ano de 2014 também houve um aumento no decorrer dos 
meses, porém de maneira linear, com o trimestre final do ano, chegando a valores 
positivos, mostrando uma menor absorção nesse período. 
 
Conclusão 

 
Em geral, o modelo SITE representou satisfatoriamente padrão comportamental de H, 
LE, GPP e NEE ao longo dos anos estudados. Verificou-se que os fluxos de calor 
latente, sensível mostraram valores satisfatórios, demonstrando o comportamento das 
cidades analisadas, assim como a Razão de Bowen. Além disso, observou-se que o 
GPP apresentou valores maiores nos seis primeiros meses, tanto em Ibimirim quanto 
em Cabrobó, atrelado à variação sazonal das chuvas O padrão sazonal do NEE foi 
adequadamente simulado, além de mostrar valores negativos em grande parte do ano, 
implicando em uma maior absorção. 
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Figura 1 – acumulados de precipitação mensal para as cidades de Cabrobó e Ibimirim 
nos anos de 2009 e 2014. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 171 

 

 

Figura 2 - boxplot mensais relacionados ao fluxo de calor sensível (H) para os dois anos 
e locais analisados. 
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Figura 3 - boxplot mensais relacionados ao fluxo de calor latente (LE) para os dois anos 
e locais analisados. 
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Figura 4 - boxplot mensais relacionadas a Razão de Bowen para as cidades de Cabrobó 
e Ibimirim nos anos de 2009 e 2014. 
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Figura 5 - boxplot mensais da produção primária bruta (GPP) relacionada as cidades de 
Cabrobó e Ibimirim em 2009 e 2014. 
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Figura 6 - boxplot mensais relacionadas ao saldo de radiação líquida do CO2 para as 
duas cidades analisadas nos anos de 2009 e 2014. 
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TÍTULO: SORÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PARTÍCULAS 

INTERPOLIELETROLÍTICAS HÍBRIDAS 

Resumo 

 

Neste trabalho foram obtidos compostos magnéticos, baseados em nanopartículas de 
magnetita, preparadas em complexos interpolieletrolíticos (IPEC) feitos de quitosana 
(CS) e poli (4-estirenossulfato de sódio) (NaPSS). Esse complexo híbrido foi utilizado 
para estudar o processo de sorção de um fármaco catiônico (cloridrato de tetraciclina, 
HTCCl) e de um aniônico (cromoglicato de sódio, NaCG). A sorção ocorreu na forma de 
múltiplas camadas, tendendo a um valor de saturação (seguindo a isoterma de Sips), 
com maior sorção do fármaco catiônico, provavelmente devido à protonação da 
quitosana pelo HTCCl, com energia livre de adsorção de Gibbs variando de ‒17 a -2.5 
kJ / mol. 

 
 
Palavras-chave: Complexo interpolieletrolítico. Quitosana. Magnetita. Sorção. Fármaco 

TITLE: DRUG SORPTION IN HYBRID INTERPOLYELECTROLYTE PARTICLES 

Abstract 

 

In this work, magnetic compounds were obtained, based on magnetite nanoparticles, 
prepared in interpolyelectrolyte complexes (IPEC) made from chitosan, (CS), and poly 
(sodium 4-styrenesulfate), (NaPSS). This hybrid complex was used to study the process 
of sorption of a cationic drug (tetracycline hydrochloride, HTCCl) and an anionic drug 
(sodium cromoglycate, NaCG). Sorption occurred in the form of multiple layers, tending 
to a saturation value (following the Sips isotherm), with greater cationic drug sorption, 
probably due to protonation of chitosan by HTCCl, with Gibbs free energy of adsorption 

ranging from -17 a -2.5 kJ/mol. 

 
 
Keywords: Interpolyelectrolyte complex. Chitosan. Magnetite. Sorption. Drug. 

Introdução 

A utilização de materiais compósitos como sorventes para técnicas de remoção de 
corantes e outros efluentes, assim como, para sistemas de liberação controlada de 
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medicamentos tem sido crescente nos últimos anos, com destaque para combinação de 
sistemas poliméricos e nanopartículas magnéticas[1,2]. O método de adsorção se 

destaca para o tratamento de efluentes por ser um método efetivo e de baixo custo[3]  . 

A adsorção é um fenômeno químico ou físico entre duas fases, podendo ser líquido-
gás, sólido-gás, líquido-líquido ou sólido-liquido, onde há o aumento da concentração 
de átomos ou moléculas de uma das substâncias na camada interfacial de 

interação[4].O melhor adsorvente, substância capaz de adsorver outros materiais em 
sua superfície, deve possuir uma superfície de contato adequada, estabilidade 

mecânica e química e ser seletivo, garantindo a efetividade do processo [5] . 

A magnetita (Fe3O4) é um óxido de ferro que quando produzida na escala nanométrica 
adquire caráter superparamagnético, ou seja, a sua magnetização ocorre apenas sob a 
presença de um campo magnético atuante. Assim, o seu uso como adsorvente é 
difundido positivamente, por seu tamanho particulado, síntese fácil, características 
magnéticas, e por ser um material de baixa toxidade[6]. Apesar de ser facilmente obtido, 
alguns dos problemas enfrentados é a possibilidade de agregação no processo de 
síntese, o que afeta a estabilidade dessas nanopartículas, ou ainda a oxidação à 

maghemita alterando o comportamento magnético [7]. 

Estudos mostram que a modificação de sua superfície com, por exemplo, matrizes 
poliméricas,podem solucionar os problemas encontrados na utilização de magnetita 

como adsorvente, além de aumentar suas aplicações [8] . O interesse científico nos 
polímeros se dá pela capacidade de reticulação 3D, a baixa solubilização explicado pelo 
tamanho molecular, apesar da hidrofilicidade,e a possibilidade de ser funcionalizado 

com grupos funcionais carregados e formação de copolímeros [9] . 

Para a formação de compósitos magnéticos com magnetita, a quitosana tem se 

mostrado bastante promissora [10,11], ela é obtida a partir da desacetilação parcial da 
quitina presente no exoesqueleto de crustáceos. É uma opção abundante, além de ser 

altamente biocompatível, versátil e apresentar uma natureza catiônica singular [12] . 

O presente trabalho, utilizou os polieletrólitos quitosana (CS) e poli (4-estirenossulfato 
de sódio) (NaPSS) , que possuem grupos ionizáveis e cargas opostas(figura 1), para 
formar um complexo interpolieletrolítico (IPEC) que revestiu nanopartículas de 
magnetita, otimizando o processo de adsorção. A capacidade adsortiva desse 
compósito híbrido foi testada para o cloridrato de tetraciclina (HTCCL), um fármaco 
catiônico, e o cromoglicato de sódio (NaCG), um fármaco aniônico, suas estruturas 
estão representadas na figura 2 . 

 
Metodologia 

 

MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados foram a quitosana, CS, adquirida da Polymar LTD (Brasil)(grau 
de desacetilação 88% e massa molar viscométrica de 1,6 x 10^5 g/mol);O Poli (4-
estirenossulfonato de sódio), NaPSS, com Mw = 7,0 x 10^4 g/mol, adquirido na Sigma-



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 178 

 

Aldrich CO (EUA); Cromoglicato de sódio, NaCG (Kopalle Pharma Chemicals, Índia); 
cloridrato de tetraciclina, HTCCl (Genise Indústria Farmacêutica, Brasil); ácido acético 
(PA IMPEX, Brasil); metanol (PA, Vetec, Brasil); sulfato ferroso heptahidratado (PA, 
Synth, Brasil) e cloreto férrico hexa-hidratado (PA, Synth, Brasil). Água bidestilada foi 
usada em todos os experimentos. 

 

TÉCNICAS E MÉTODOS 

 

PREPARAÇÃO DOS COMPÓSITOS MAGNÉTICOS 

 

Primeiramente, preparou-se as nanopartículas magnéticas pelo método de co-
precipitação química, fazendo a mistura de soluções de Fe(III) 0,1586 g/L e Fe(II) 0,0793 
g/L. A reação transcorreu por 30 minutos, em atmosfera dinâmica de nitrogênio, 
adicionando-se NaOH em excesso até pH básico (11-12), após esse tempo, com o 
auxilio de um ímã, fez-se a separação magnética do precipitado (magnetita) e o lavou 
com água bidestilada até o pH neutro. Essa reação pode ser, assim, representada: 

 

Fe2+(aq) + 2Fe3+(aq) + 8 -OH(aq) → Fe3O4(s) + 4H2O(l) 

 

Posteriormente, dispersou-se as nanopartículas de magnetita numa mistura das 
soluções de quitosana e de poli (4-estireno sulfonato de sódio), preparadas em ácido 
acético 2%, deixadas em agitação por 24 horas.A dispersão final foi separada por 
centrifugação a 6000 rpm, usando uma centrífuga Hermle (modelo Z 200A, Alemanha), 
lavando com água bidestilada e metanol e, por fim, seca em um forno a vácuo VDL 
(Tuttlinger, Alemanha) á 50 °C. O armazenamento se deu em dessecadores a 
temperatura ambiente. 

Foram obtidos dois tipos de compósitos, levando-se em consideração a razão molar 
entre os ânions sulfonato da solução de NaPSS e os grupos amino da solução de 
quitosana, sendo eles rca = 0.7 e rca= 1.4. 

 

ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

 

Para o estudo das isotermas de adsorção foram preparadas as soluções aquosas de 
fármaco cromoglicato ( 0,15 g/L) ou tetraciclina (1,7 g/L) que foram diluídas em um balão 
de 25 mL de acordo com a tabela 1, em seguida, 10 mL de cada diluição foi colocada 
em contato com 0,05 g de IPEC e deixados no banho termostático, à 25ºC, por 22 horas. 
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Passado o tempo de reação o sobrenadante foi magneticamente separado e sua 
concentração molar foi determinada usando um espectrofotômetro UV-Vis (Genesys 10 
UV-Vis, Thermo Electron Corporation, EUA) em um comprimento de onda de 327 nm 
para cromoglicato e 357 nm para tetraciclina. 

 
Resultados e Discussões 

 

Com o intuito de avaliar e comparar os fenômenos de sorção de diferentes fármacos, 
um aniônico e outro catiônico, em compósitos magnéticos com cargas superficiais 
opostas, CM+ e CM- , foram realizados experimentos de isotermas de adsorção. E o 
número de mols de medicamento sorvido por massa de sorvente, qE , foi calculado 

utilizando a equação (1): 

 

qE = (C0 – CE) V/mC (1) 

 

Em que C0 é a concentração inicial do sorvato; CE a concentração de equilíbrio, 
determinada pelo sobrenadante no UV-VIS; V o volume da solução e mC a massa do 
sorvente. 

A Figura 3 mostra as isotermas de sorção para o cromoglicato de sódio (NaCG) e para 
o cloridrato de tetraciclina (HTCCl) nos compósitos de magnetita/IPEC estudados. Ao 
analisar a figura é possível notar que a sorção CG‒ é menos intensa do que a sorção 
HTC+, mesmo para o compósito de carga oposta ao fármaco aniônico.Uma explicação 
é que, para a adsorção, além da interação intermolecular por força eletrostática, onde 
as partes carregadas podem vir de quitosana, do NaPSS, ou das nanopartículas de 

magnetita no caso de HTC +, como é visto abaixo: 

 

CG−(aq) + +H3N−MC(s) ⇌ CG−⋯+H3N−MC(s) 

HTC+(aq) + -O−MC(s) ⇌ HTC+ ⋯ -O −MC (s) 

 

Também é possível a protonação da quitosana, que adsorve a tetraciclina desprotonada 
(TC) pela interação intermolecular por efeito hidrofóbico, permitida entropicamente, ao 
gerar uma pertubação na camada de solvatação de ambas as moléculas: 

 

HTC+(aq) + 2HN−MC(s)⇌ +H3N−MC ⋯ TC (s). 
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Para esse estudo, diferentes funções isotérmicas foram aplicadas aos dados 
experimentais usando o software estatístico Rstudio, para se obter o melhor ajuste,e a 
Tabela 2 lista os valores dos coeficientes de correlação, r, para cada isoterma. De forma 
específica tem-se que a primeira isoterma, a isoterma de Langmuir, descreve a 
adsorção de pequenas moléculas de forma homogênea, sem interação entre as 
espécies adsorvidas, e ao formar uma monocamada na superfície do substrato a 

adsorção é máxima (q∞), sendo equacionada como [13]  : 

 

qE = q∞ [(KL.CE) / (1+KL.CE)]  (2) 

 

No qual KL é uma constante de equilíbrio, ou a razão entre as taxas nas quais o 
adsorvato é dessorvido e adsorvido, respectivamente, e q∞ é a adsorção máxima ou 

valor de saturação de qE. 

A isoterma de Freundlich, considera que ocorre um decréscimo na energia de adsorção 
a medida que a superfície é coberta pelo soluto, como consequência da 

heterogeneidade da superfície [14]é definida como: 

 

qE = KF.CE^(1/nF) (3) 

 

Onde KF é uma constante e nF indica a heterogeneidade do processo de adsorção de 
forma diretamente proporcional. 

A isoterma de Redlich-Peterson, é uma junção das isotermas citadas anteriormente e 
aplicada a altas concentrações configura-se de modo a seguir a isoterma de Freundlich 

e em baixas concentrações a de Langmuir [15] , a função é descrita como: 

 

qE = qRP {(KRP.CE) / [1+(KRP.CE)^α]} (4) 

 

Sendo qRP, KRP e α constantes. 

Por último, a isoterma de Sips, seguindo a ideia inversa da isoterma de Redlich-
Peterson, na qual, em baixas concentrações segue a isoterma de Freundlich e em altas 
concentrações tende a um valor de sorção de saturação, como no caso da isoterma de 

Langmuir [16], é apresentada da seguinte maneira: 

 

qE = q∞{(KS.CE)1/ns / [1+(KS.CE)^1/ns]} (5) 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 181 

 

 

Ao fazer a análise dos resultados presentes da tabela 2 , percebe-se que as isotermas 
mais adequadas para comparar as diferentes situações foram as de Sips e Redlich-
Peterson. Como as isotermas Sips fornecem um parâmetro relacionado à saturação de 
sorção (q∞), escolhemos esta isoterma para realizar comparações entre as quatro 
diferentes configurações experimentais para todo o processo de sorção. Além disso, 
como os valores de r para Redlich-Peterson não foram tão inferiores, os resultados de 
KRP foram utilizados para comparar o comportamento dos compósitos quanto à sorção 
em baixas concentrações do fármaco. 

A Tabela 3 mostra os valores dos parâmetros relacionados ao melhor ajuste da isoterma 
Sips, como também, a constante KRP de Redlich-Peterson, e ao avaliar a saturação de 
sorção, quantificada por q∞, constatamos que é sempre maior para HTC+ do que para 
CG-. Uma explicação possível é que quando as cargas adsorvente/adsorvato se diferem 
a interação eletrostática é dominante, porém, quando as cargas IPEC/fármaco são 
iguais ocorre, para a tetraciclina, uma interação por efeito hidrofóbico mais forte se 
compararmos a outras interações mais fracas possíveis para o íon cromoglicato. A 
quitosana é protonada pela tetraciclina (fármaco catiônico) criando novos locais para 
interações físicas no polímero, aumentando as possibilidades de adsorção da 
tetraciclina para além das interações de dípolo (permanente ou induzido). Já para o 
cromoglicato (fármaco aniônico), entretanto, conforme a carga superficial da partícula 
se torna negativa (MC-), q∞ é reduzido, por apresentarem a mesma carga. 

Ademais,o parâmetro nS pode dar uma ideia da heterogeneidade do processo de 
adsorção, já que é sabido a relação diretamente proporcional entre o parâmetro e essa 

propriedade [17]. Podemos ver que para o fármaco aniônico (NaCG), o valor de nS mais 
alto é para sorção em partículas positivamente carregadas (MC+), e para o fármaco 
catiônico (HTCCl), o maior valor é para sorção em partículas carregadas negativamente 
(MC-), então,com essa constatação, podemos associar os maiores valores de nS com 
uma maior possibilidade de interações eletrostáticas, e com a presença dessas o 

processo de adsorção é o mais heterogêneo. 

A energia livre de adsorção de Gibbs, ΔGA, pode ser calculada a partir de 

 

ΔGA = -RT lnK (6) 

 

Com R sendo a constante universal dos gases, T é a temperatura absoluta e K é a 
constante de equilíbrio. Em termos genéricos, podemos representar a adsorção por 
meio do seguinte equilíbrio: 

 

S ⋯ H2O(s) + E(aq) ⇌ S ⋯ E(s) + H2O(l) 
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Onde S representa a superfície sólida do compósito magnético e E o medicamento 
sendo adsorvido. A constante de equilíbrio pode ser expressa como: 

 

K = (aH2O,S. aE,B) / (aE,S. aH2O,B) (7) 

 

onde a é a atividade e os subscritos S e B representam a superfície e o bulk do 

compósito, respectivamente. 

A adsorção de medicamentos em que as concentrações de droga são muito baixas, se 
supõe que ambas as atividades de H2O são muito próximas de 1, desconsiderando os 
termos aH2O S e B, assim como, nessas condições de concentração as soluções são 
consideradas ideais e as atividades se assemelham as suas respectivas frações 
molares. Fazendo-se as alterações e aproximações necessárias para as condições 
experimentais, K é descrita como: 

 

K = C°H2O.KRP (8) 

 

Com C°H2O= ρH2O/ MH2O , onde, ρH2O é densidade da água e MH2O a massa molar 
da água. E ΔGA fica da seguinte maneira: 

 

ΔGA = -RT ln(ρH2O.KRP/ MH2O) (9) 

 

Como MH2O = 1,80x10 mg/mol e, em T = 298 K, a densidade da água é 997,048 g/L , 
segundo a literatura, pode-se estimar os valores de ΔGA (usando os valores de KRP 
listados na Tabela 3) , que são apresentados na Tabela 4. 

Por fim, analisando os valores de ΔGA encontrados neste estudo, constatamos que 
estão na mesma faixa que os encontrados em situações semelhantes na literatura, 
assim como percebe-se a tendência da energia livre de sorção de Gibbs ser mais 
negativa quando a carga do sorvente é oposta à carga do íon do medicamento , 
confirmando a importância das interações eletrostáticas nas fases iniciais da sorção, 
quando se tem baixas concentrações de fármaco. Quando o íon do sorvato e a carga 
do sorvente são iguais e a sorção está ligada ao efeito hidrofóbico e/ou interações 
moleculares mais fracas, o cromoglicato tem o valor mais negativo de ΔGA, o que pode 
ser explicado como resultado do tamanho da molécula, que por ser menor apresenta 
maior flexibilidade do íon cromoglicato possibilitando maior número de conformações 

possíveis para adsorção. 
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Conclusão 

 

A partir dos dados apresentados conclui-se que complexos interpolieletrolíticos híbridos 
de magnetita/IPEC, carregados positiva ou negativamente, podem ser usados na sorção 
tanto de drogas catiônicas, como de aniônicas. E que as interações intermoleculares 
entre o compósito e o fármaco ocorrem de diferentes formas, além da força eletrostática. 
Ademais, o processo de sorção se adequou a função isotermica de Sips, ou seja, 
apresentou valores de saturação, semelhantes à isoterma de Langmuir, e adsorção em 
múltiplas camadas, caracteristica à isoterma de Freundlich. Por fim, a espontaneidade 
do processo,para todos os pares testados, foi comprovada pelos valores de ΔGA. 
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Figura 1 - Descrição da estrutura química dos constituintes do complexo 
interpolieletrolítico: (a) Quitosana protonada; (b) Poli (4-estirenossulfonato de sódio). 

 

 

Figura 2 - Descrição da estrutura química dos fármacos utilizados: (a) Cromoglicato de 

Sódio , NaCG, e (b) Cloridrato de Tetraciclina, HTCCl. 
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Figura 3 – Isotermas de sorção para (a) Cromoglicato de Sódio e (b) Cloridrato de 
Tetraciclina no compósito magnético positivo, MC+, representado por quadrados, e no 

carregado negativamente, MC- (círculos). A linha contínua é o melhor ajuste dos dados. 
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Tabela 1 - Concentrações, Co (em mol/L), das soluções diluídas dos fármacos 
Cromoglicato de sódio e Cloridrato de tetraciclina. 

 

 

Tabela 2 – Coeficientes de correlação gerados a partir do ajuste dos dados 

experimentais para cada função isotérmica. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 188 

 

 

Tabela 3 – Parâmetros da melhor função isotérmica ajustada, ou seja, de Sips, 
saturação de sorção (q∞) e relacionado a heterogeneidade (ns), e a constante de 

Redlich-Peterson (KRP) 

 

 

Tabela 4 – Energia livre de Gibbs de adsorção para todas as possibilidades 
fármaco/solvente de análise. 
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TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PÓS COMPÓSITOS WC-NI 

REFORÇADO COM NIÓBIO NANOESTRUTURADO 

Resumo 

O metal duro é um compósito de matriz metálica conhecido pelas suas exclusivas e 
excelentes propriedades, como por exemplo, alta dureza, alto módulo de elasticidade e 
alta resistência ao desgaste, sendo essas decorrentes da sua composição (fase dura e 
resistente com uma fase dúctil). Neste trabalho, além da substituição do Co pelo Ni, 
também foi adicionado pequenas porcentagens de Nb na forma de pentóxido de nióbio 
a fim de refinar os grãos do WC, melhorando o rearranjo entre os grãos, diminuindo a 
porosidade e aumentando tanto a tenacidade, como a resistência do metal duro. Neste 
contexto, foram produzidos e caracterizados os pós compósitos de WC-Ni reforçados 
com Nióbio, a partir da mistura dos precursores paratungstato de amônio e nitrato de 
níquel e pentóxido de nióbio, na proporção de 87%, 10% e 3% em peso, 
respectivamente, utilizando reação gás solido para sua obtenção. A fim de estudar a 
influência da adição de Nb, nas proporções de WC-7%p.Ni-3%p.Nb e WC-8%p.Ni-
2%p.Nb, na microestrutura dos pós compósitos. Obtivemos como resultados o 
refinamento e homogeneização das partículas do APT com a adição do Ni. Além de uma 
forte aglomeração das partículas do WC com as do Ni, boa dispersão das fases, boa 
homogeneização e impregnação das partículas de Ni na fase WC. Os pós compósitos 
sinterizados, apresentaram uma significativa redução na intensidade dos picos de WC, 
a medida que se elevou a concentração de Ni e diminuiu a de Nb, e a presença das 
fases WC, Ni, NbC, C e W2C. 
 
Palavras-chave: Metal duro, Pentóxido de nióbio, Síntese, Reação gás sólido. 

TITLE: OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF WC-NI COMPOSITE POWDERS 

REINFORCED WITH NANOSTRUCTURED NIOBIUM 

Abstract 

The hard metal is a metal matrix composite known for its exclusive and excellent 
properties, such as, for example, high hardness, high young's modulus and high wear 
resistance, which are due to its composition (hard and resistant phase with a ductile 
phase). In this work, in addition to replacing Co by Ni, small percentages of Nb were also 
added in the form of niobium pentoxide in order to refine the grains of the WC, improving 
the rearrangement between grains, decreasing porosity and increasing both toughness 
and the resistance of the carbide. In this context, WC-Ni composite powders reinforced 
with Nb were produced and characterized, from the mixture of precursors APT and nickel 
nitrate and Nb2O5, in the proportion of 87%, 10% and 3% by weight, respectively, using 
solid gas reaction to obtain it. In order to study the influence of the addition of Nb, in the 
proportions of WC-7% p.Ni-3% p.Nb and WC-8% p.Ni-2% p.Nb, on the microstructure of 
the composite powders. We obtained as results the refinement and homogenization of 
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the APT particles with the addition of Ni. In addition to a strong agglomeration of the 
particles of the WC with those of Ni, good dispersion of the phases, good homogenization 
and impregnation of the Ni particles in the WC phase. The sintered composite powders 
showed a significant reduction in the intensity of the WC peaks, as the Ni concentration 
increased and the Nb concentration decreased, and the presence of the WC, Ni, NbC, 
C and W2C phases. 
 
Keywords: Hard metal, Niobium pentoxide, Synthesis, Gas-solid reaction. 

Introdução 

O metal duro é um material obtido a partir de carbetos de metais refratários, como 
tungstênio, molibdênio, titânio, nióbio, tântalo e cromo, por exemplo. É um compósito de 
matriz metálica o qual tem suas propriedades atreladas a sua composição, sendo esta, 
uma fase dura e resistente ao desgaste, os carbetos, e uma fase dúctil, o metal ligante, 
podendo ser cobalto (Co), níquel (Ni) ou ferro (Fe), que exerce o papel de ligante da 
fase dura, conferindo ao material a tenacidade adequada [1-3]. Suas propriedades 
exclusivas e excelentes, como alta dureza, alto módulo de elasticidade e alta resistência 
ao desgaste direciona sua aplicação para as ferramentas de corte, equipamentos de 
geoengenharia e peças resistentes ao desgaste, por exemplo [4]. 
Entre o aglutinante de metal usado em metais duros, o Co foi considerado o metal ligante 
ideal [5]. No entanto, o Co é um recurso escasso e de alto custo, o que motivou os 
pesquisadores a encontrar novos metais para atuarem como fase ligante. 
Recentemente, a substituição do cobalto por níquel, no todo ou em parte, tem sido 
investigada para fortalecer a fase ligante, bem como reduzir os custos associados à 
oferta limitada e ao alto preço de mercado do pó de cobalto. Embora a dureza e a 
resistência do WC-Ni seja inferior às dos carbonetos cimentados WC-Co, o WC-Ni 
apresentam melhor resistência à oxidação e corrosão em comparação com WC-Co [4]. 
A adição de nióbio em pequenas porcentagens diminui o tamanho de grão do WC, 
melhorando o rearranjo entre os grãos que consequentemente diminui a porosidade e 
aumenta tanto a tenacidade, como também a resistência do metal duro [6]. 
A produção de produtos de metal duro é um processo complexo que envolve muitas 
etapas de processamento da metalurgia do pó, são essas: produção de pó bruto, 
mistura e moagem de pós, secagem, prensagem e sinterização [7]. Em termos de ajuste 
da microestrutura e propriedades mecânicas dos carbonetos cimentados, a etapa de 
sinterização é um dos processos mais importantes na produção do metal duro, pois é 
nela que ocorre a densificação e onde se obtém uma microestrutura sem poros. 
Corriqueiramente os metais duros são produzidos por sinterização em fase líquida. 
Conforme relatado em German (1996) e Schaat (1992), existem quatro etapas principais 
durante o processo de sinterização. Inicialmente ocorrem à redução de óxidos e 
desgaseificação dos ligantes e das impurezas, responsáveis pelo encolhimento da 
amostra. Na segunda etapa, à medida que a temperatura aumenta, começa a 
sinterização em estado sólido, a fase aglutinante umedece os grãos de WC, ocorrendo 
assim a dissolução e o transporte do material por difusão no estado sólido, por sua vez, 
a porosidade diminui à medida que a temperatura aumenta e o material dissolvido no 
metal aglutinante começa a se precipitar novamente em grãos não dissolvidos. Neste 
caso, a densificação aumenta devido ao rearranjo das partículas. No 
terceiro passo, a temperatura de fusão é atingida e a sinterização da fase líquida 
começa, os grãos se dissolvem na fase aglutinante até sua saturação. Os grãos 
menores, então, se dissolvem preferencialmente, e os grãos maiores crescem às custas 
dos grãos menores. Na quarta etapa, o resfriamento, a fase aglutinante solidifica. 
A seleção das matérias primas apropriadas, as composições e os parâmetros de 
processamento adequados, pode levar a uma ampla combinação de propriedades 
mecânicas desses materiais. Neste contexto, foram produzidos e caracterizados os pós 
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compósitos de Carbeto de tungstênio com Niquel (WC-Ni) reforçados com Nióbio, a 
partir da mistura dos precursores paratungstato de amônio e nitrato de níquel e 
pentóxido de nióbio, na proporção de 87%, 10% e 3% em peso, respectivamente, 
utilizando reação gás solido para sua obtenção. A fim de estudar a atuação do Níquel 
como ligante e a influência da adição de Nióbio, ambos em diferentes proporções sob o 
sistema WC-Ni-Nb. 

  

 
Metodologia 

 
Os procedimentos realizados abrangeram os seguintes tópicos: 

• Preparação e caracterização dos pós de partida; 

• Mistura dos pós precursores; 

• Sínteses dos pós compósito WC-Ni-Nb em diferentes concentrações. 

• Caracterizações dos pós de partida e os pós compósitos. 
Os pós precursores forma misturados via úmida na presença de etanol (C2H6O), sob 
agitação magnética e as proporções foram calculadas para 7% de níquel e 3% de nióbio 
e para 8% de níquel e 2% de nióbio. Os reagentes utilizados foram o nitrato de níquel 
[Ni(NO3)2.6H2O], o paratungstato de amônio (APT) e o pentóxido de nióbio. Após a 
mistura dos reagentes em via úmida, a solução obtida foi levada a uma mufla para 
secagem a 80°C (temperatura de ebulição do etanol). Depois, os pós secos, foram 
macerados em um almofariz para a obtenção de partículas menores, como também 
para facilitar a etapa de caracterização. 
Os pós precursores do WC-Ni-Nb foram submetidos à mistura metano/hidrogênio (95% 
de hidrogênio e 5% de metano) em um fluxo de 20 L/h através do reator em uma taxa 
de aquecimento de 10°C por minuto, em um forno resistível de leito fixo. Ao alcançar à 
isoterma, as amostras ficaram nesta temperatura por 120 minutos. As sínteses 
ocorreram de forma que em cada 
uma delas utilizou-se aproximadamente 2 g de precursor, que foram colocados em uma 
barquinha de alumina e introduzidos em um forno tubular resistível e submetidas a uma 
rampa de aquecimento de 10 °C.min-1, sendo resfriado em fluxo de CH4/H2 até a 
temperatura de 400°C e após esta temperatura permaneceu em um fluxo de 10 L/h de 
Argônio até temperatura ambiente. Também foi obtido uma amostra de WC-Ni para fins 
de comparação a partir da mistura nitrato de níquel [Ni(NO3)2.6H2O] e o paratungstato 
de amônio nas mesmas condições que o WC-Ni-Nb. 
O tamanho médio dos precursores misturados foi determinado por dispersão dinâmica 
de luz (DLS), empregando o equipamento Zetatrac Legagy. A estrutura cristalina dos 
pós compósito foi avaliada por difração de raios-x (D8 Advanced Davinci, Bruker), 
equipado com radiação de Cu Kα1,2 (λ = 1,5418Å), na faixa angular 2θ = 20-90°, com 
tamanhos de passo de 0.01° e 1 s de tempo de permanência. 
A caracterização morfológica dos pós foi realizada por Microscopia Eletrônica de 
Varredura, usando os equipamentos Carl Zeiss (modelo Supra 35-VP) equipado com 
um detector (Bruker EDS) e Shimadzu (modelo SSX-550). A técnica de microanálise por 
EDS (espectroscopia por energia dispersiva) foi utilizada para identificar os elementos 
presentes e a distribuição do Ni, Nb, C e W nos pós compósitos e estruturas 
sinterizadas. 
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Resultados e Discussões 

 
Caracterização do APT-10%p.Ni 

• Micrografias eletrônicas de varredura do APT-10%p.Ni 
Nas Figuras 1 (a e b) estão apresentadas as micrografias do pó paratungstato de 
amônio hidratado (APT) misturado com o nitrato de níquel em uma proporção 
equivalente a 10% em peso de níquel. Essas micrografias indicam que a morfologia do 
pó misturado com o nitrato de níquel apresentou uma brusca modificação na forma e 
tamanho de suas partículas, apesar de não ter sido utilizado o processo de moagem de 
alta energia. O processo de maceração possibilitou a quebra das partículas do APT e a 
homogeneização dos constituintes presentes, apesar de ainda ser perceptível, algumas 
partículas grandes recobertas por pequenos aglomerados de outras partículas 
pequenas (Figura 1(a)). Pela análise das Figuras 1 (a, b) é possível observar uma 
morfologia com formas irregulares e uma grande aglomeração de partículas, em ambos 
os casos. 
Figura 1. Micrografias eletrônicas de varredura do APT-10%p.Ni (a) Aumento de 4000 
x. (b) Aumento de 8000 x. Fonte: Autor. 
Os tamanhos de partícula para o pó do APT reduziram bastante com o processo de 
maceração, fato este observado, também, na análise de microscopia eletrônica de 
varredura (Figura 1 (a, b)). 

• Particulometria do APT-10%Ni 
Na Figura 2 é apresentada a curva de distribuição de tamanho de partículas e a 
distribuição do tamanho das partículas do APT-10%Ni em diferentes proporções, com 
uma distribuição unimodal, o qual observa-se uma diminuição acentuada do diâmetro 
das partículas em diferentes proporções em comparação com o APT como recebido. O 

diâmetro médio da distribuição em volume do APT-10%Ni foi de (MV = 4,19 m) 

enquanto o diâmetro médio da distribuição em volume do APT puro foi (MV = 28,63 m). 
Figura 2. Curva de distribuição de tamanho de partículas e diâmetro médio da 
distribuição em volume das partículas do APT-10%Ni. Fonte: Autor. 

• Análise por Difração de Raio X do APT 
A Figura 3 apresenta os difratogramas de raios X do APT puro (Fig.3 a) e do APT- 
10%Ni (Fig.3 b). O método de difração de raios X analisado mostrou um material 
cristalino, 
porém com uma expressiva aparência amorfa. Comparando o difratograma de raios X 
do pó de 
partida APT com o complexo APT-10%Ni, pode-se perceber que há um aumento 
significativo na 
intensidade dos picos para o APT com o Ni, bem como um leve alargamento dos picos. 
Isto se 
deve a presença do níquel no complexo. 
Figura 3. Difratogramas de raios X do APT (a) e do APT-10%Ni (b). Fonte: Autor. 
 
APT-10% p.Ni 
Caracterização do WC-10%p.Ni nanoestruturado 
Após as sínteses, os pós compósitos de WC-10%p.Ni foram caracterizados por DRX, 
MEV, EDS e medidas de tamanho de partícula. 

• Análise por Difração de Raio X 
A Figura 4 apresenta o difratograma obtido para a amostra sinterizada, analisando a 
Figura 4, observa-se que ocorreu a formação das fases desejadas do pó compósito WC-
10%p.Ni. 
A fase (WC) apresentando uma estrutura hexagonal, identificada pela carta padrão 
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1501516-ICSD 
e a fase (Ni) apresentando uma estrutura cúbica de face centrada, identificada pela carta 
padrão 
1512526-ICSD, não sendo observados picos adicionais às cartas padrões. Além disso, 
observa-se 
que os picos apresentam um certo alargamento e baixa intensidade, preservando assim 
a 
característica nanométrica da amostra. Observa-se que os picos de Ni apresentam-se 
com uma boa 
intensidade, evidenciando assim a presença da fase níquel. 
 
Figura 4. Difratograma de Raios-X do W nanométrico. Fonte: Autor. 
 
WC-10% p.Ni 
Os dados de DRX podem ser usados não somente para a aquisição de informações 
acerca 
da estrutura atômica de um cristal, mas também mostra grande aplicabilidade no 
procedimento de 
determinação do tamanho médio desse cristal em uma amostra. Assim, de posse dos 
dados obtidos 
com a análise de DRX, foi possível estimar o tamanho médio dos domínios de coerência 
cristalográfica (cristalitos) do pó compósito. 
O tamanho de cristalito das amostras sintetizadas foi estimado a partir de um perfil 
gerado pelo software PANalytical X'Pert PRO©, e utilizando a equação de Scherrer. Os 
resultados 
obtidos dessas medidas revelaram que o pó compósito apresenta uma tamanho médio 
de cristalito 
de 30,4 nm. 

• Caracterização por MEV e EDS 
Nas Figuras 5 (a, b), pode-se observar sobre a superfície da fase Ni, pequenos 
aglomerados e pequenas partículas da fase WC impregnada. Ambas as fases 
identificadas pelo 
DRX (Figura 4) e pela análise EDS ( Figura 6). 
Diante das imagens apresentadas nas Figuras 5 (a e b), pode-se concluir que, há uma 
forte 
aglomeração das partículas do WC com as partículas do metal ligante Ni. 
Através da análise de EDS apresentada na Figura 6, observa-se que as fases 
encontram-se 
bem dispersas entre si, como boa homogeneização, confirmando assim a impregnação 
das 
partículas de Ni na fase WC, formando assim partículas compósitas. 
Figura 5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos pós compósitos WC-10%p.Ni, 
(a) 2000x e (b) 5000x. Fonte: Autor. 
Na Tabela 1 e na Figura 6, estão os dados obtidos pela análise de EDS para os pós 
compósitos WC-10%p.Ni, os resultados confirmam a presença do Ni no pó compósito 
na proporção de 13,56%. 
Tabela 1. Percentual dos elementos constituintes do pó compósito WC-10%p.Ni por 
EDS. Fonte: Autor. 
Figura 6. Área de análise do EDS com mapeamento dos elementos presentes para os 
pós compósito WC-10%p.Ni. Fonte: Autor. 
 
Caracterização do pós compósitos WC-7%p.Ni-3%p.Nb e WC-8%p.Ni-2%p.Nb 
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• Análise por Difração de Raio X 
Com base nos difratogramas de raio X dos pós compósitos WC-7%p.Ni-3%p.Nb e do 
WC- 
8%p.Ni-2%p.Nb, Figura 7 (a e b) respectivamente, é possível identificar uma significativa 
redução 
na intensidade dos picos de WC, com exceção do pico característico situado próximo a 
40°, a 
medida que se elevou a concentração de Níquel (Ni) e diminuiu a concentração de 
Nióbio (Nb). 
Assim como, também é possível notar um leve afinamento na largura dos picos. 
Os pós sintetizados apresentaram os picos característicos de WC e Ni para a amostra 
com 
maior concentração de níquel (Fig. 7b), porém para a amostra com menor concentração 
de Ni não 
foi possível identificar os picos deste elemento. Observa-se para todas as amostras que 
além da 
fase WC surgiu uma fase intermediaria de W2C, fase indesejável para as propriedades 
do metal 
duro, por ser uma fase frágil e também ser considerado um carbeto deficiente em 
carbono [10]. 
Além disso, o carbeto de tungstênio inferior β-W2C (W2C) foi verificado, através de 
estudos, que 
não existe em equilíbrio termodinâmico abaixo de 1523 K, ou seja, abaixo da linha de 
decomposição em estado sólido [11-13]. 
Outras percepções da análise por DRX foi a redução completa do pentóxido de nióbio 
para a formação do NbC, que age com reforço da microestrutura de metal duro. Como 
também a 
formação de um pico de carbono livre, o qual pode ser decorrente da quantidade de C 
total no 
sistema, pois com base no diagrama binário W-C, a quantidade ideal de carbono total 
para que não 
ocorra o surgimento de fases frágeis (W2C), deve ser um pouco maior que 50% em 
percentual 
atômico, esse valor não deve ser muito excedido, uma vez que possibilita também a 
formação de 
grafite (Fig. 7), fase bastante indesejável a partir de um certo ponto [10]. 
Figura 7. Difratogramas de Raios-X dos pós compósitos WC-7%p.Ni-3%p.Nb (a) e do 
WC- 
8%p.Ni-2%p.Nb (b). Fonte: Autor. 

  

 
Conclusão 

 
Portanto, diante deste estudo, foi possível concluir que o APT-10%Ni, apenas com o 
processo de maceração, apresentou uma considerável redução do tamanho de suas 
partículas, uma modificação brusca na morfologia do pó, assim como, também 
possibilitou a quebra das partículas do APT e a homogeneização dos constituintes 
presentes, mesmo havendo algumas partículas grandes recobertas por pequenos 
aglomerados de outras partículas pequenas, sendo possível observar uma morfologia 
com formas irregulares e uma grande aglomeração de partículas, em ambos os casos. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 195 

 

A análise de difração de raios X do APT, por sua vez, mostrou um material cristalino, 
porém com uma expressiva aparência amorfa. Comparando o DRX do pó de partida 
APT com o complexo APT-10%Ni, pode-se perceber que há um aumento significativo 
na intensidade dos picos para o APT com o Ni, bem como um leve alargamento dos 
picos, isto se deve a presença do Ni no complexo. 
Referente ao pó compósito WC-10%p.Ni, o DRX apresentou a formação das fases 
desejadas do WC com estrutura hexagonal e a fase Ni com estrutura cúbica de face 
centrada, não sendo observados picos adicionais às cartas padrões. Além disso, 
observa-se que os picos apresentam um certo alargamento e baixa intensidade, 
preservando assim a característica nanométrica da amostra (Os resultados revelaram 
que o pó compósito apresenta um tamanho médio de cristalito de 30,4 nm). Bem como, 
nota-se que os picos de Ni apresentam-se com uma boa intensidade, evidenciando 
assim a presença da fase níquel. Através da análise por MEV, pode-se concluir que, há 
uma forte aglomeração das partículas do WC com as partículas do metal ligante Ni. Já 
por meio da análise de EDS, observa-se que as fases encontram-se bem dispersas 
entre si, como boa homogeneização, confirmando assim a impregnação das partículas 
de Ni na fase WC, formando, desta maneira, partículas compósitas. 
Ao submeter os pós compósitos WC-7%p.Ni-3%p.Nb e do WC-8%p.Ni-2%p.Nb à 
caracterização por DRX, foi possível observar uma significativa redução na intensidade 
dos picos de WC, a medida que se elevou a concentração de Níquel (Ni) e diminuiu a 
concentração de Nióbio (Nb). O DRX do sistema WC-7%p.Ni-3%p.Nb não identificou os 
picos de Ni, porém em todas as amostras foi identificada a fase W2C, que é indesejada 
por ser uma fase frágil e sem estabilidade termodinâmica. Também foi possível perceber 
a redução completa do pentóxido de nióbio para a formação do NbC, que age com 
reforço da microestrutura de metal duro. E a formação de um pico de carbono livre, o 
qual pode ser decorrente da quantidade de C total no sistema, assim como a fase W2C, 
ambas fase bastante indesejáveis para as propriedades finais do metal duro. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Micrografias eletrônicas de varredura do APT-10%p.Ni (a) Aumento de 4000 
x. (b) Aumento de 8000 x. Fonte: Autor. 
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Figura 2. Curva de distribuição de tamanho de partículas e diâmetro médio da 
distribuição em volume das partículas do APT-10%Ni. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 3. Difratogramas de raios X do APT (a) e do APT-10%Ni (b). Fonte: Autor. 

 

 

Figura 4. Difratograma de Raios-X do W nanométrico. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos pós compósitos WC-10%p.Ni, 

(a) 2000x e (b) 5000x. Fonte: Autor. 
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Tabela 1. Percentual dos elementos constituintes do pó compósito WC-10%p.Ni por 
EDS. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 6. Área de análise do EDS com mapeamento dos elementos presentes para os 
pós compósito WC-10%p.Ni. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 7. Difratogramas de Raios-X dos pós compósitos WC-7%p.Ni-3%p.Nb (a) e do 
WC- 8%p.Ni-2%p.Nb (b). Fonte: Autor. 
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TÍTULO: Propriedades magnética e termoelétricas em sistemas magnetostrictivos. 

Resumo 

Neste trabalho, constam análises magnéticas quase estáticas e dinâmicas 
(magnetometria de amostra vibrante e análise de magnetoimpedância) em filmes finos 
de cobalto ferro e boro (Co40Fe40B20, 100 nanômetros) finalizados com uma capa fina 
de tungstênio (W, 5 nanômetros) em diferentes substratos de Kapton (substrato flexível), 
produzidos por meio da técnica Magnetron Sputtering. 

 

No que diz respeito à caracterização quase estática, todos os filmes apresentaram 
parâmetros que possibilitam a aplicação em novos dispositivos ou seja, 
magneticamente macios (precisam de pouco campo magnético para sair do estado de 
saturação magnética ) e também apresentaram anisotropia uniaxial. Para a 
caracterização dinâmica, os filmes crescidos apresentaram um problema: alta 
resistência. O analisador é feito para resistências em torno de 70 ohms, podendo 
extrapolar para 100, e a resistencia de algumas amostras estava acima de 200 ohms. 
Devido a pandemia na qual o mundo se encontra, não foi possível estudar a fundo o 

que de fato aconteceu. 

 
  
 

  

 
Palavras-chave: CFB, anisotropia, caracterização magnética, Kapton 

TITLE: Magnetic and thermoelectric properties in magnetostrictive systems. 

Abstract 

In this work, there are almost static and dynamic magnetic analyzes (vibrant sample 
magnemetry and magnetoimpedance analysis) in thin films of cobalt iron and boron 
(Co40Fe40B20, 100 nanometers) finished with a thin layer of tungsten (W, 5 
nanometers) on different substrates Kapton (flexible substrate), produced using the 
Magnetron Sputtering technique. With regard to quasi-static characterization, all films 
presented parameters that make it possible to apply them to new devices, that is, 
magnetically soft (they need little magnetic field to leave the state of magnetic saturation) 
and also presented uniaxial anisotropy. For the dynamic characterization, the grown films 
presented a problem: high resistance. The analyzer is made for resistances around 70 
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ohms, being able to extrapolate to 100, and the resistance of some samples was above 
200 ohms. Due to the pandemic in which the world is, it was not possible to study in 

depth what actually happened. 

 
Keywords: CFB, anisotropy, magnetic characterization, Kapton 

Introdução 

A spintrônica é, senão a principal, uma das melhores propostas para o incremento das 
tecnologias atuais. Com o passar dos anos, foi descoberto que materiais 
semicondutores e certos metais apresentam uma configuração de spins que, através de 
manipulações ópticas, elétricas ou térmicas, pode ser orientada, resultando em 
fenômenos de equilíbrio ou desequilíbrio nas populações de spin do material [1]. 

Atualmente, a formulação de novos dispositivos mais rápidos, com tamanhos menores 
e eficientes energeticamente, assim como sensores mais sensíveis são temáticas 
recorrentes. A spintrônica, assim como os processos de caracterização dinâmicos, são 
fortes ferramentas para a produção de novos dispositivos que atendam as demandas 
do mercado tecnológico atual. Os processos de caracterização dinâmica possibilitaram 
a descoberta do efeito magnetoimpedância gigante (GMI), efeito esse que possibilitou 

a produção de sensores magnéticos mais sensíveis e baratos [4]. 

Com base no que foi dito acima, este trabalho tem como objetivo explorar em substratos 
flexiveis, os processos de caracterização dinâmica a fim de verificar a viabilidade de 
produção de filmes finos com novos materiais magnetostrictivos. Foram produzidos 
filmes finos de Co40Fe40B20 (CFB) com caplayer de ~W em substratos flexíveis de 
Kapton em diferentes espessuras (Pv9101, 200hpp-st, 500hpp-st, 200b) crescidos pela 
técnica Magnetron Sputtering, com anisotropias induzidas. 

Neste trabalho também consta a técnica de caracterização quase-estática por meio do 
Magnetômetro de Amostra Vibrante (VSM), para obter parâmetros tão importantes 
quanto os obtidos por meio das técnicas de caracterização dinâmica, como por exemplo 
a característica macia das amostras, seu campo de saturação magnética e possíveis 
indicações do comportamento anisotrópico. 

 
Metodologia 

 

Para a execução deste trabalho, os seguintes procedimentos e equipamentos foram 
utilizados: 

1-Produção dos filmes por Magnetron Sputtering: As amostras de Co40Fe40B20 foram 
depositadas até atingirem 150nm em substratos variados de Kapton® (Pv9101, 
200Hpp-st, 500-hpp-st, 200b, https://www.dupont.com/electronic-materials/kapton-
polyimide-film.htmlpara mais informações.), com uma ultima camada (caplayer) de W 
(4nm) para melhor observação de efeitos de spin. 
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2-Caracterização magnética quase estática: A caracterização magnética será feita 
através do Magnetômetro de amostra vibrante (VSM) com rotação (0º, 45º, 90º), para 

que se possa investigar fenômenos de anisotropia na amostra. 

3-Caracterização magnética dinâmica: serão realizadas análises de ressonância 
ferromagnética (FMR) com aplicação de campo magnético dentro e fora do plano e 
magnetoimpedância (MI) com aplicação de campo transversal ao plano. 

4-Caracterização termoelétrica: com a ajuda de um setup montado pelos próprios 
técnicos da UFRN, que é capaz de aplicar gradientes de temperatura, campos 
magnéticos externos e rotacionar, para que seja possível observar a influência do 
gradiente térmico no filme, e notar a influência da anisotropia da amostra no resultado 

observado. 

 
Resultados e Discussões 

 

Este trabalho tem como proposta principal investigar como se comportam 
magneticamente filmes da mesma amostra de CFB, em substratos diferentes de Kapton, 
nas espessuras Pv9101, 200Hpp-st, 500-Hpp-st, 200b, e vidro. Nestes filmes, foi feita 
uma caracterização magnética dinâmica e quase estática, para que fosse possível 
entender como eles se comportam quando submetidos a campos magnéticos variantes 
e constantes, a fim de verificar, em cada espessura de substrato, como seria o 

comportamento magnético, e também se eles são viáveis para aplicações spintrônicas. 

A caracterização quase estática é feita através do magnetômetro de amostra vibrante 
(VSM), e tem como objetivo principal, detectar os fenômenos de anisotropia nas 
amostras. Para estas amostras, foram realizadas análises em 0º, 45º e 90º, baseado na 
orientação da anisotropia induzida, onde 0º indica a direção à qual a anisotropia foi 

induzida durante a deposição. O campo aplicado nos filmes foi de 士450 Oe. 

Nas figuras 1, 2, 3, 4 e 5 constam as curvas de magnetização para os filmes de CFB 
nos substratos 200b, 200hpp-st, 500hpp-st, pv9101 e vidro. Nota-se claramente a 
influência de anisotropias uniaxiais [2] para todas as amostras apresentadas, algumas 
mais acentuadas, devido à acomodação do CFB nos substratos. Pode-se notar também, 
a presença da característica macia das curvas indicando que os diferentes substratos 
de Kapton não causam variações na coercividade da liga, isso se dá devido ao fato de 
que o Kapton é um polímero cristalino amorfo e também diamagnético [5]. 

A caracterização dinâmica é feita através dos equipamentos de magnetoimpedância e 
ressonância ferromagnética. No equipamento de magnetoimpedância, um condutor 
ferromagnético é submetido a um campo magnético estático externo, e também a um 
campo magnético alternado, devido a corrente que passa pela amostra. Neste, mede-
se a variação da magnetoimpedância devido a variação na permeabilidade magnética 
efetiva do material [2]. A ressonância ferromagnética consiste em aplicar uma frequência 
de micro-ondas constante, e variar um campo estático em uma amostra, e observar as 
linhas de absorção ressonante, e obter parâmetros como largura de linha e campo de 
ressonância, e verificar a contribuição, e tipo de anisotropia e como ela afeta o 
comportamento do filme [3]. 
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Nas figuras 6, 7, 8 e 9 constam as análises de magnetoimpedância das amostras, em 
frequências médias, para os filmes de CFB nos substratos 200b, 500hpp-st e vidro. 
Aparentemente muito ruidosas, com impedância muito alta. Devido a estes fatos, não 
se pôde chegar a nenhum resultado válido ou semelhante ao que se esperava baseado 
na bibliografia. Para realizar o procedimento de análise de Magnetoimpedância, é 
preciso antes de tudo, medir a resistência DC dos filmes, e estes já apresentavam a 
resistência muito alta. o analisador foi feito para medir resistências entre 50 a 70 Ω, 
enquanto as resistências medidas nas amostras sob Kapton estavam acima de 100Ω, 
como as amostras foram analisadas em período muito próximo ao período de 
quarentena, após a observação dos resultados, não foi possível fazer uma 
caracterização estrutural para observar qual foi o problema específico para a detecção 
de resistências tão altas, uma possível resposta para isso seria a aparição de buracos 
durante a deposição das amostras, significando que no filme, haveriam locais onde não 
há material depositado, fazendo com que qualquer corrente elétrica encontre um 

caminho muito resistivo. 

No decorrer deste trabalho, o mundo se encontrou diante de uma pandemia, 
impossibilitando alguns experimentos. No que diz respeito à caracterização dos filmes, 
pelo motivo citado acima, não foi possível realizar os procedimento de 
FMR,caracterização termoelétrica com setup home made e nem a análise de 
magnetoimpedância e ressonância ferromagnética do filme de CFB no substrato 
200hpp-st. 

 

Conclusão 

 
 
Este trabalho teve como principal proposta, estudar as propriedades dinâmicas, quase 
estáticas e termelétricas em filmes de CoFeB, com substrato de W depositados na 
mesma quantidade (150 nm) em diferentes substratos (pv9101, 200hpp-st, 500hpp-st, 
200b) e vidro , todos produzidos via Magnetron Sputtering. 

No que diz respeito à caracterização quase estática, todas as amostras tiveram 
indicativos de anisotropia uniaxial, todas com baixa coercividade, isso significa que os 
filmes precisam de pouco campo magnético para alterar sua densidade de fluxo 
magnético, característica que potencializa dispositivos sensíveis a campos magnéticos 
pequenos. 

A caracterização dinâmica dos filmes apresentou impossibilidades, devido ao caráter 
resistivo dos filmes obtidos (impossibilitando a análise de magnetoimpedância) e 
principalmente devido ao estado de quarentena no qual o mundo todo se encontrou nos 
últimos meses, tanto a análise por meio de FMR como as técnicas de caracterização 
termelétricas foram canceladas, assim como a possível resposta para o porquê dos 
filmes apresentarem o caráter resistivo, que seria feita através de uma análise estrutural. 
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Figura 1 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 205 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Figura 9 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA HIDRÓLISE OXIDATIVA DE LIGNINA A PARTIR DE 

CATALISADORES HETEROGÊNEOS VISANDO A OBTENÇÃO DE ANTIOXIDANTES 

FENÓLICOS 

Resumo 

O aproveitamento sustentável de resíduos industriais é um recorrente tema na 
comunidade científica que busca sempre desenvolver processos limpos, para aproveitar 
substratos importantes, e o aproveitamento de resíduos lignocelulósicos é um dos mais 
procurados. Neste trabalho, a lignina foi isolada do pseudocaule da bananeira e oxidada 
com CuO (óxido de cobre II) em meio alcalino a fim de obter derivados fenólicos para 
caracterização e posterior aplicação. 
 

Palavras-chave: Lignina. Pseudocaule da bananeira. Oxidação. CuO. 

TITLE: Evaluation of oxidative lignin hydrolysis from heterogeneous catalysts aiming at 

obtaining phenolic antioxidants 

Abstract 

Sustainable use of industrial waste is a recurring theme in the scientific community that 
always seeks to develop clean processes, to take advantage of substrates important, 
and the use of lignocellulosic residues is one of the most sought after. In this work, lignin 
was isolated from the pseudostalk of the banana tree and oxidized with CuO (copper 
oxide II) in alkaline solution to obtain phenolic derivatives for characterisation and further 
application. 
 
Keywords: Lignin. Pseudostalk of the banana tree. Oxidation. CuO. 

Introdução 

Em princípio, a ciência foi criada para ajudar as pessoas a resolverem problemas. Nas 
últimas décadas, cientistas perceberam que muitos dos resíduos industriais ainda 
possuem características interessantes que deveriam ser estudadas. Um grande ramo 
de pesquisas surge então com o objetivo de tornar a indústria que trabalha com 
matérias-primas renováveis ainda mais verdes e amigas do meio ambiente. Toneladas 
de resíduos agroindustriais ainda são desperdiçados ou utilizados apenas para obter 
energia na forma de calor, entretanto, sabe-se que esses materiais, chamados de 
biomassas, são ricos em celulose, hemicelulose e lignina (Chen et al. 2017), que 
possuem um valor significante no ramo farmacêutico, químico e cosmético por exemplo. 
O destaque que é dado para a lignina acontece pelo fato de que se obtêm derivados 
fenólicos que podem ser utilizadas como moléculas plataforma para diversas sínteses. 
A lignina, por ser uma macromolécula complexa, ainda não é bem definida uma forma 
fixa para representa-lá, mas já é conhecido que é um polímero amorfo, formado por 
infinitas combinações de fenilpropanos, metoxilados e hidroxilados, ou seja, unidades 
aromáticas de C9 (Saliba et al, 2001). Sua oxidação resulta em compostos de baixa 
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massa molar, por exemplo o ácido vanílico, vanilina e outros aldeídos e ácidos que são 
comumente utilizados em sínteses orgânicas (Gonçalves; Benar, 2001). Não somente 
os compostos de baixa massa molecular são importantes, os de alta massa molar 
podem ser aplicados em fibras de carbono, adesivos e modificadores de polímeros 
(Frollini; Castellan, 2012). Neste contexto, o principal objetivo do trabalho é sintetizar 
catalisadores heterogêneos que possam ser aplicados na hidrólise oxidativa da lignina, 
buscando utilizar condições mais brandas de temperatura e pressão durante o ensaio, 
para obter derivados fenólicos que serão quantificados e avaliados quanto suas 
propriedades antioxidantes. 
 

Metodologia 

 
Síntese do catalisador  
A partir dos precursores cloreto de cobre e sulfato de cobre as nanopartículas foram 
sintetizadas. A reação foi feita em um balão de três bocas, o volume utilizado do 
precursor foi de 100 mL. Em sequência foi adicionado 100 mL de NaOH 1M gota a gota. 
A reação aconteceu sob aquecimento 50 ºC. O precipitado (CuO) foi filtrado a vácuo e 
lavado com água destilada e seco em estufa por 5h a 80 ºC. O agregado foi macerado 
para ser obtido o catalisador em pó fino.  
  
Preparação da biomassa  
O pseudocaule de bananeira antes de ser utilizado precisa ser tratado com água 
corrente e ficando de molho por 24h, o processo é repetido até que a água no recipiente 
do molho esteja limpa e sem odores fortes. Após isso, é levado para a estufa a 
temperatura de 100 ºC até que a massa fique constante, ou seja, toda água tenha 
evaporado. A próxima etapa é de moagem da biomassa e peneiração para que fique 
em um tamanho de mesh desejado, que são as porções entre 25 e 50 mesh, 
misturadas.  
  
Hidrólise com ácido  
O pseudocaule da bananeira foi pré-tratado com H2SO4 1,45% (v/v) em um 
equipamento rotaevaporador (802 D Fisatom) com uma razão sólido líquido 1:10 (m/v), 
em um banho a 105ºC por 75 min, com agitação constante de 60 rpm. Ao término, a 
amostra foi filtrada em um pano de algodão e lavada com água corrente até pH neutro 
e colocado na estufa para secar a 75 ºC. 
  
Extração alcalina oxidativa  
O sólido obtido na etapa anterior passa por outro pré-tratamento com NaOH 2,5% (m/v) 
e 0,2 g de CuO, com uma relação sólido-líquido de 1:10 (m/v), a 120ºC por 10min em 
reator de aço com parte interna em teflon. O líquido negro, de onde se obtém a lignina, 
é separado do sólido por filtração.  
  
Obtenção da lignina  
Adiciona-se uma solução fraca de H2SO4 para precipitar a lignina no licor negro em pH 
2, depois é lavado com água destilada até o pH aproximadamente neutro para retirar o 
ácido presente. O sólido é filtrado e seco a temperatura ambiente e denominado lignina 
do pseudocaule da bananeira. 
 

Resultados e Discussões 

 
A lignina é um substrato promissor, apesar de se conseguir pouca quantidade em massa 
a partir de biomassas quando comparado com outros produtos sintetizados na indústria, 
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seus derivados podem ser aplicados como agentes dispersantes, estabilizadores de 
emulsão, retardadores, pesticidas, existindo estudos em que parte do cimento é 
substituído por lignina em concreto auto-adensável (Calado et al. 2018). A lignina vem 
logo após a celulose em quesito de importância quando falamos de biomassa 
lignocelulósica, sendo ela a mais resistente quando usa-se o calor como parâmetro de 
análise (Bu et al. 2012). Quando usamos catalisadores heterogêneos normalmente 
estamos pensando em reutilizar o catalisador, por serem sólidos que são, ao final da 
reação, separados dos produtos finais. Pesquisadores que aplicam tais materiais 
procuram uma forma de manter uma vida útil para os catalisadores de forma que, possa 
cada vez mais ser de interesse industrial, onde a pesquisa tenha a possibilidade de sair 
da bancada do laboratório para ter impacto industrial. Catalisadores heterogêneos na 
forma de óxidos metálicos foram escolhidos por conseguirem chegar em conversões 
significativas de lignina bruta em meio alcoólico, aquoso ou em presença de oxigênio 
sob pressão (Behling et al. 2016). Devido a pandemia, o trabalho não foi concluído e 
não foram obtidos resultados do trabalho assim como espectros para caracterização. 
Como resultados para a pesquisa, era esperado que com a oxidação da lignina, 
produtos de interesse como siringaldeído, ácido ferúlico e principalmente a vanilina 
(Pegoraro et al. 2011), que foi inicialmente obtido do cravo-da-índia e hoje em dia, a 
maior parte da vanilina é produzida de de derivados do petróleo. Este que é aplicado 
principalmente na indústria alimentícia, como aroma de baunilha, quando advindo da 
lignina tem um caráter mais verde sendo uma alternativa para trabalhar em conjunto 
com os derivados do petróleo (Daugsch & Pastore, 2005). 
 
Conclusão 

 
Pelo que foi observado na literatura, os materiais lignocelulósicos são promissores e 
frutos de muitas pesquisas em todo o mundo para a utilização desse rico material, 
principalmente pelo fato de que tanto a celulose como a lignina podem ser precursores 
para moléculas plataforma em sínteses de interesse industrial. O método da oxidação 
utilizando óxidos metálicos ou oxigênio molecular é bem difundido em pesquisas e 
mostram bons resultados. Segundo Oliveira, reações de oxidação em meio alcalino tem 
um rendimento de vanilina superior em 2,5 vezes quando comparado com a mesma 
reação em meio aquoso. Quando oxidada com oxigênio molecular, a lignina apresenta 
uma maior diminuição de aldeídos fenolicos, quando comparados com a oxidação 
realizada por nitrobenzeno e CuO (Villar et al. 2001). Resultados parecidos com esses 
eram esperados para o trabalho. 
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TÍTULO: OBTENÇÃO E CARATERIZAÇÃO DE PÓS COMPÓSITOS 

NANOESTRUTURADOS DE WC-NI-Fe ATRAVÉS DE REAÇÃO GÁS – SÓLIDO A 

BAIXA TEMPERATURA 

Resumo 

 

Neste trabalho foram obtidos pós compósitos WC-Ni-Fe através de carborredução da 
mistura de paratungstato de amônio hidratado (APT) com o nitrato de níquel na 
proporção de (10% p.Ni), a baixa temperatura (850°C) e curto tempo de reação (120min) 
em um único processo de síntese, após a obtenção do WC-Ni, foi adicionado o ferro 
metálico na proporção de 10% p. Fe e então misturado manualmente. Os pós foram 
caracterizados por difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura, 
espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e análise de tamanho de partículas. Foi 
possível produzir pós compósitos de WC-Ni nonométricos com tamanho médio de 
cristalito de 31nm e sem a presença de fases secundárias. Os pós de WC-Ni 
apresentaram morfologia com partículas de tamanhos e formas variadas, bastante 
aglomeradas, bem como uma boa dispersão e homogeneização das fases. Porém a 
adição manual do Fe metálico não favoreceu a homogeneidade do pó compósito, sendo 
necessário a aplicação de um processo de refino. As características específicas desses 
materiais nanométricos proporcionam a sua utilização tanto para a produção de metal 

duro como em reações catalíticas. 

 
 
Palavras-chave: Carbeto de tungstênio, Pós compósitos, Niquel, Ferro. 

TITLE: OBTAINING AND CHARACTERIZING NANOESTRUTURED COMPOSITES OF 

WC-NI-FE THROUGH GAS-SOLID REACTION AT LOW TEMPERATURE 

Abstract 

 

In this work, WC-Ni-Fe composite powders were captured through carboreduction of the 
mixture of hydrated ammonium paratungstate (APT) with nickel nitrate in the proportion 
of (10% p.Ni), at low temperature (850 ° C) and short reaction time (120min) in a single 
synthesis process, after obtaining the WC-Ni, was added to the metallic iron in the 
proportion of 10% w. Fe and then mixed manually. The powders were characterized by 
X-ray diffraction, scanning electron microscopy, dispersive energy spectroscopy (EDS) 
and particle size analysis. It was possible to produce non-WC-Ni composite powders 
with an average crystallite size of 31nm and without the presence of secondary phases. 
WC-Ni powders dissipate morphology with particles of varying sizes and shapes, 
agglomerated, as well as good dispersion and homogenization of the phases. However, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 218 

 

the addition of manual Fe metal did not favor the homogeneity of the composite powder, 
requiring the application of a refining process. The specific characteristics of nanometric 

materials provide its use both for the production of carbide and in catalytic reactions. 

 
 
Keywords: Tungsten Carbide, Composite Powders, Nickel, 

Introdução 

A obtenção de carbetos de metais refratários vem ganhando espaço, pois novos 
métodos de síntese de carbetos de metais refratários estão sendo desenvolvidos 
procurando produzir estes carbetos com propriedades adequadas para o uso na 
produção de carbetos cementados de alta qualidade e catalisadores mais seletivos para 
formação de um produto desejado em uma reação. A diminuição da temperatura de 
síntese destes carbetos favorece a diminuição do tamanho de partículas. 

Atualmente os carbetos de metais refratários (WC, TaC, NbC, TiC, MoC), vem se 
destacando tecnologicamente, devido apresentarem excelentes propriedades tais 
como: elevado ponto de fusão, boa resistência ao desgaste e extrema dureza. Estes 
carbetos, em especial o WC, vêm sendo largamente utilizado na produção de pós 
compósitos para aplicações que necessitam de elevada resistência ao desgaste 
(OYAMA, 1996), em ligas de metal duro (MEDEIROS, et al., 2001) e compósitos metal-
cerâmica (SILVA, et. al., 2003; SILVA Jr, et al., 2013). Também têm se mostrado 
promissor para aplicação em catálise, por apresentar atividade catalítica similar à de 
catalisadores de metais nobres em reações envolvendo hidrogênio (LIANG et al., 2003). 
Deste modo podem ser potenciais substitutos aos catalisadores de platina, ródio, 
paládio e rutênio em processos industriais, com a vantagem de apresentarem menor 
custo. 

Os compósitos de WC, no qual se insere o sistema de WC-Ni, são constituídos por 
partículas cerâmicas duras envolvidas em uma matriz metálica. O componente cerâmico 
é comumente constituído por carbeto de tungstênio, carbeto de titânio, carbeto de 
tântalo ou carbeto de nióbio. A fase ligante é, geralmente, formada por uma fase 
metálica de menor ponto de fusão (cobalto, níquel ou ferro). A fase ligante é selecionada 
a partir dos metais do grupo de ferro (Co, Ni, Fe) ou suas ligas. O cobalto é geralmente 
utilizado como a fase aglutinante dos carbonetos cementados como o tungstênio, devido 
à sua excelente umectação, adesão e propriedades mecânicas adequadas (Jiang 
Zhuang , Li; 2003), (Guo et. al, 2008). No entanto, o cobalto é caro, escasso, não sendo, 
economicamente atrativo (Correa, Santos, Klein; 2010), (Genga, Cornish, Akdogan; 
2013), ( Kwon, Suh, Kim; 2015). Devido às razões mencionadas acima, esforços 
consideráveis de pesquisa têm sido destinados a encontrar uma fase de ligação 
alternativa satisfatória. Segundo Correa, Santos, Klein; 2010 e Genga, Cornish, 
Akdogan; 2013, a utilização de Ni em vez de Co, melhoras a resistência à corrosão e 
oxidação do carboneto cementado; no entanto, as propriedades mecânicas são um 
pouco inferiores às de WC-Co. Com o intuito de melhorar essas propriedades, o 
fortalecimento das ligas WC-Ni tem sido amplamente estudado. 

Um estudo preliminar (Chang , Chen; 2014) mostrou que a liga WC–Ni–Fe tinha melhor 
propriedade mecânica em comparação com a liga WC – Co. Verificou-se que as ligas 
duras WC-Ni-Al com adição de 5% em peso de Al no metal ligante apresentaram dureza 
a granel semelhante às ligas duras convencionais WC-Co, bem como resistência 
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superior à flexão e tenacidade à fratura (Correa , Santos , Klein; 2011). Neste trabalho, 
foi produzido e caracterizados pós de WC-Ni-Fe (10% em peso de ferro e 10% em peso 
Ni) através de reação Gás-Sólido utilizando pós de partida como paratungstato de 
amônia (APT), nitato de níquel e da mistura o ferro metálico no compósito WC-Ni 
sintetizado. 

 

Metodologia 

 

Foram utilizados neste trabalho os seguintes materiais: Gás hidrogênio (H2 - 99,9%– 
White Martins), Gás metano (CH4 – 99,9% - LINE), Gás Argônio (Ar – 99,9% -LINE), 
Paratungstato de amônio ((NH4)10(H2W12O42)•4H2O). Nitrato de Níquel 

Hexahidratado (Ni(NO₃)₂.6H₂O) e ferro metálico (Fe). O pó compósito (WC-Ni-Fe) foi 
sintetizado a partir da mistura dos precursores paratungstato de amônia (APT), nitrato 
de níquel hexahidratado e posterior adição de ferro metálico. A reação de carboredução 

foi realizada sob atmosfera de metano e hidrogênio. 

Os precursores foram submetidos à mistura metano/hidrogênio (95% de hidrogênio e 
5% de metano) que fluía a 20 L/h através do reator em uma taxa de aquecimento de 
10°C por minuto. Ao alcançar à isoterma, as amostras ficaram nesta temperatura por 
120 minutos. Para cada síntese foram utilizadas aproximadamente 2 g de precursor, 
que foram colocados em uma barquinha de alumina e introduzidos em um forno tubular 
resistível e submetidas a uma rampa de aquecimento de 10 °C.min -1, sendo resfriado 
em fluxo de CH4/H2 até a temperatura de 400°C e após esta temperatura permaneceu 
em um fluxo de 10 L/h de Argônio até temperatura ambiente. O material obtido foi 
caracterizado por difração de raios X (DRX), tamanho de partícula e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). 

 
Resultados e Discussões 

 

Caracterização do WC-Ni nanoestruturado 

Após as sínteses, os pós compósitos de WC-10%pNi foram caracterizados por DRX, 
MEV, EDS e medidas de tamanho de partícula. 

Análise de DRX do pó compósito WC-Ni 

A Figura 1 apresenta o difratograma obtido para a amostra sintetizada, analisando a 
Figura 1, observa-se que ocorreu a formação das fases desejadas do pó compósito WC-
10%p.Ni. A fase (WC) apresentando uma estrutura hexagonal, identificada pela carta 
padrão 1501516-ICSD e a fase (Ni) apresentando uma estrutura cúbica de face 
centrada, identificada pela carta padrão 1512526-ICSD, não sendo observados picos 
adicionais às cartas padrões. Além disso, observa-se que os picos apresentam um certo 
alargamento e baixa intensidade, preservando assim a característica nanométrico da 
amostra. Observa-se que os picos de Ni apresentam-se com uma boa intensidade, 
evidenciando assim a presença da fase níquel. 
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De posse dos dados obtidos com a análise de DRX, foi possível estimar o tamanho 
médio dos cristalitos do pó compósito. O tamanho de cristalito das amostras sintetizadas 
foi estimado a partir de um perfil gerado pelo software PANalytical X'Pert PRO©, e 
utilizando a equação de Scherrer. Os resultados obtidos dessas medidas revelaram que 
o pó compósito apresenta uma tamanho médio de cristalito de 30,4 nm. 

Análise de Tamanho de Partícula do Pó Compósito WC-Ni 

Na figura 2 é apresentada a distribuição de tamanho de partícula do pó compósito WC-
10%p.Ni sintetizado, onde se tem uma curva tendendo a ser bimodal com tamanho 
mediano de partícula igual a 1132 nm. 

A Tabela 1 e a Figura 1, apresentam os resultados da análise de tamanho de partícula 
por difração a laser do pó compósito. Os valores de tamanho médio de partícula (D50) 
foi 1,13 μm. 

Analisando os resultados do tamanho de partícula apresentados na Tabela 1 para os 
pós compósitos, observa-se que a amostra apresentou um tamanho médio de partículas 
(1132 nm) com tamanho de partículas variando de 502 nm a 2422 nm. Esta variação no 
tamanho de partícula se deve a concentração de níquel de 10%. 

Análise por Microscopia do Pó Compósito WC-Ni 

A análise de microscopia eletrônica de varredura permitiu analisar a morfologia do pó 
compósito WC-Ni. As imagens obtidas por MEV apresentadas nas Figuras 3 (a, b), 
revelam a morfologia do pó compósito WC-10%p.Ni. Observa-se que os pós encontra-
se bastante aglomerados, sendo que, estes por sua vez são compostos por agregados 
de partículas de diferentes formas e tamanhos. 

Nas Figuras 3 (a, b), pode-se observar sobre a superfície da fase Ni,pequenos 
aglomerados e pequenas partículas da fase WC impregnada. Ambas as fases 
identificadas pela difração de raios X (Figura 1) e pela análise EDS (Figura 4). 

O processo de aglomeração refere-se á adesão de partículas que ocorrem devido às 
força de atração de van der Waals, as quais são significativamente maiores em 
nanopartículas (FAN, 1991). O fenômeno fundamental de agregação envolvido com os 
nanocristais podem ser atribuído ao crescimento por coalescimento dos núcleos, 
fazendo com que as partículas resultantes se agregem através de um processo típico 
de sinterização, isto é, de redução da área superficial, na direção de um estado de 
menor energia livre, pela redução de interfaces com o meio (TONIOLO,et al., 2005). 

A aglomeração estimula a formação de poros durante a sinterização, sendo prejudicial 
para densidade relativa das amostras sinterizadas, podendo levar a uma baixa 
homogeneidade química no material sinterizado (LIN, KNY, et al., 2004; RONG, PENG, 
et al., 2012). 

Diante das imagens apresentadas nas Figuras 3 (a e b), pode-se concluir que, há uma 
forte aglomeração das partículas do WC com as partículas do metal ligante Ni. 
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Através da análise de EDS apresentada na Figura 4, observa-se que as fases encotram-
se bem dispersas entre si, como boa homogeneização, confirmando assim a 

impregnação das partículas de Ni na fase WC, formando assim partículas compósitas. 

Na Tabela 2 e na Figura 4, estão os dados obtidos pela análise de EDS para os pós 
compósitos WC-10%p.Ni, os resultados confirmam a presença do Ni no pó compósito 
na proporção de 11,12% (Tabela 2), valor este similar ao valor impregnado (10%). A 
quantidade de carbono elevada, ocorre devido a fita de cabono utilizada na análise para 
suportar a amostra. 

Caracterização do WC-Fe-Ni nanoestruturado 

As composições das fases das amostras foram identificadas por difração de raios X. 
Nas figuras 5 (a, b e c) são apresentados os difratogramas dos pós compósitos para as 
mostras WC-Ni e WC-Fe-Ni e do Fe, respectivamente. 

Na Figura 5 (a) podemos observar atraves da análise de DRX apenas os picos 
carractristicos do WC e do Ni. Após a mistura do WC-Ni com o Fe podemos obter os 
padrões de DRX do pó compósito WC-Ni-Fe. apresentados na Figura 5 (b), os quais 
mostram as fases presentes na amostra. Observa-se que, além da fase dura de WC e 
da fase de liga de Ni-Fe, foram identificadas também a presença de oxigênio e oxido de 
ferro. Na Figura 5 (c), pode-se observar os padrões de DRX para o pó de ferro utilizado 

na produção do compósito. Observa-se apenas picos característicos do Fe. 

A análise de microscopia eletrônica de varredura permitiu avaliar a morfologia dos pós 
compósitos WC-Ni-Fe. As imagens obtidas por MEV-FEG apresentadas nas Figuras 6 
(a, b) revelam a morfologia do pó compósito WC-Ni-Fe. Observa-se que a fase Ni 
encontra-se dispessa na fase WC, porém a fase Fe apresenta o tamanho médio de 
partículas em ordem micrométrica (> 6µc), já a fase WC-Ni apresenta tamanho médio 
de partículas em ordem nanométrica (30 nm). Sendo necessário assim processar o 
ferro, por meio da moagem de alta energia para reduzir o seu tamanho de partícula. 

Nas micrografias observa-se que os pós encontra-se bastante aglomerados, sendo que 
a fase Ni apresenta maior tamanho que a fase WC. Nas Figuras 6 (b), pode-se observar 
que as partículas que apresentam a cor mais escura representam o Ni, enquanto que 
as partículas mais claras representam o carbeto de tungstênio. Na Figura 6 (b), observa-
se, entre as partículas aglomeradas da fase WC,partículas dispersas da fase Ni. Ambas 
as fases identificadas pela difração de raios X (Figura 5). 

Nas análises de EDS apresentada nas Figuras 7 (a, b e c), podemos observar as fases 
WC- Ni e Fe. Nas Figuras 7 (a e b) observa-se que as fases WC e Ni apresenta melhor 

dispersão entre si, que a fase Fe. Isto ocorre devido ao processo de síntese do WC-Ni. 

  

 
Conclusão 

 

O presente trabalho demostrou que é possível a obtenção do compósito WC-Ni-Fe com 
boas propriedades e tendo um baixo custo para produção, considerando o método de 
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síntese empregado que foi satisfatório para a produção dos pós compósitos WC-Ni na 
proporção de 10%p.Ni com alto grau de pureza, boa cristalinidade e tamanho de 

cristalito em ordem nanométrica de 30,4 nm. 

Os pós compósitos são formados por aglomerados com distribuição de tamanho 
heterogêneo, com morfologia em forma bastante irregular, confirmada pelos resultados 
obtidos pela microscopia eletrônica de varredura. 

A adição do Fe metálico de forma manual não favoreceu a homogeneidade do pó 
compósito, fato este que mostra que é necessário a utilização de um processo de refino 
(moagem de alta energia). As características específicas desses materiais nanométricos 
proporcionam a sua utilização tanto para a produção de metal duro como em reações 

catalíticas. 
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Figura 1 - Difratograma de Raios-X do WC-Ni nanométrico 

 

 

Figura 2 – Distribuição do tamanho de partículas do pó de carbeto de tungstênio 
sintetizado 
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Tabela 1- Resultado da análise de tamanho de partícula por difração a laser do pó 
compósito WC-10%p.Ni. 

 

 

Figura 3(a e b) - Micrografias eletrônicas de varredura do WC-Ni-10%p.Ni. (a) Aumento 

de 4.000 x. (b) Aumento de 20.000 x. 

 

 

Figura 4 - Área de análise do EDS com mapeamento dos elementos presentes para os 
pó compósitos WC-Ni. 
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Tabela 2- Percentual dos elementos constituíntes do pó compósito WC-10%p.Ni por 
EDS. 

 

 

Figura 5 - Difratogramas dos pós compósitos WC-10%p.Ni (a) e WC-10%pFe-10%p.Ni 
e Fe (c). 
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Figura 6 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos pós compósitos WC-Ni-Fe, 
(a) 4000x e (b)10000x 

 

 

Figura 7 - Área de análise do EDS, (a) com mapeamento (b), da dispesão dos elementos 

presentes para os pó compósitos WC-Ni-Fe (c). 
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Figura 7 - Área de análise do EDS, (a) com mapeamento (b), da dispesão dos elementos 
presentes para os pó compósitos WC-Ni-Fe (c). 
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TÍTULO: Aplicação de nanopartículas magnéticas dopadas em celulose na 

descontaminação de água atingida por óleo mineral 

Resumo 

Neste trabalho foram sintetizadas nanopartículas (NP's) de magnetita (Fe3O4) dopadas 
em celulose microfibrilada (MFC) para serem aplicadas na remoção de óleo em água. 
A MFC foi utilizada devido sua grande porosidade, sendo capaz de adsorver grande 
quantidade de óleo, além de ser um produto natural não agressivo ao meio ambiente, 
enquanto a magnetita é utilizada para facilitar a remoção do óleo adsorvido por meio da 
aplicação de um campo magnético. A rota de síntese utilizada apresentou desempenho 
satisfatório, onde, através do DRX, comprovou-se a composição de magnetita além de 
estimar o tamanho médio das NP’s de 11,26 nm para Fe3O4 (magnetita sem celulose) 
e 13,31 para Fe3O4-MFC (magnetita dopada em celulose microfibrilada). Através da 
MET, obtiveram-se tamanhos médio de partículas congruentes com os resultados do 
DRX, enquanto pelo DLS obteve-se 32,75 nm para Fe3O4 e 54,99 nm para Fe3O4-
MFC. Essa diferença deve-se a leitura de aglomerados de nanopartículas pelo DLS e 
não de nanopartículas solitárias, porém confirma o tamanho nanométrico e apoia os 
resultados anteriores. A análise termogravimétrica (TGA) que seria utilizada para 
determinação da estabilidade térmica e a medida do Potencial Zeta, que seria utilizado 
na determinação da estabilidade da dispersão não puderam ser realizadas devido a 
suspensão das atividades acadêmicas decorrentes da Pandemia de Covid-19, bem 
como o ensaio de remoção de óleo da água para aferição da capacidade de remoção 
do material desenvolvido. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas de magnetita; Celulose Microfibrilada, 

Descontaminação 

TITLE: Application of magnetic nanoparticles doped in cellulose in the decontamination 

of water affected by mineral oil 

Abstract 

In this work nanoparticles (NP's) of magnetite (Fe3O4) doped in microfibrillated cellulose 
(MFC) were synthesized to be applied in the removal of oil in water. MFC was used due 
to its great porosity, being able to adsorb a great amount of oil, besides being a natural 
product not aggressive to the environment, while magnetite is used to facilitate the 
removal of the adsorbed oil through the application of a magnetic field. The synthesis 
route used presented satisfactory performance, where by DRX, the composition of 
magnetite was verified besides estimating the average NP's size of 11.26 nm for Fe3O4 
(magnetite without microfibrillated cellulose) and 13.31nm for Fe3O4-MFC (magnetite 
doped in cellulose). By MET, average particle sizes were congruent with DRX results, 
while by DLS it was obtained 32.75 nm for Fe3O4 and 54.99 nm for Fe3O4-MFC. This 
difference is caused by the reading of nanoparticle clusters by DLS and not by solitary 
nanoparticles, but it confirms the nanometric size and supports the previous results. The 
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thermogravimetric analysis (TGA) that would be used to determine thermal stability and 
the measurement of the Zeta Potential, which would be used to determine dispersion 
stability could not be performed due to the suspension of academic activities resulting 
from the Covid-19 Pandemic, as well as the test of oil removal from the water to gauge 
the ability to remove the developed material. 
 

Keywords: Magnetite nanoparticles; Microfibrillated cellulose; Decontamination 

Introdução 

O derramamento de óleo em água é um dos principais causadores da poluição em 
ambientes aquáticos, pois pode causar severas alterações físicas e químicas no 
ambiente aquático devido à sua alta composição de substâncias tóxicas formadas pelos 
próprios hidrocarbonetos que compõe o óleo, metais pesados, derivados nitrogenados, 
oxigenados e sulfurados que são arrastados e agregados durante o processo de 
produção (THOMAS et al., 2001). Essas substâncias alteram propriedades físicas e 
químicas no ambiente em que se espalham, além de poderem ser ingeridas por animais 
e adsorver em seus corpos, de forma que aquele ambiente, que antes propiciava o 
desenvolvimento da vida, passa a ser o principal fator de sua degradação 
(LANGANGEN et al., 2017).  
Com o avanço da industrialização, efeitos da pesca em grande escala e do turismo 
desregrado, a vida marinha tem sofrido e se tornado cada vez mais frágil 
(ANASTASOPOULOU; FORTIBUONI, 2019), portanto, medidas de prevenção têm sido 
criadas e as legislações vigentes ficado cada vez mais severas e em casos de poluição 
em ambientes aquáticos, como derramamentos de óleo (Lei nº 9.966, de 28 de Abril de 
2000). Os efeitos são extremamente sérios e podem durar muito tempo, por isso 
tecnologias têm sido desenvolvidas para o seu combate, como por exemplo, materiais 
sorventes que possam reter certo volume de óleo (KARINA et al., 2016) ou até mesmo 
solventes orgânicos, como gelificantes, que atuam solidificando a mancha (OHSEDO, 
2016), facilitando assim sua remoção. Porém certas substancias utilizadas podem ser 
toxicas à fauna e flora (CANTAGALLO; MILANELLI; DIAS-BRITO, 2007), além disso, 
estas técnicas podem não remover completamente os contaminantes ou demorar muito 
no processo, portanto pesquisas recentes buscam o desenvolvimento de técnicas e 
materiais capazes de suprir esta demanda.  
Dentro do campo de desenvolvimento de novos materiais, os nanomateriais têm 
ganhado destaque na comunidade cientifica devido sua grande faixa de aplicações, uma 
vez que apresentam elevada razão área de superfície/volume, o que interfere 
diretamente na quantidade de material utilizado em relação à sua atividade, além de 
apresentarem propriedades diferentes do que em suas versões em escalas maiores 
(RODUNER, 2006). Ademais, os nanomateriais podem modificar ou terem suas 
superfícies modificadas por outras substâncias (FAVELA-CAMACHO et al., 2019), 
ampliando ainda mais o número de novas propriedades e consequentemente, suas 
possibilidades de aplicação. Nesse contexto, dentro do campo dos nanomateriais, a 
propriedade magnética vem sendo foco de grande interesse, visto que em escala 
nanométrica, certos materiais que antes não apresentavam comportamento magnético, 
podem passar a apresentar (RAKOTOMALALA ROBINSON et al., 2019), além desta 
propriedade poder ser controlada de acordo com o tamanho da partícula formada e sua 
rota de síntese, sendo assim, estão sendo amplamente utilizados no desenvolvimento 
de dispositivos de armazenamento de dados (FROLOV, 2001), farmacologia (ZHANG 
et al., 2013), catálise (JAVIDI; ESMAEILPOUR, 2016) e biomedicina (JUNIOR, 2016), 
entre outros.  
Outro grande destaque se dá à utilização de produtos naturais e seus derivados no 
desenvolvimento de materiais. O grande diferencial desses materiais é que partem de 
fontes que antes eram descartadas e agora agregam valor, além de substituírem 
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materiais sintéticos agressivos ao meio ambiente, tendo um apelo sustentável.  
Tendo em vista a necessidade de desenvolvimento e aprimoramento de novas 
tecnologias em prol do combate à contaminação de óleo derramado em água, aliado à 
ascensão da área de nanomateriais como uma alternativa que promete miniaturizar a 
ciência ganhando novas propriedades neste processo, este trabalho propõe o 
desenvolvimento de um material de fabricação simples capaz de remediar a 
contaminação de óleo por meio de absorção e separação magnética, através da síntese 
de nanopartículas magnéticas de magnetita e dopagem em celulose em uma única 
etapa 
 

Metodologia 

 
3.1 Reagentes  
  
Sulfato de ferro (II) heptahidratado (FeSO4.7H2O), Sulfato de ferro (III) anidro 
(Fe2(SO4)3), Hidróxido de sódio (NaOH), todos de grau analítico, foram obtidos junto a 
Sigma-Aldrich (Saint-Louis, USA). Celulose microfibrilada (MFC) obtida da Suzano 
Papel e Celulose (São Paulo, Brasil). Óleo Mineral “Naturol”, obtido da Farmax.  
  
3.2 Síntese das nanopartículas de Fe3O4 
  
 Foram pesadas 24 mg de FeSO4.7H2O e 69,1 mg de Fe2(SO4)3, respeitando a 
proporção 1/2 em mols de Fe2+/Fe3+. A massa de Fe2(SO4)3 foi transferida para um 
recipiente contendo 150 mL de água deionizada e, utilizando um rotor, foi colocada sob 
agitação à 500 RPM por 15 minutos e temperatura ambiente. A massa de FeSO4.7H2O 
foi adicionada e a mistura continuou sob agitação por mais 5 minutos (o tempo menor 
foi para evitar a oxidação do Fe2+). Foram adicionados 20 mL de NaOH rapidamente à 
solução, atingindo pH 11 e o volume do recipiente foi completado com água deionizada 
até atingir 200 mL. A mistura foi mantida sob agitação constante de 500 RPM por 30 
minutos. A agitação foi desligada e com o auxílio de um imã encostado do lado de fora 
do recipiente, o material obtido foi separado magneticamente do sobrenadante. O 
material foi lavado com água deionizada e separado magneticamente 5 vezes, depois 
foi levado à uma estufa à 50 ºC por 24 horas. O armazenamento do produto seco foi 
feito em um microtubo de centrifugação de 2,0 mL à temperatura ambiente.  
  
3.3 Síntese das nanopartículas de Fe3O4-MFC (Fe3O4 dopada em celulose 
microfiblilada)  
  
3.3.1 Preparação da celulose  
  
Foram pesadas 10 g de MFC e transferidas à um recipiente contendo 150 mL de água 
deionizada. A mistura foi colocada sob agitação constante à temperatura ambiente por 
24 horas. Logo após o término da agitação, a solução foi utilizada no preparo das 
nanopartículas de magnetita.  
  
3.3.2 Síntese das nanopartículas de magnetita e dopagem em celulose  
  
Foram pesadas 24 mg de FeSO4.7H2O e 69,1 mg de Fe2(SO4)3, respeitando a 
proporção 1/2 em mols de Fe2+/Fe3+. A massa de Fe2(SO4)3 foi transferida para o 
recipiente contendo a solução de MFC e, utilizando um rotor, a mistura foi colocada sob 
agitação à 500 RPM por 15 minutos e temperatura ambiente. A massa de FeSO4.7H2O 
foi adicionada e a mistura continuou sob agitação por mais 5 minutos, o tempo menor 
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foi para evitar a oxidação do Fe2+. Foram adicionados 20 mL de NaOH rapidamente à 
solução, atingindo pH 11 e o volume do recipiente foi completado com água deionizada 
até atingir 200 mL. A mistura foi mantida sob agitação constante de 500 RPM por 30 
minutos. A agitação foi desligada e com o auxílio de um imã encostado do lado de fora 
do recipiente, o material obtido foi separado magneticamente do sobrenadante. O 
material foi lavado com água deionizada e separado magneticamente 5 vezes, depois 
foi levado à uma estufa à 50 ºC por 24 horas. O armazenamento do produto seco foi 
feito em um microtubo de centrifugação de 2,0 mL à temperatura ambiente.  
  
3.4 Caracterização das amostras  
  
3.4.1 Difratometria de Raios X  
  
A análise por difratometria de raios X (DRX) foi realizada utilizando o difratômetro Bruker 
D8 Advance Eco, operando com radiação Kα de Cobre (λ=1,5418 Å) e velocidade de 
varredura de 0,0355º s-1, na escala de 10º<2ϴ<80º e em temperatura de 25ºC.  
  
3.4.2 Microscopia eletrônica de transmissão  
  
O tamanho de partícula e a morfologia foram determinados através de um microscópio 
eletrônico de transmissão (MET).  
  
3.4.3 Espalhamento dinâmico de luz  
  
O raio hidrodinâmico foi medido através do analisador de tamanho de partículas em 
submicron Brookhaven ZetaPALS. Soluções foram preparadas diluindo as 
nanopartículas em água deionizada até que a contagem de sinais ficasse no intervalo 
entre 100 a 500 mil contagens por segundo com as análises sendo realizadas em 
triplicata, no total de 100 ciclos, à temperatura de 25ºC, utilizando um feixe lateral (90º).  
  
3.4.4 Análise de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)  
  
A análise de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foi realizada utilizando 
o espectrofotômetro Shimadzu FTIR-8400S, série IRAFFINITY-1, pelo método da 
pastilha de KBr (proporção mássica de 1%, onde 1mg de amostra de magnetita foi 
misturada em 100 mg de KBr) no intervalo entre 400 e 4000 cm-1.  
  
3.4.5 Análise termogravimétrica (TGA)  
  
A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada utilizando o equipamento SDT Q600 da 
TA Instruments no intervalo de temperatura entre 21 e 890 ºC.  
  
3.4.6 Medida de Potencial Zeta  
  
O Potencial Zeta foi determinado utilizando o equipamento Brookhaven ZetaPALS. 
Soluções foram preparadas diluindo as nanopartículas em água deionizada até que a 
contagem de sinais ficasse entre 100 e 500 mil contagens por segundo com as análises 
sendo realizadas em triplicata, em um tempo de 300 segundos, à temperatura de 25 
ºC.  
  
3.5 Remoção de óleo contaminante da água utilizando Fe3O4-MFC  
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Para o teste de remoção do óleo contaminante em água foi utilizado o óleo mineral 
“Naturol” da empresa Farmax. O procedimento seguido para a realização deste 
experimento está ilustrado na Figura 7 e segue a demonstração feita por Kumar, 2015. 
A massa (m1) de Fe3O4-MFC utilizada no experimento foi pesada. Um volume de 50 
mL de água deionizada foi adicionado em uma placa de Petri e a massa total (placa e 
água) foi determinada. A massa (m2) de óleo mineral foi adicionada à placa de Petri 
contendo águaágua e a massa (m1) de Fe3O4-MFC foi adicionada em seguida, sobre 
a mancha de óleo que se formou. Esperou-se cerca de 15 minutos para que o máximo 
de óleo aderisse nas NP’s. Utilizando um imã, o óleo contaminante foi removido 
arrastado pelas NP’s, este procedimento é chamado de Separação Magnética. Por fim, 
a massa (m3) do resíduo de óleo que sobrou na placa de Petri foi determinada e a 
capacidade de remoção das NP’s de Fe3O4-MFC foi determinada segundo a equação: 
q= (m2 - m3) / m1 (KUMAR et al., 2015) 
 

Resultados e Discussões 

 
4.1 Síntese  
  
A obtenção das nanopartículas de magnetita deste trabalho se deu através do método 
de coprecipitação dos íons Fe2+ e Fe3+, de acordo com a seguinte reação: Fe(2+) + 
2Fe(3+) + 8OH(-) = Fe3O4 + 4H2O Esta rota apresentou bastante sucesso na obtenção 
no material, porém nas primeiras tentativas, junto com o produto obtinha-se um material 
avermelhado, cor característica de óxido de ferro III ({Fe}_2O_3), ou seja, possivelmente 
houve oxidação do Fe2+, então testes foram feitos adicionando o precursor de Fe2+ ao 
meio reacional após certo tempo de reação e não mais no início juntamente com todos 
os outros reagentes, de forma que o tempo de contato com a água diminua e a oxidação 
também, consequentemente. Desta forma, houve diminuição significativa na formação 
do interferente avermelhado e esta nova rota foi padronizada para a obtenção nas NP’s 
de magnetita para as seguintes caracterizações. A obtenção de Fe3O4-MFC seguiu 
este método.  
  
4.2 Caracterização das amostras  
  
4.2.1 Difratometria de raios-X (DRX)  
  
A estrutura cristalina e composição química das amostras foram registradas utilizando 
a técnica de difração de raios-X no ângulo de varredura de 2ϴ na faixa de 10 a 80º como 
pode ser visto na Figura 8.  
Os difratogramas apresentam picos bastante alargados, o que pode ser explicado pelo 
possível tamanho nanométrico das partículas. No difratograma da amostra contendo 
celulose, observa-se a diminuição de intensidade e alargamento nos picos 
característicos ainda mais evidente, e isso pode ser explicado segundo o caráter amorfo 
adquirido pelo material pela interação com a celulose.  
Apesar da grande quantidade de ruído e da baixa intensidade do sinal, nos 
difratogramas apresentados aparecem picos nas regiões 2ϴ = 30, 36, 44, 58 e 63º, que 
são correspondentes típicos das estruturas cristalinas 220, 311, 400, 511 e 440 da 
magnetita (código ICSD: 084611).  
Os difratogramas também permitem estimar uma característica muito importante dos 
nanomateriais, o diâmetro médio das partículas, através da Equação de Scherrer:  
d= (K . h ) / (B . Cos Q)  
Onde:  
d = diâmetro médio das partículas  
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K = constante de Scherrer (pode variar de acordo com a simetria do cristal, para uma 
boa aproximação, utiliza-se geralmente 0,91)  
h (lâmbda) = comprimento de onda da radiação utilizada (em nanômetros)  
B (beta) = largura a meia altura (FWHM) do pico de difração (em radianos)  
Q (Theta) = ângulo de Bragg (em radianos)  
Essa lei relaciona a largura a meia altura dos picos de difração de raios-X com o 
diâmetro médio das partículas. Para materiais em nano escala, geralmente observa-se 
um alargamento nos picos do difratograma juntamente com a diminuição de intensidade, 
pois como pode ser observado na equação, o diâmetro é inversamente proporcional à 
largura do pico (PATTERSON, 1939; SCHERRER, 1918).  
Com auxílio do software X’pert Highscore Plus, os valores referentes as variáveis da 
equação foram obtidas do difratograma e utilizando a equação de Scherrer, o diâmetro 
médio das partículas foi determinado e ficou na faixa de 11,26 nm para as 
nanopartículas sem celulose e 13,31 nm para as nanopartículas com celulose.  
Apesar de uma nova variável ter sida adicionada no meio reacional (celulose), a 
formação das partículas de magnetita em nano escala foi consistente e muito próxima 
do resultado original, o que indica que suas propriedades se mantêm mesmo na 
presença de celulose.  
  
4.2.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)  
  
A morfologia e as dimensões das NP’s de magnetita sintetizadas foram observadas 
através da Microscopia Eletrônica de Transmissão e as imagens mais relevantes são 
apresentadas na Figura 9.  
Nas imagens a), b) e c) da Figura 9 estão as NP’s de magnetita, enquanto nas imagens 
d), e) e f) estão as NP’s de magnetita dopadas em celulose. Como pode-se observar, 
as imagens contidas na Figura 9 evidenciam certa semelhança entre as NP’s, tanto em 
seu formato, que é predominantemente arredondado, quanto em suas dimensões. Em 
ambas amostras se observa irregularidade na distribuição das NP’s, porém na amostra 
contendo celulose há maior aglomeração de partículas.  
Durante a síntese, as partículas formadas podem ter se depositado no interior dos poros, 
aglomerando-se e devido à agitação do meio reacional, o biopolímeros pode ter mudado 
de forma e aprisionado as NP’S no interior de sua estrutura, além disso o recobrimento 
das partículas com celulose pode ter atuado como espécie de cola, vencendo a repulsão 
natural das NP’s e agregando-as ainda mais.  
Os resultados obtidos pela difração de raios-X discutidos no item 4.2 evidenciaram os 
picos característicos da magnetita e através da equação de Scherrer, os diâmetros 
médios foram calculados sendo de 11,26 nm para as nanopartículas sem celulose e 
13,31 nm para as nanopartículas com celulose. Os valores obtidos pelo DRX são 
coerentes com as imagens obtidas pela Microscopia Eletrônica de Transmissão. Pode 
haver uma pequena diferença entre os resultados de ambas as técnicas e isso pode ser 
explicado pelo fato de que no DRX, o valor obtido é uma média de todas as NP’s, 
enquanto no MET, o resultado medido é individual.  
A análise dos diâmetros das NP’s a partir das imagens do MET foi possível a partir da 
observação dos padrões cristalográficos. As diferentes orientações cristalográficas 
permitiram a identificação do perímetro e assim, a delimitação individual de cada 
partícula. Na Figura 10, são mostradas setas indicando a orientação cristalográfica de 
algumas partículas.  
Como discutido no tópico 2.3.3, materiais superparamagnéticos se orientam 
aleatoriamente quando não estão sob influência de um campo magnético. A magnetita 
faz parte deste grupo de materiais e isso fica evidente na Figura 10, onde observa-se o 
crescimento de cristais em posições e orientações cristalográficas aleatórias.  
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Essa aleatoriedade nos padrões cristalográficos pode ser a causa do alargamento nas 
bases e achatamento dos picos dos difratogramas apresentados no tópico 4.2, refletindo 
a baixa cristalinidade do material analisado como um todo e não de cada partícula 
individual.  
  
4.2.3 Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS)  
  
A Tabela 1 mostra valores da determinação do diâmetro médio das amostras de NP’s 
com e sem celulose pelo método de Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS). As 
informações obtidas são referentes aos diâmetros médios das amostras dispersas em 
água deionizada.  
Nesta técnica, os valores obtidos dos diâmetros médios das NP’s foram mais elevados 
do que por MET e pela difração de raios-X, porém ainda em escala nanométrica. Está 
técnica se baseia na medida do espalhamento de luz provocado, independendo da 
composição do material, medindo não só as NP’s de magnetita como também 
possivelmente a celulose, no caso da amostra Fe3O4-MFC. Sendo assim, pode-se 
concluir que a leitura em ambos os casos foi feita de aglomerados e não de NP’s 
isoladas.  
Com a ausência de campo magnético externo, as interações dipolo-dipolo entre as NP’s 
podem ter ocasionado a aproximação destas, formando vários aglomerados, fazendo 
com que a leitura, neste caso, tenha sido feita destes aglomerados e não das NP’s 
isoladas.  
No caso da amostra Fe3O4-MFC observa-se um valor mais elevado de diâmetro médio 
em comparação com a amostra Fe3O4. Além do fenômeno de aproximação, a 
aglomeração pode ter sido intensificada pela presença da celulose, que além de atuar 
como espécie de “cola”, juntando as NP’s, pode ter aumentado a área dos aglomerados 
formados. Dessa forma, observa-se valores coerentes de diâmetros médios em 
confronto com as outras técnicas apresentadas.  
  
4.2.4 Análise de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)  
  
Na Figura 12, os espectros FTIR das amostras de Fe3O4 e Fe3O4-MFC são 
comparados. A intenção desta análise é comprovar que há celulose no material obtido 
na síntese e por meio de quais grupos houve interação entre a MFC e as NP’s de 
magnetita. Um fragmento da estrutura da celulose é mostrado na Figura 11, para melhor 
entendimento das bandas do FTIR.  
Os espectros das duas amostras de NP’s de magnetita mostram uma banda de 
absorção na região de 600 cm-1, a qual se refere ao estiramento vibracional de ligações 
Fe-O característicos da magnetita (CAI et al., 2017).  
No espectro da amostra de magnetita sem MFC é mostrada uma banda na região de 
3400 cm-1, referente ao estiramento de grupos OH, que podem ser explicados pela 
presença de água na superfície da amostra, indicando que durante a análise as NP’s 
não estavam secas o bastante. Já no espectro da amostra Fe3O4-MFC, a mesma banda 
na região de 3400 cm-1 também aparece, porém mais intensa e mais alargada e com 
um leve deslocamento, indicando a presença de mais grupos hidroxila na estrutura do 
composto, um indício da presença de MFC.  
A presença de MFC na amostra Fe3O4-MFC é reforçada pelo surgimento de diversas 
bandas na região de 1000 a 1500 cm-1 e na região próxima à 3000 cm-1.  
As bandas em 2926 e 2854 cm-1 indicam, respectivamente os estiramentos 
assimétricos e simétricos de ligações C-H (RUDOLPH; ERLER; PEUKER, 2012).  
As bandas em 1196 e 1107 cm-1 indicam, respectivamente os estiramentos 
assimétricos e simétricos das ligações C-O em éteres saturados (JUNIOR, 2016).  
As bandas em 1341 e 1400 cm-1 indicam ligações do tipo C-O (CAI et al., 2017).  
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Vale ressaltar que a síntese foi feita em condições ambientes de atmosfera. Sendo 
assim, CO2 atmosférico pode ter sido adsorvido na superfície das amostras. No caso 
da amostra Fe3O4 observa-se um pico ligeiramente intenso na região de 1636 cm-1, já 
no caso da amostra Fe3O4-MFC, observa-se um pico mais intenso e mais alargado na 
região de 1589 cm-1, ambos característicos de ligações O-C-O (MOHAMED et al., 
2017). O aumento do pico no caso da segunda amostra pode ter sido causado pelo 
aumento da concentração de CO2 no ambiente proveniente da respiração do analista, 
ou pode ser um indício da interação com os grupos hidroxila presentes na superfície das 
NP’s.  
Sabendo da natureza nas NP’s e tendo como base os espectros apresentados, onde 
existe maior alargamento da banda na região de 3400 cm-1, é provável que as 
interações entre a celulose e as NP’s tenham sido através das ligações de hidrogênio.  
  
4.2.5 Análise termogravimétrica (TGA)  
  
A análise termogravimétrica seria utilizada para a determinação da quantidade de 
celulose nas amostras de Fe3O4-MFC, bem como a determinação da massa (m3) 
utilizada no cálculo da capacidade de remoção de óleo discutida na Seção 4.3, porém 
devido ao inicio da Pandemia de Covid-19, a suspensão das atividades acadêmicas não 
permitiu que os ensaios fossem realizados.  
  
4.2.6 Medida de Potencial Zeta  
  
A análise de potencial Zeta permite a identificação da carga superficial das NP’s. A carga 
superficial é importante para a comparação da estabilidade de dispersões coloidais. 
Segundo a teoria DLVO, quanto maior for a carga superficial das nanopartículas em 
sistemas coloidais, maior será a estabilidade delas (HORNYAK; RAO, 2016). Quanto 
maior for a carga superficial, maior será a repulsão eletroestática entre as NP’s, dessa 
forma, haverá dificuldade de ocorrer aglomeração e coalescência, mantendo as 
características originais da dispersão.  
Devido ao inicio da Pandemia de Covid-19, a suspensão das atividades acadêmicas 
não permitiu que os ensaios fossem realizados.  
  
4.3 Remoção do óleo contaminante da água  
  
Os ensaios de remoção de óleo contaminante da água não puderam ser realizados de 
forma oficial a tempo do encerramento das atividades acadêmicas devido à Pandemia 
de Covid-19. 
 
Conclusão 

 
Neste trabalho foi proposta uma rota de síntese de nanopartículas dopadas em celulose 
que pudesse ser feita em uma única etapa, de modo simples, rápido e eficaz. Desse 
modo, a remediação de contaminações de óleo em água pode ser feita de maneira mais 
rápida, evitando que a mancha de óleo de espalhe e cause maior estrago ao ambiente 
marinho. Utilizando a rota proposta foram sintetizadas nanopartículas de magnetita 
(Fe3O4) e nanopartículas de magnetita dopadas em celulose microfibrilada (Fe3O4-
MFC). Por meio de diversas técnicas de caracterização, as nanopartículas foram 
analisadas e comparadas.  
A rota se mostrou eficaz, pois os diâmetros médios obtidos estavam na faixa de 11,26 
nm para as nanopartículas sem celulose e 13,31 nm para as nanopartículas com 
celulose, ou seja, mesmo acrescentando MFC no meio reacional, as nanopartículas 
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mantiveram um padrão de diâmetros médios próximos, indicando que mantiveram suas 
propriedades.  
A presença de MFC na amostra Fe3O4-MFC foi confirmada por FTIR.  
A estabilidade térmica e estabilidade de dispersão do material obtido não puderam ser 
realizadas devido a paralisação das atividades acadêmicas em decorrência da 
Pandemia de Covid-19, bem como o ensaio de remoção de óleo para determinação da 
capacidade de remoção do material obtido. 
Dos dois objetivos principais deste trabalho, apenas um pode ser finalizado com 
sucesso, o qual era propor uma rota de síntese para o novo material. O segundo objetivo 
não pode ser realizado até a submissão do trabalho, porém assim que possível, quando 
as atividades acadêmicas voltarem, será realizado e os resultados obtidos serão 
reportados à comunidade cientifica. 
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Figura 12 
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TÍTULO: Identificação Objetiva da Localização do Eixo da Zona de Convergência 

Intertropical no Atlântico Tropical: Análise Climatológica 

Resumo 

 

O objetivo é desenvolver um programa de computador na linguagem de programação 
grid Analysis System (grADS) capaz de localizar objetivamente o eixo convectivo central 
da zona de convergência intertropical (ZCIT) sobre o oceano atlântico tropical. Foi 
utilizado para isso dados diários de radiação de onda longa emergente, a identificação 
servirá para analisarmos a distribuição da precipitação sobre o norte da américa do sul, 
especialmente sobre a região nordeste do Brasil, relacionadas ao posicionamento da 
ZCIT. 

 
 

Palavras-chave: Identificação, zona de convergência intertropical, ZCIT 

TITLE: OBJECTIVE IDENTIFICATION OF LOCATION OF THE AXIS OF 

INTETROPICAL CONVERGENCE ZONE IN THE TROPICAL ATLANTIC: 

CLIMATOLOGICAL ANALYSIS 

Abstract 

 

The objective is to develop a computer program in the grid Analysis System (grADS) 
programming language capable of objectively locating the central convective axis of the 
intertropical convergence zone (ZCIT). For this purpose, daily data of emerging long 
wave radiation was used, the identification will be used to analyze the distribution of 
precipitation over northern South America, especially over the northeastern region of 
Brazil, related to the position of the ZCIT. 

 
 
Keywords: identification, intertropical convergence zone, ZCIT 

Introdução 

A Zona de Convergência Intertropical(ZCIT)é uma extensa região de convergência dos 
ventos alísios de nordeste, oriundos do sistema de alta pressão ou anticiclone 
subtropical do Hemisfério Norte (HN), e dos ventos alísios de sudeste, provenientes da 
alta subtropical do Hemisfério Sul (HS). É caracterizada por movimentos ascendentes, 
baixas pressões, uma banda de nebulosidade e chuvas no sentido Leste-Oeste 
aproximadamente(Krishnamurti et al.,2013).Em razão de sua estrutura termodinâmica, 
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a ZCIT detém um deslocamento sazonal, acompanhando o ciclo anual do aquecimento 
terrestre. As influências das circunstâncias oceânicas e atmosféricas sobre a oscilação 
sazonal do sistema em questão e sua associação com a precipitação sobre a região 
norte do nordeste brasileiro já foi tratado em alguns estudos (Hastenrath e Heller,1977; 
Hastenrath, 1984; Moura e Shukla,1981 e Xavier et al.,2000).Este sistema se 
caracteriza por se posicionar sobre regiões do oceanos com anomalias de temperatura 
da superfície do mar(TSM)positivas, a região no globo terrestre onde apresenta o 
período mais constante de aquecimento da superfície do mar é a região equatorial então 
a ZCIT oscila por essa região, essas variáveis atuam próximo a faixa equatorial dos 
oceanos, não estão necessariamente sobre a mesma latitude, mas estão próximas, e 
anomalias de pressão ao nível do mar(PNM)negativas (Hastenrath,1991).Vários 
estudos tem mostrado que durante anos considerados secos sobre o norte do Nordeste 
do Brasil, as anomalias de TSM sobre o atlântico tropical norte estão mais positivas e o 
anticiclone semipermanente do atlântico norte se encontra menos intenso, 
simultaneamente, no Atlântico Subtropical Sul as anomalias de TSM são mais negativas 
e o anticiclone semipermanente se encontra mais intenso; durante anos considerados 
chuvosos observa-se uma situação inversa(De Souza et al., 2005; Gu e Adler,2009).O 
acompanhamento do deslocamento espacial da ZCIT e das variáveis meteorológicas e 
oceânicas que a caracteriza, torna-se de extrema importância para a previsão e 
monitoramento de tempo e clima nessas regiões do país.Segundo Xie e Carton(2004), 
a intensidade da ZCIT é menor durante os meses de março e abril e mais intensa 
durante os meses de julho e agosto. Longitudinalmente, a ZCIT é mais intensa na região 
central do Atlântico, do que próximo da costa leste da América do Sul de meados de 
julho até meados de dezembro (Kousky,1988). Segundo Khrgian (1977) a ZCIT é mais 
larga(200-600km)e regular no Hemisfério Norte(HN)do que no Hemisfério 
Sul(HS)(~300km).A identificação da localização espacial da ZCIT pode ser feita 
utilizando diferentes variáveis meteorológicas, porém nem sempre tais variáveis 
concordam na sua real localização. Analisando os campos da componente meridional 
do vento em baixos níveis, campos de movimento vertical (ômega) em 500 hPa, da 
radiação de onda longa emergente(ROLE)e da convergência do vento em 1000 hPa 
Melo et al. (2002), mostram que de fato esses campos não coincidiram quanto a mostrar 
o posicionamento espacial da ZCIT. Entretanto, segundo os autores, as diferenças mais 
significativas são registradas nas longitudes próximas aos continentes americano e 
africano. Os autores sugerem que os campos de ROLE e de ômega são mais eficientes 
para identificar a localização espacial da ZCIT sobre o atlântico.Nos anos 90 Gadgil e 
Guruprasad propuseram um método objetivo de monitoramento das oscilações da ZCIT 
que utiliza ROLE e o albedo na identificação das regiões de intensa atividade convectiva 
Gadgil e Guruprasad(1990).A proposta dos autores foi identificar no interior das grades 
de 2,5° de latitude por 2,5o de longitude valores de albedo superior a 0,5 e de ROLE 
oscilando entre 180 e 210 W/m2. Desta forma ao utilizar estes limiares os autores 
conseguiram, por exemplo, eliminar as nuvens estratocúmulus e nuvens médias que 
podem mascarar a interpretação dos resultados na identificação da posição da ZCIT, 
delineando de forma concisa a sua localização espacial. 
 
Metodologia 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é construir um programa de computador capaz de 
localizar automaticamente o eixo convectivo central da ZCIT sobre o Oceano Atlântico 
tropical. Para isso serão utilizados os campos diários de radiação de onda longa 
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emergente (ROLE). Esta etapa de identificação do eixo da ZCIT servirá como uma 
preparação para abordar as questões das anomalias de precipitação sobre o litoral norte 
da América do Sul, principalmente o norte do NEB. Além disso, este trabalho pretende 
analisar o posicionamento da ZCIT durante o período de seca (2010-2016) que castigou 
a região norte do NEB. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. DADOS 

Os dados empregados neste trabalho são campos de ROLE dispostos numa grade 
regular interpolada de 2,5o de latitude x 2,5o de longitude, os quais são disponibilizados 
pelo “Earth System Research Laboratory – Physical Sciences Division”, os dados estão 
hospedados no FTP (ftp.cpc.ncep.noaa.gov). Esses dados são obtidos diretamente das 
informações coletadas pelos satélites de órbita polar NOAA 12, NOAA 14 e NOAA 16 e 
passam por uma etapa de análise, de consistência e de interpolação espacial (ver 
detalhes em Liebmann e Smith, 1996). 

Adicionalmente, utiliza-se o conjunto de dados de precipitação diária observada sobre 
o todo do Brasil, com a finalidade de fazer comparações entre o posicionamento da ZCIT 
e a ocorrência de chuva sobre a costa norte do NEB. Detalhes sobre os dados de 
precipitação (com resolução espacial de 0,25º de latitude x 0,25º de longitude), 

encontram-se em Xavier et al (2016). 

3.2. MÉTODO 

A identificação da posição do eixo da ZCIT será feita através dos valores mínimos de 
ROLE sobre o setor equatorial do Atlântico, todo o setor tropical norte e parte do setor 
tropical sul (50oW-50oE; 18oS-25oN). Ao selecionar a área do Atlântico Tropical 
garante-se que os valores mínimos de ROLE estarão necessariamente associados à 
cobertura de nuvens convectivas tropicais. Dentro do Atlântico Tropical se faz mais uma 
nova seleção de área, a qual necessariamente deverá conter a banda de convecção 

profunda associada a ZCIT. 

Faz-se uma varredura em todas as longitudes, de oeste para leste, buscando um valor 
mínimo de ROLE, este valor associará o meridiano a um paralelo. Assim, ao término 
deste procedimento tem-se uma curva que associa cada ponto de longitude a uma 
latitude. Na Figura 1 é apresentado um exemplo deste procedimento, na localização de 
uma pêntada. Nessa figura destacam-se os valores de ROLE inferiores a 230 W/m2. Os 
valores de ROLE superiores a esta magnitude não são associados às nuvens 
convectivas, porém parece não haver um consenso na literatura especializada quanto 
ao valor mais apropriado para associar ROLE a nuvens convectivas. Liebmann et al. 
(1999), estudando a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), utiliza como 
parâmetro o valor de 220 W/m2. Machado et al. (1998), procurando identificar sistemas 
convectivos, utilizaram limiares que variam de 130 a 200 W/m2. Jones e Horel (1990), 
estudando a atividade convectiva associada à Alta da Bolívia, também utilizam 220 
W/m2 como limiar do campo de ROLE para nuvens convectivas. Por outro lado, Kousky 
(1988), analisando séries pentadais de ROLE, preferiu utilizar o valor de 240 W/m2. 

A resolução espacial do dado é relativamente esparsa (2,5x2,5 graus) e para que isso 
não se torne um problema os dados foram interpolados para uma grade mais refinada 

(0,5º de latitude por 0,5º de longitude). 
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Resultados e Discussões 

 

4. RESULTADOS 

A Figura 2 representa um exemplo teste da execução do programa e o tipo de 
características que nós desejamos encontrar. Observe que dentro da área destacada 
em vermelho encontra-se valores inferiores a 230 W/m2 de ROLE, o método identifica 
estes valores como sendo a ZCIT e traça uma linha (eixo central) na região que 
representa o centro médio dessa região, representada pela linha preta. 

Os estudos mostram que a ZCIT apresenta um deslocamento norte – sul ao longo dos 
meses do ano. A Figura 3 mostra a posição climatológica da ZCIT para os meses de 
março, abril e maio. Baseado nos resultados obtidos por Hastenrath e Heller (1997) e 
Citeau et al. (1988a,b), Ferreira observou que o deslocamento latitudinal da ZCIT 
apresenta uma duração aproximada de um ano, alcançando sua posição mais ao norte 
(8° HN) durante o verão do hemisfério norte, e a sua posição mais ao sul (1° HN) durante 
o mês de abril. A Figura 3c representa a posição do eixo central da ZCIT durante o mês 
de abril climatológico e assim como observado anteriormente sua posição encontra-se 
próximo de 1ºN. 

Segundo Nobre e Molion (1998) em média a posição mais ao norte da ZCIT verifica-se 
a 14° HN nos meses de agosto a setembro e sua posição mais ao sul 2° HS em março 
- abril. Além dessa oscilação anual, a ZCIT apresenta oscilações com maiores 
frequências, com o período variando de semanas a dias. O eixo da ZCIT somente esteve 
abaixo da linha do equador a oeste de 30ºW (Figuras 3a, b e c), ou seja, quando a ZCIT 
esteve próxima a costa do Nordeste do Brasil. 

A Figura 4 apresenta o posicionamento do eixo central da ZCIT durante o último grande 
período seco sobre a região Nordeste do Brasil (2012-2016). Cada coluna representa 
um mês, da esquerda para direta de março a maio, as linhas representam cada ano de 
2012 a 2016. Em um período de seca sobre o NEB espera-se que a ZCIT esteja 
localizada ao norte de sua posição climatológica, está característica produziria 
movimento descendente de ar frio e seco sobre a região dificultando a formação de 
Nuvens de chuva. Ao observarmos a posição da ZCIT na Figura 4 aparentemente não 
se observa grande alterações em sua posição, porém se verificarmos a posição da ZCIT 
próximo à costa do nordeste iremos notar sua posição mais ao norte em comparação a 
climatologia observado na Figura 3. 

 
Conclusão 

 

5. CONCLUSÕES 

Inicialmente construímos um script em Grads para rastrearmos objetivamente a posição 
do eixo central da Zona de Convergência Intertropical. 

As primeiras análises mostraram que o script conseguiu capturar o deslocamento médio 
mensal da ZCIT ao longo do ano. Posteriormente o script foi utilizado para identificar o 
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posicionamento da ZCIT durante o período de seca (2012-2016) sobre o NEB e 
constatamos que durante este evento a parte oeste da ZCIT (próximo à costa do NEB) 

esteve posicionada ao norte de sua posição climatológica. 

O script ainda necessita de melhorias, tais como: 

Identificar a posição do eixo de convergência dos Alísios em superfície;Identificar o 
mínimo de velocidade vertical em 500hPa;Identificar o eixo da ZCIT através de 
Temperatura de Brilho;Identificar a região de anomalias positivas da Temperatura da 
Superfície do Mar. 
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Figura 1: Exemplo do procedimento para localizar o eixo central da ZCIT. A legenda 
indica valores de ROLE inferiores a 230 em W/m2. 
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Figura 2: Apresenta um resultado ao executar o script feito no grads exibindo uma 
resposta muito semelhante ao exemplo mostrado na figura 1 ao fazer o teste é possível 

identificar o eixo central da ZCIT localizado no centro dos valores de ROLE 

 

 

Figura 3: Posição climatológica mensal (1980-2010) para os meses de março, abril e 
maio. No eixo x temos as longitudes e no eixo y as latitudes. 
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Figura 4: Posição média mensal para os meses de março, abril e maio (colunas) de 
2012 a 2016 (linhas). No eixo x temos as longitudes e no eixo y as latitudes. 
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TÍTULO: Síntese e beneficiamento de zeólitas a partir de zeólitas naturais 

Resumo 

 

Zeólitas são aluminossilicatos com arranjo estrutural composto por um esqueleto 
formado pela combinação tridimensional de tetraedros de AlO4 e SiO4 unidos entre si 
através de átomos de oxigênio. Sua estrutura apresenta canais e cavidades, nas quais 
se encontram moléculas de água e cátions trocáveis. A zeólita natural clinoptilolita (Si/Al 
≥ 4), pertence ao grupo da heulandita, e apresenta seletividade por íons de pequeno 
raio devido ao tamanho de suas cavidades. Para ampliar as aplicações deste material, 
uma alternativa seria empregar essa zeólita natural para a síntese de zeólita de poros 
maiores tais como: LTA, FAU e GIS. O objetivo desse trabalho é estudar a síntese de 
zeólitas empregando a zeólita natural clinoptilolita como fonte de silício e alumínio na 
síntese de zeólitas de grande interesse industrial. Para a caracterização das amostras 
sintetizadas, foi utilizado a Difração de Raios-X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX). 
A partir dos resultados obtidos foi possível observar que as sínteses foram realizadas 
com êxito, a LTA foi cristalizada no período de 1 h a 6 h, enquanto a FAU/GIS no período 
de 4h e 8h, as cristalizações ocorreram em meio estático a uma temperatura de 100 ºC. 
A utilização da clinoptilolita na síntese de zeólitas é um processo inovador, 
economicamente viável e ambientalmente correto, valorizando um material que existe 
em grande quantidade e que ainda é pouco explorado pelas indústrias. 

 
 
Palavras-chave: Clinoptilolita, Natural, Síntese, Zeólita. 

TITLE: Synthesis and processing of zeolites from natural zeolites 

Abstract 

 

Zeolites are aluminosilicates with a structural arrangement composed of a skeleton 
formed by the three-dimensional combination of AlO4 and SiO4 tetrahedrons joined 
together through oxygen atoms. Its structure features channels and cavities, in which 
water molecules and exchangeable cations stand out. A natural zeolite clinoptilolita (Si/Al 
≥ 4), belongs to the heulandite group, is showing selectivity for small ray ions due to the 
size of its cavities, this natural zeolite was necessary for the production of the synthesis 
of zeolite LTA and FAU/GIS . The aim of this work is to study the synthesis of zeolites 
using natural zeolite clinoptilolite as a source of silicon and aluminum in the synthesis of 
zeolites of great industrial interest. For the characterization of the synthesized, it uses X-
Ray Diffraction (DRX) and X-ray fluorescence (FRX). From the results obtained, it was 
possible to observe that the syntheses were carried out successfully, where each 
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occurrence occurred in a period of time for its crystallization, the ATL was crystallized in 
the period from 1h to 6h, while the FAU/GIS with in the period of 4 h and 8 h, as 
crystallizations occurred in a static medium at a temperature of 100 ºC. The use of 
clinoptilolite in the synthesis of zeolites is an innovative process, economically viable and 
environmentally friendly, valuing a material that exists in large quantities and that is still 
little explored by the industries. 

 
 
Keywords: Clinoptilolite, Natural, Synthesis, Zeolite. 

Introdução 

   A Clinoptilolita é uma zeólita natural, pertencente ao grupo da Heulandita, com uma 
razão Si/Al ≥ 4, sendo uma das zeólitas sedimentares encontrada em maior quantidade 
na natureza [1,2,3,4,5,6]. 

   Apesar da clinoptilolita ser encontrada em abundância na natureza, as zeólitas 
naturais apresentam limitações para serem usadas comercialmente, devido à impureza 
em sua composição e a variação na uniformidade do cristal. Como, as zeólitas naturais, 
possuem menor pureza, são utilizadas principalmente no tratamento de efluentes, 

devido a sua capacidade de troca catiônica [7]. 

   Consequentemente, as zeólitas sintéticas são mais empregadas comercialmente, por 
causa, da sua maior uniformidade em composição, pureza elevada e a possibilidade de 
modelar as suas propriedades, de modo a otimizá-las para aplicações industriais 

específicas. Ao contrario das zeólitas naturais. 

   A fim de reduzir os custos de produção das zeólitas sintéticas, fontes alternativas de 
silício e alumínio têm sido empregadas. As zeólitas sintéticas de alta qualidade podem 
ser sintetizadas usando uma ampla gama de fontes alternativas, incluindo 

aluminossilicatos naturais, como argilas [8,9] e zeólitas naturais [10,11]. 

   Assim, síntese de zeólitas produzidas a partir da Clinoptilolita apresenta como uma 
opção atraente principalmente no que diz respeito à eficiência de custo. A clinoptilolita 
pode ser considerada uma boa candidata como material de partida para a produção de 

zeólitas de grandes interesse industrial como a zeólita P (GIS) e zeólita A (LTA) [10,11]. 

   As zeólitas LTA e GIS podem ser usadas em diferentes aplicações, principalmente 
com base em suas propriedades de troca iônica. Comercialmente, a zeólita LTA é usada 
principalmente como aditivo ao detergente para a roupa [12]. Materiais alternativos de 
construção, como tripolifosfato de sódio e fosfato trissódico, estão diminuindo em 
popularidade devido a problemas com a eutrofização de cursos de água [13]. Dentro 
além da aplicação tradicional de zeólita LTA para oportunidades de abrandamento da 
água; uso de zeólita LTA para catalisador processos, separação por membrana, 
produção alternativa de zeólita, tratamento de efluentes e tratamento antimicrobiano. Já 
zeólita GIS tem uma ampla gama de aplicações nas áreas de catalisadores, adsorventes 
[14], capacidade de troca e adsorção de íons metálicos (Ca2 +, Mg2 +) [15]. E além 
disso também apresenta uma maior capacidade de adsorção de surfactante não iônico, 
o que poderia melhorar a estabilidade das formulações de detergentes [16]. 
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   A utilização da zeólita clinoptilolita como fonte alternativa de silício e alumínio na 
síntese de zeólitas é um processo inovador, economicamente viável e ambientalmente 
correto, que valoriza um material que é encontrado em grande quantidade e que ainda 
é pouco utilizado nas indústrias. 

   Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi utilizar a clinoptilolita como fonte de 
silício e alumínio na síntese de zeólitas de grande interesse industrial, como as zeólitas 

LTA e GIS, variando as condições de síntese. 

 
Metodologia 

 

   Nesse trabalho foi utilizado a clinoptilolita RCB LOT 221, fornecida pela Celta Brasil. 

 

Síntese da Zeólita LTA com a Clinoptilolita RCB LOT 221 

 

   Inicialmente prepara-se uma solução utilizando 1,18 g de hidróxido de sódio (98 %) e 
29,91 g de H2O. Após completa dissolução, divide-se a solução em duas frações de 
volumes iguais, na primeira fração, adiciona 1,87 g de aluminato de sódio e na segunda 
fração 2,07 g de RCB LOT 221. Após a homogeneização de ambos, verte-se a primeira 
na segunda e mantem o sistema sob agitação por aproximadamente 30 mim. O gel 
formado é transferido para uma autoclave de teflon revestida com aço inoxidável, onde 
a cristalização ocorreu em meio estático a 100 ºC no período de 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h e 
6 h. A composição molar do gel de síntese apresenta a seguinte proporção 
estequiométrica: 

 

1,926 SiO2 : Al2O3 : 3,165 Na2O : 128 H2O 

 

Síntese da Zeólita FAU/GIS com a Clinoptilolita RCB LOT 221 

 

   Em uma síntese típica, inicialmente prepara-se uma solução utilizando 3,11 g de 
hidróxido de sódio (98 %) e 20,57 g de H2O. Após completa dissolução, divide-se a 
solução em duas frações de volumes iguais, na primeira fração, adiciona 2,69 g de 
aluminato de sódio e na segunda fração 28,44 g de sílica coloidal (30 % em H2O). Após 
a homogeneização de ambos, verte-se a primeira na segunda e mantem o sistema sob 
agitação. O gel formado é deixado em temperatura ambiente por 3 dias, no 3° dia é 
transferido para uma autoclave de teflon revestida com aço inoxidável, onde a 
cristalização ocorreu em meio estático a 100 ºC no período de 4 a 8 dias. A composição 

molar do gel de síntese corresponde a seguinte proporção: 
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SiO2 : 0,1 Al2O3 : 0,47 Na2O : 16 H2O 

Caracterização 

 

Difração de raios X (DRX) 

 

   A difração de raios X (DRX) é uma técnica importante na caracterização estrutural de 
materiais cristalinos, como é o caso das zeólitas. Neste trabalho, foi empregando o 
método do pó, em um equipamento modelo Bruker D2 Phaser equipado com um 
detector Lynxeye aplicando radiações de CuKα (λ=1,54Å) com um filtro de Ni, em uma 
voltagem de 30 kV e corrente de 10 mA. A abertura da fenda divergente foi de 0,6 mm 
e da fenda central de 1 mm, passo de 0,02º, os dados foram coletados em alto ângulo 
em uma faixa de graus 2θ de 5 a 50°, com tempo de aquisição de 0,1 s. 

 

Espectrometria de fluorescência de raios X (FRX) 

 

   A análise química foi realizada através da técnica de espectrometria de fluorescência 
de raios X (FRX), onde um feixe de elétrons emitidos através de uma fonte catódica 
permitiu a identificação de espécies atômicas. Esta análise foi realizada em um aparelho 
Bruker S2 Ranger utilizando radiação Pd ou Ag anode max. potência de 50 W, max. 
voltagem 50 kV, max. Corrente 2 mA, XFlash® Silicon Drift Detector. 

 

Resultados e Discussões 

 

 

Zeólita LTA com a Clinoptilolita RCB LOT 221 

 

   Para comprovar a estrutura cristalina da zeólita, fez-se uso do banco de dados da 
International Zeolite Association - IZA. As zeólitas apresentaram fases cristalinas da 
LTA, de acordo com a posição dos seus picos comparados ao padrão da IZA. 

   Através do difratograma da zeólita LTA padrão (Figura 1) com os resultados da zeólita 
LTA com a clinoptilolita RCB LOT 221 (Figura 2), pode-se observar que foi possível 
obter a zeólita LTA a partir da clinoptilolita com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas. Com fases 
referentes a clinoptilolita (picos representados por C) e a zeólita LTA (picos identificados 
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com os índices de miller) e que exibe fases cristalinas de acordo com a posição dos 
seus picos comparados ao padrão da IZA, com picos estreitos e de elevada intensidade 
a alto ângulo. Foi possível observar que a amostra ARCB 221 6h apresentou picos mais 
definidos com mais fases pertencentes a LTA. 

   Na figura 2 pode-se observar que o pico 8,8° 2θ (marcado com *) é um pico não 
identificado, está presente na clinoptilolita mais não faz parte do padrão dela, e continua 

a aparecer na síntese das zeólitas LTA, mas não faz parte do padrão dessa zeólita. 

   Através do FRX foi possível observar que as amostras analisadas se trata de 
aluminossilicatos, o silício e o alumínio foram uns dos principais elementos da 
composição dessas zeólitas, como pode ser observado através dos resultados das 

Tabela 1. 

   Na Tabela 2 pode-se observar as razões Si/Al encontrada nesse trabalho para as 
amostras sintetizadas, observa-se que de 3 h para 6 h diminui a relação Si/Al e sabe-se 
pela análise de DRX que aumentou a cristalinidade da fase LTA, significa que está tendo 

mais zeólita LTA. 

 

Zeólita FAU/GIS com a Clinoptilolita RCB LOT 221 

 

   Para comprovar a estrutura cristalina das zeólitas, fez-se uso do banco de dados da 
International Zeolite Association - IZA. 

 

   Na Figura 3 pode-se observar que foi possivel obter a zeólita FAU padrão variando o 
tempo em 4 e 8 dias. Essas zeólitas apresentaram fases cristalinas FAU, de acordo com 
a posição dos seus picos comparados ao padrão da IZA. 

   Já na Figura 4 pode-se observar que foi possivel obter a estrutura da zeólita GIS a 
partir da clinoptilolita RCB LOT 221 com o tempo de 4 e 8 dias, utilizando a metodologia 
de síntese da zeólita FAU. A zeólita GIS apresenta estrutura (fase) mais estável que a 
zeólita FAU, então os tempos de síntese foram favoráveis para que o resíduo fosse 
transformado nesta fase (material mais estável). Maiores tempos de cristalização levam 
à síntese de estruturas mais estáveis, provavelmente em menor tempo de síntese seja 

possivel obeter a zeólita FAU a partir da clinoptilolita. 

   Na Figura 5 foi plotado o gráfico da zeólita clinoptilolita RCB 221 e da amostra GIS 
RCB221 8 d, para comparar melhor os resultados. Pode-se observar o aparecimento do 
pico 8,9° 2θ na amostra GIS RCB221 8 d, esse pico não pertence a estrutura padrão da 
zeólita GIS e nem da clinoptilolita. Na clinoptilolita RCB LOT 221 aparece o pico 8,8° 2θ 
(marcado com *) é um pico não identificado, mais provável mente não é o mesmo pico 
que está aparecendo na GIS RCB 221, e caso seja, ele está bastante deslocado. 
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Conclusão 

 

   Foi possível obter a zeólita LTA e GIS utilizando a clinoptilolita como fonte alternativa 
de Si e Al em diferentes tempos de síntese. A utilização da clinoptilolita como fonte 
alternativa de Si e Al na síntese de zeólitas é um processo inovador, economicamente 
viável e ambientalmente correto, valorizando um material que existe em grande 
quantidade e que ainda é pouco explorado pelas indústrias. Para dá continuidade ao 
estudo da zeólita FAU/GIS, será realizado novas sínteses em tempos menores. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Difratogramas das zeólitas LTA padrão. 
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Figura 2 - Difratogramas das zeólitas LTA com a Clinoptilolita RCB LOT 221. 

 

 

Figura 3 - Difratogramas das zeólitas Y padrão. 
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Figura 4 - Difatogramas das zeólitas GIS com a Clinoptilolita RCB LOT 221. 

 

 

Figura 5 - Difratogramas da Clinoptilolita RCB LOT 221 e da zeólita GIS. 
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Tabela 1 - Composição química (FRX) das amostras sintetizadas. 

 

 

Tabela 2 - Razão Si-Al das amostras sintetizadas. 
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TÍTULO: Estudo químico-biológico, com abordagem metabolômica, para prospecção de 

moléculas antimicrobianas oriundas de microrganismos marinhos. 

Resumo 

Este plano de trabalho teve como objetivo investigar a composição química e a 
prospecção química/biológica, com abordagem metabolômica, de micro-organismos 
marinhos coletados no litoral do nordeste brasileiro, visando a identificação de extratos 
orgânicos e moléculas bioativas com potencial antimicrobiano. Foram produzidos 
extratos de acetato de etila e n-butanol de bactérias marinhas, associados à ascídia 
Ecteinascidia litoranea. Os extratos obtidos foram analisados por Cromatografia Líquida 
acoplada a Espectrometria de Massas para identificação dos metabólitos secundários e 
avaliados em teste antimicrobianos, para a determinação de possíveis ações 
antibacterianas sobre cepas de Staphylococcus aureus. 
 

Palavras-chave: Estudo químico-biológico,abordagem metabolômica, antimicrobianos 

TITLE: Chemical-biological study, with a metabolomic approach, for prospecting 

antimicrobial molecules from marine microorganisms. 

Abstract 

This work plan aimed to investigate the chemical composition and chemical / biological 
prospecting, with a metabolomic approach, of marine microorganisms collected on the 
coast of northeastern Brazil, aiming at the identification of organic extracts and bioactive 
molecules with antimicrobial potential. Extracts of ethyl acetate and n-butanol from 
marine bacteria were produced, associated with the ascidian Ecteinascidia litoranea. 
The extracts obtained were analyzed by Liquid Chromatography coupled with Mass 
Spectrometry to identify secondary metabolites and evaluated in antimicrobial tests, to 
determine possible antibacterial actions on Staphylococcus aureus strains. 
 
Keywords: Chemical-biological study, metabolomics approach, antimicrobial 

Introdução 

O ambiente marinho apresenta uma enorme diversidade de seres vivos, com inúmeros 
relatos se suas propriedades biológicas e se destacam como fonte em potencial para o 
desenvolvimento de novos fármacos (NEWMAN e CRAGG, 2016; EL-HOSSARY et al., 
2017). Uma característica notável dos produtos naturais marinhos, que os torna 
potencialmente interessantes o seu estudo, além do potencial biológico é a novidade 
química, com esqueletos carbônicos inéditos, cadeias mais longas, sistemas 
policíclicos, grupos funcionais pouco habituais, mais halogenados e nitrogenados, 
quando comparados com compostos de formas de vida terrestre (ROMANO et al., 2017; 
SHANG et al., 2018). Entre os grupos de invertebrados que habitam o ecossistema 
marinho, destacam-se especialmente esponjas, ascídias, briozoários e moluscos como 
fontes de novas moléculas com atividade biológicos aprovadas pela FDA e atualmente 
utilizados em ensaios clínicos (PALANISAMY, RAJENDRAN & MARINO, 2017). Cerca 
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de 1.080 novos compostos foram isolados de ascídias nos últimos 40 anos incluindo 
compostos utilizados na clínica, em fase de estudos pré-clínicos e outros compostos 
potencialmente bioativos (SCHMIDT et al., 2012). Dos novos metabólitos obtidos de 
ascídias, cerca de 80% deles possuem nitrogênio em seu esqueleto carbônico, e quase 
70% desses compostos são alcaloides que exibem diversas atividades biológicas já 
descritas, como citotoxicidade, antibióticos, atividades imunossupressoras, inibição de 
topoisomerases e ciclinas quinases (NEWMAN e CRAGG, 2016; PALANISAMY, 
RAJENDRAN & MARINO, 2017). Em contraste com macrorganismos que necessitam 
de grandes quantidades de material coletado para a obtenção do composto 
biologicamente ativo, os microrganismos apresentam a vantagem de uma produção 
viável e sustentável. A cultura em larga escala e a fermentação dos microrganismos de 
origem marinha, geram grandes quantidades de metabólitos secundários através de um 
custo razoável. Fungos e bactérias destacam-se entre os grupos de microrganismos 
sendo esses dois grupos responsáveis pela produção de uma elevada taxa de 
antimicrobianos, mostrado em diversas triagens estudadas (KELLER e ZENGLER, 
2004). A acidental descoberta da penicilina, do fungo filamentoso Penicillium notatum 
por Fleming em 1929, e a ampla utilização terapêutica deste agente na década de 1940, 
marcou o início de uma nova era na medicina: “Os anos dourados dos antibióticos”, 
além de ter promovido a investigação intensiva da natureza como fonte de novos 
agentes bioativos (CRAGG & NEWMAN, 2016). De fato, desde a descoberta da 
penicilina, os microrganismos são reconhecidos por sua capacidade metabólica, sendo 
eles responsáveis por cerca de 70.000 novas moléculas descritas obtidas de origem 
microbiana e são de grande importância para a descoberta de novos medicamentos 
(MURPHY, MALONEY E FENICAL, 2009). Considerando o potencial e as 
particularidades dos microorganismos marinhos, e a escassez de estudos da 
biodiversidade marinha do nordeste do Brasil, associado às inúmeras enfermidades que 
podem ser tratadas com fármacos inspirados em produtos naturais, este estudo torna-
se bastante promissor 
 
Metodologia 

 
COLETA E IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES Foi coletada 100 gramas da ascídia 
Ecteinascidia litoranea para isolamento dos microrganismos associados ao animal. O 
material foi previamente esterilizado com álcool 70%, acondicionadas em sacos para 
coleta estéreis (Whirl-Pak) e transportadas sob refrigeração. Uma porção do material 
coletado foi previamente limpo para remoção dos epibiontes, lavados com álcool 70% 
refrigerado, armazenados em sacos de coleta estéreis (Whirl-Pak). O material então foi 
enviado para o Laboratório de Biologia Recifal da Universidade de São Paulo (USP), 
para identificação taxonômica. PURIFICAÇÃO E CULTIVO DAS CEPAS 
RECUPERADAS A purificação das linhagens dos microrganismos recuperadas foi 
realizada por meio de repiques sucessivos, pela técnica de esgotamento por estrias. As 
cepas totalmente puras foram inoculadas em frascos com meio de cultura líquido (A1) 
onde cresceram por 7 dias, sob agitação em agitadores orbitais com controle de 
temperatura, 27 ± 2 °C sob rotação de 150 rpm. PREPARO DOS EXTRATOS 
ORGÂNICOS OBTIDOS DO CRESCIMENTO DAS CEPAS EM MEIOS SÓLIDO E 
LÍQUIDO As cepas foram inoculadas em placas de Petri contendo meio de cultura A1 
sólido por meio de alças de inoculação. Após 7 dias de incubação, o meio do cultivo 
sólido foi triturado e transferido para um béquer com auxílio de espátulas em ambiente 
estéril. Ao béquer ainda foi adicionado em torno de 20 a 25 mL de acetato de etila, ou 
até cobrir o meio de cultura, para a extração orgânica. O material em solução foi levado 
ao banho ultrassônico por 15 minutos, que após esse período teve o solvente removido 
e posteriormente, evaporado a vácuo a 40° C. Os caldos resultantes do crescimento de 
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cada cepa em meio líquido foram extraídos com acetato de etila (AcOEt) sob agitação 
por uma hora em temperatura de 28 ± 2°C. Após este período foram submetidos a um 
processo de separação líquido-líquido em funil de separação e as fases orgânicas 
obtidas do processo foram concentradas em evaporadores rotativos, para a obtenção 
dos extratos brutos. ESTUDO POR LC-MS DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS DOS 
EXTRATOS ORGÂNICOS DAS CEPAS DE MICRORGANISMOS A análise dos 
constituintes dos extratos orgânicos obtidos da espécie de Ecteinascidia litoranea e do 
caldo de cultura das cepas de microrganismos associados foi realizada com a utilização 
de um equipamento de cromatografia liquida (Dionex Ultimate 3000) usado para 
separação cromatográfica, consistindo de uma bomba binária (Ultimate 3000 Pump), 
autoamostrador (Amostrador Automático Ultimate 3000), forno coluna (Ultimate 3000 
Column Compartment) e um detector de matriz de diodos (Ultimate 3000 Diode Array 
Detector). Os constituintes foram separados em coluna Phenomenex Hydro C-18 (2,0 
mm x 50 mm, 4 μm), com pré-molar equivalente, com vazão de 600 µL / min. A fase 
móvel foi um gradiente de uma mistura de 0,1% de ácido fórmico em água (A) e 0,1% 
de ácido fórmico em metanol (B). O gradiente de concentração utilizado inicialmente foi 
de 95% de A, subindo linearmente até 95% de B em 85 min e permanecendo nesta 
concentração por 5 min, onde retornou à concentração inicial para balancear a coluna 
para a próxima injeção. O sistema cromatográfico foi acoplado a um espectrômetro de 
massas linear triplo de íons tríplice (3200 QTRAP® LC-MS / MS, AB Sciex), com 
TurboIonSprayTM (AB Sciex) como fonte de íons, operando no modo negativo. O 
controle do instrumento, aquisição de dados e processamento foi realizado utilizando o 
software Analyst®, 1.5 e Chromeleon®, através da plataforma Dionex Chromatography 
MS Link. Um Enhanced MS / MS (EMS) como uma varredura de levantamento foi criado 
para as identificações das espécies desconhecidas. Neste modo, os íons de fragmento 
são acumulados em Q3, dando melhor sinal-ruído para os espectros de MS / MS 
detectados. Além disso, o método de aquisição dependente de informação (IDA) foi 
empregado para acionar as varreduras aprimoradas de íons de produto (EPI) analisando 
os sinais do EMS. O tempo de permanência de cada transição do EMS foi de 450 ms 
(inclui pausas). A varredura do EPI foi operada de m / z 100 a 1000 a uma taxa de 
varredura de 4000 Da / s com preenchimento dinâmico na armadilha. Na varredura do 
EPI, o DP e o CE para o EPI foram de -50 V e 30 eV. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram recuperadas da amostra de Ecteinascidia litorânea coletada na praia da Taíba, 
Ceará, 10 cepas de microrganismos, nos dois métodos aplicados aos dois meios de 
cultura diferentes (líquido e sólido), denominadas BRA676-681 e BRA-719-722. 
ESTUDO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS DOS EXTRATOS ORGÂNICOS DAS 
CEPAS DE MICRORGANISMOS POR LC-MS Os dados de massa obtidos foram 
desreplicados e analisados através de uma análise randômica através do algoritmo da 
plataforma implementada pelo Laboratório Nacional de Biociência (LNBIO), que utiliza 
o banco de dados do Global Natural Products Social Molecular Networking (GNPS), 
para a caracterização e identificação dos constituintes químicos presentes nos extratos 
orgânicos submetidos ao LC/MS. A análise dos constituintes químicos dos extratos nos 
permitiu identificas quais os extratos mais promissores do ponto de vista de produção 
de compostos inéditos (Figura 1). Todos os extratos apresentaram aproximadamente 
10 novas moléculas, não identificadas em bancos de moléculas já descritas na literatura. 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS OBTIDOS 07 das 
cepas 10 cepas de microrganismos recuperados de Ecteinascidia litorânea 
apresentaram alguma atividade antimicrobiana. 10 extratos dentre os 18 testados 
apresentaram atividade contra a cepa de bactéria gram positiva da linhagem 
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Staphylococcus aureus ATCC 25923. A ação de ambos os extratos obtidos de BRA-720 
S e L apresentaram atividade antimicrobiana satisfatória para a cepa de Staphylococcus 
aureus ATCC 25923, em adição do perfil bactericida (eliminação total/morte do 
microrganismo)(Tabela 1). O extrato obtido da cultura em meio sólido da cepa BRA-719 
apresentou maior atividade com CIM e CBM/CFM de 750 µg/mL, enquanto o extrato 
obtido da cultura em meio líquido da mesma cepa apresentou CIM e CBM/CFM de 218 
µg/mL. Os extratos obtidos da extração do caldo de cultura (L) das cepas BRA-676 (CIM 
= 950 µg/mL), BRA-680 (CIM e CBM/CFM = 1.140 µg/mL) e BRA-681 (CIM e CBM/CFM 
= 1.120 µg/mL) apresentaram atividade antimicrobiana, porém os extratos obtidos 
dessas mesmas cepas cultivadas em meio sólido não tiveram ação sobre a linhagem 
de Staphylococcus aureus ATCC 25923(Tabela 1) . O extrato obtido da cepa BRA-677 
em meio sólido (S) apresentou CIM e CBM/CFM de 750 µg/mL, entretanto seu extrato 
obtido do cultivo em meio líquido não apresentou atividade contra sobre a linhagem de 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 .(Tabela 1) 
 
Conclusão 

 
Os microrganismos associados à espécie E. litoranea são potenciais fontes de 
compostos com atividade antimicrobiana contra as linhagens de Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, destacando principalmente a cepa BRA-720 com potente atividade 
bactericida. O estudo é bastante enriquecedor do ponto de vista químico, pois nos 
estimula avançar nos estudos de identificar novas moléculas oriundas de micro-
organismos marinhos e contribuir para o conhecimento químico da biodiversidade 
marinha do nordeste do Brasil. 
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Figura 1 - Gráfico de barras realçando o número de novas moléculas presentes no 
extrato de Ecteinascidia litoranea e dos extratos obtidos dos seus microrganismos 

associados identificados por análise dos dados de íons de massa positivos (m/z). 
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Tabela1 - Atividade antibacteriana dos extratos obtidos da cultura de cepas de 
microrganismos isolados da ascídia Ecteinascidia litoranea contra a linhagem de 
Staphylococcus aureus ATCC 25923. Valores de CIM e CBM/CFM calculados em 
µg/mL. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 271 

 

CÓDIGO: ET0506 

AUTOR: ABIA MARIANE AQUINO DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: BRUNO MONTE DE CASTRO 

 

 

TÍTULO: Aplicação de cadeias de Markov em música 

Resumo 

 

A música sempre foi considerada uma criação típica de "humanos", pois envolve a 
criatividade em sua composição. Embora para realizar uma composição é necessário 
seguir um conjunto de regras escolhidas pelo compositor ou pelas normas musicais. 
Uma pergunta relevante é se um computador pode ser considerado um compositor se 
o mesmo seguir uma sequência de regras. O objetivo deste projeto é criar uma 
abordagem para realizar composição de músicas e extração de padrões musicais 
usando as cadeias de Markov. 

 
 

Palavras-chave: Cadeias de Markov, Música, Composição algorítmica, Extração de 

padrões 

TITLE: Application of Markov chains in music 

Abstract 

 

Music has always been considered a typical creation of "humans", as it involves creativity 
in its composition. Although to make a composition it is necessary to follow a set of rules 
chosen by the composer or by the musical norms. A relevant question is whether a 
computer can be considered a composer if it follows a sequence of rules. The aim of this 
project is to create an approach to perform song composition and extracting musical 

patterns using Markov chains. 

 
 
Keywords: Markov Chains, Music, Algorithmic composition, Extraction of patterns 

Introdução 

A música tem um papel muito importante na sociedade humana. Em [4] é citado que as 
pessoas ouvem música para regular o humor, alcançar a autoconsciência e como uma 
expressão de social, entre outros motivos. Segundo [5], o fato de um computador 
compor música de forma autônoma é bem intrigante. Isso leva a uma pergunta em 
aberto: será que as máquinas podem alcançar um nível de criatividade de uma maneira 
comparável ao que aceitamos como criatividade artística em humanos? 
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Uma das linhas de pesquisa desta área é estudar os algoritmos de composição de 
música. Em 1956, Hiller e Isaacson produziram a primeira composição musical via 
computador (ver ...) e daí em diante vários pesquisadores tentaram estudar esses 
algoritmos de composição usando diversas metodologias, como: redes neurais, 
automatas, cadeias de Markov, fractais (ver mais em [1],[2] e [3]). O estudo que estamos 
realizando é utilizar as Cadeias de Markov para produzir um algoritmo de composição 

musical utilizando o software R. 

 
Metodologia 

 
Um processo estocástico é uma família $(X_n)_{n\in Z}$ de variáveis aleatórias em um 
mesmo espaço de probabilidades, em que $n$ representa o índice de tempo. 
Informalmente falando, um processo estocástico descreve uma evolução que ocorre de 
forma aleatória ao longo do tempo. Nos exemplos que estudaremos o índice de tempo 
será o conjunto dos números inteiros, que chamamos de processo estocástico em 
tempo discreto. Supomos ainda que esse processo estocástico assume valores em um 
conjunto $A$ e vamos assumir que esse conjunto é finito. 

A classe mais simples de um processo estocástico a tempo discreto são as cadeias de 
Markov. Uma cadeia de Markov é definida como uma função F: A \times [0,1] \rightarrow 
A tal que X_n = F(X_{n-1}, U_n), sendo U_n uma variável aleatória uniforme no intervalo 
(0,1). Em palavras para predizer o próximo símbolo de uma cadeia de Markov 
precisamos olhar somente para o último símbolo da cadeia. Por esse motivo essa cadeia 
também é conhecida como cadeia de Markov de alcance 1. 

Relacionar um método de composição musical com as Cadeias de Markov parece ser 
interessante, pois a probabilidade de ocorrer uma determinada nota musical depende 
do seu passado mais recente. Neste estudo, estamos adotando que várias variáveis 
seguem esta estrutura Markoviana. As ocorrências das notas musicais, ou dos tempos 
entre as ocorrências de uma nota e outra, e por fim, até a duração da execução de uma 
nota. A partir deste modelo, queremos traduzir toda a informação obtida por uma música 
em termos de matrizes de probabilidades de transição em cada uma das variáveis 
citadas anteriormente. 

 

Resultados e Discussões 

 

Este é um trabalho em andamento e está no início da fase computacional. Usando o 
software gratuito R e o pacote TuneR, arquivos de música no formato MIDI serão 
utilizados para extrair a estrutura musical e em seguida será construída cadeias de 
Markov para todas as variáveis musicais. A partir da cadeia, será gerada uma amostra 
aleatória, que seria a nossa composição musical, e como saída uma novo arquivo MIDI 
será obtido, resultando em uma nova música. 

 
Conclusão 
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Devido a pandemia do COVID19 tivemos que mudar o método abordado e também ouve 
problemas por falta de equipamento para realizar a atividade computacional, por isso o 

trabalho ainda está em andamento. 
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TÍTULO: Axiomas geométricos e lógica clássica 

Resumo 

 

Neste projeto estudamos extensões conservativas para lógicas de primeira ordem. O 
principal objetivo é estabelecer um procedimento sistemático para adicionar teorias 
geométricas em ambas: lógica clássica e intuicionista. Dessa forma, obtemos sistemas 
de provas para diversas teorias matemáticas, tais como reticulados, álgebra e geometria 
projetiva, possibilitando a argumentação dessas teorias utilizando métodos de dedução 
automática. 

 
 
Palavras-chave: Lógica clássica; lógica intuicionista; teoria da prova; axiomas. 

TITLE: Geometric axioms and classical logic 

Abstract 

In this project, we have studied the problem of finding conservative extensions of first 
order logics. The main goal is to establish a systematic procedure for adding geometric 
theories in both intuitionistic and classical logics. In this way, we obtain proof systems 
for several mathematical theories, such as lattices, algebra and projective geometry, 
being able to reason about such theories using automated deduction. 
 
Keywords: Classical logic; intuitionistic logic; proof theory; axioms. 

Introdução 

1 Introdução 

A lógica clássica (de primeira ordem) lida com a formalização e a análise de tipos de 
argumentação utilizados em matemática. Desta forma, os sistemas lógicos utilizados 
para a formalização da argumentação matemática devem ser ferramentas adequadas 
para provar proposições. 

Neste trabalho, mostraremos alguns sistemas lógicos adequados para a formalização 
de parte da argumentação matemática, aquela que pode ser capturada por proposições, 
i.e. sentenças lógicas sem quantificadores. Se por um lado a parte sintática dos 
sistemas que apresentaremos á facilmente estendida para predicados, a parte 
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semântica de quantificadores merece mais tempo de estudo, e portanto não será objeto 
deste trabalho. 

Um sistema lógico formal é composto, além da sintaxe, de uma especificação cuidadosa 
de regras de argumentação (regras de inferência), bem como de alguma noção de como 
interpretar e dar um significado a sentenças da linguagem adotada (semântica). 

Na Seção 2.1, apresentaremos diversos sistemas de provas, justificando a nossa 

escolha pelo uso de sistemas baseados em cálculo de sequentes. 

Com relação à semântica, no caso proposicional o significado de fórmulas em lógica 
pode ser dado de maneira trivial, baseado na tabela da verdade. 

A cada sentença básica (atômica) é atribuído um valor semântico: verdadeiro V ou falso 
F. Dependendo desse valor, chegamos ao valor das fórmulas formadas a partir da 
gramática analisando a Tabela 1. 

Através dessa análise semântica, podemos ver, por exemplo, por que as fórmulas A ⇒ 

B, ¬B ⇒ ¬A e ¬(A ⊥ ¬B) possuem o mesmo comportamento. Ou seja, provas 
matemáticas do fato: B segue de A utilizando qualquer dos seguintes métodos: direto, 
contra-positivo, por absurdo são equivalentes. 

Neste texto, utilizaremos uma abordagem mais elaborada para descrever a semântica 
da lógica clássica proposicional, através das álgebras de Boole (veja Seção 2.1.2). Além 
disso, iremos mostrar a inserção de axiomas a sistemas lógicos e como funciona seu 
sistema de provas. Objetivamos, com esse projeto, o estudo da lógica clássica e 
intuicionista, tanto nos campos semânticos como sintáticos, bem como estudar sistemas 
de provas em lógica clássica para axiomas geométricos, compreendendo como 
taisaxiomas podem ser adicionados a sistemas de provas, possibilitando com isso, obter 
regras para teorias matemáticas. 

 
Metodologia 

 
2 Metodologia 
Esta seção explana os conteúdos abordados, bem como expõe a maneira como se deu 
tal abordagem. 
2.1 Lógica clássica proposicional 
2.1.1 Sistema de provas para a lógica clássica proposicional 
Expressões válidas da linguagem lógica são sequências especiais de símbolos de um 
dado alfabeto, geradas por uma definição indutiva (gramática). Desta forma, partindo do 
alfabeto básico: 
ALFABETO Letras : A, B, C, ... 
Conectivos : ¬, ⊥, ⊦, ⇒, ⊥ 
Agrupamento : (·) 
as fórmulas da lógica clássica (proposicional) são dadas pela gramática: 
F ::= A|(¬F)|(F ⊥ F)|(F ⊦ F)|(F ⇒ F)|⊥ que significa que uma fórmula F pode ser uma 
proposição atômica (ou seja, uma fórmula A sem conectivos lógicos), a negação de uma 
fórmula, a conjunção de duas fórmulas, a disjunção de duas fórmulas, implicação ou 
falso. 
A segunda parte de um sistema lógico consiste em estabelecer os axiomas e as regras 
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de inferência do sistema. A lógica clássica baseia-se em três princípios fundamentais: 
1. Identidade - toda proposição deriva de si mesma; 
2. Terceiro-excluído - toda proposição é verdadeira ou falsa; 
3. Não-contradição - não é possível que uma proposição seja simultaneamente 
verdadeira e falsa. 
Certamente um sistema de provas deve refletir esses princípios. Existem diversas 
formas de se definir regras e axiomas de um sistema lógico formal. Começaremos por 
descrever rapidamente os sistemas de Hilbert. 
Os sistemas de Hilbert (também chamados de sistemas axiomáticos) são muito 
utilizados por filósofos para formalizar a argumentação lógica. Tais sistemas são, em 
geral, fáceis de serem compreendidos, mas extremamente difíceis de serem usados 
para provar teoremas. Sistemas de Hilbert possuem um grande número de axiomas 
básicos, como por exemplo A ⇒ A ⊦ B ou A ⇒ (B ⇒ A) e no caso da lógica proposicional 
existe apenas uma regra de inferência: modus ponens (Figura 1). 
Desta forma, derivações são sequências lineares que começam com instâncias dos 
axiomas que são decompostos pela regra de inferência, até que a conclusão é atingida. 
De maneira oposta, em sistemas de dedução natural existem apenas regras de 
inferência, além de afirmativas que começam as derivações. 
Sistemas de dedução natural para a lógica clássica tem, em geral, um e apenas um 
axioma: Γ, A |- A Inicial 
que diz que uma fórmula é provável a partir de si mesma. As regras, por sua vez, são 

de introdução onde conectivos são introduzidos na derivação (como no caso de ⇒ I) e 
de eliminação, onde eles são eliminados (como no caso de ⇒ E). 
A principal vantagem desse tipo de apresentação de sistemas de lógica formal é que 
dedução natural segue o estilo natural de argumentação. 
Entretanto, construir provas utilizando dedução natural é muito difícil, uma vez que não 
existe, começando da fórmula que se deseja provar e seguindo de baixo para cima, uma 
estratégia de prova. O formalismo escolhido para estudo neste trabalho é o cálculo de 
sequentes. 
Cálculo de sequentes foi introduzido nos anos 1930 por Gerhard Genzen [2], uma das 
vantagens de utilizá-lo é pela sua praticidade, pois, além dele possuir apenas regras de 
introdução, às premissas e conclusões são tratadas da mesma forma, e também, é 
possível observar que as regras no cálculo de sequentes simplificam o processo de 
construção de provas, quando lidas de baixo pra cima. 
As regras para o sistema G3cp [4] (lógica clássica proposicional) estão listadas na 
Figura 2. 
O sistema apresentado na Figura 2 possui diversas propriedades interessantes sob o 
ponto de vista de teoria da prova. Apresentaremos algumas a seguir. 
Um desses aspectos é que a ordem de aplicação das regras pode ser mudada. Por 
exemplo, as derivações da figura 3 são equivalentes, no sentido que têm a mesma 
conclusão e premissas. 
Teorema 1 Todas as regras de G3cp permutam entre si. 
Outro aspecto muito interessante do sistema G3cp é que todas as regras são 
inversíveis. 

Teorema 2 1.Γ|-A⊥B,∆ see Γ|-A,∆ e Γ|-B,∆; 
2.Γ|-A⊦B,∆ see Γ|-A,B,∆; 

3.Γ|-A⇒B,∆ see Γ,A|-B,∆; 
4.Γ,A⊥B|-∆ see Γ,A,B|-∆; 

5.Γ,A⊦B|-∆ see Γ,A|-∆ e Γ,B|-∆; 
6.Γ,A⇒B|-∆ see Γ|-A,∆ e Γ,B|-∆ 
Teorema 3 Se existe uma prova em G3cp para o sequente Γ|-∆, então podemos aplicar 
qualquer regra em qualquer ordem. E, se ao final de aplicarmos todasas regras 
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possíveis, obtendo apenas átomos e unidades, não pudermos terminar a prova com 
instâncias do axioma inicial, então sequente não é demonstrável. 
2.1.2 Semântica 
Estabeleceremos nesta seção alguns conceitos e propriedades básicas de álgebras de 
Boole, necessários para descrever a semântica da lógica clássica proposicional. 
Começaremos por relembrar o conceito de anéis. 
Definição 1 Um conjunto não vazio R fechado com relação às operações + e · é dito um 
anel associativo se ∀ a, b e c em R: 
1. a + b = b + a 
2. (a + b) + c = a + (b + c) 
3. ∃0 ∈ R tal que a + 0 = a ∀a ∈ R 
4. ∀a.∃(−a) tal que a + (−a) = 0 
5. (a.b).c = a.(b.c) 6. a.(b + c) = a.b + a.c e (b + c).a = b.a + c.a 
Os ítens (1)−(4) dizem que R é um grupo abeliano com relação a +, enquanto que (5) 
diz que R é um semigrupo com operador ·. Dizemos ainda que R é um anel com unidade 

se ∃1 ∈ R tal que ∀a ∈ R a.1 = 1.a = a. Além disso, R é um anel comutativo se ∀a, b ∈ 
R, a.b = b.a. 
Definição 2 Uma álgebra de Boole é um anel (R,+,·,0,1) no qual cada elemento é 
idempotente com relação à multiplicação (ou seja, igual ao seu quadrado). 
Propriedade 1 1. Em qualquer álgebra de Boole, todo elemento é seu próprio inverso 
aditivo. 
Agora mostraremos como utilizar álgebra de Boole Para estabelecer a semântica da 
lógica classica, veja figura 4. 
2. Toda álgebra de Boole é comutativa. 
2.2 Lógica intuicionista proposiciona 
A lógica intuicionista diferentemente da lógica clássica, descarta a noção de verdade 
absoluta, pois a veracidade de uma afirmação é considerada válida se e somente se 
existe uma prova construtiva da mesma. Não podemos, por exemplo, afirmar que uma 
certa coisa é verdade ou seu contrário é verdade, para isso temos que provar uma das 
duas possibilidades. As regras da lógica intuicionista (G3ip) estão listadas na figura 5. 
 
Resultados e Discussões 

 

3 Resultados e Discussão 

3.1 Resultados 

Com a teoria estudada, obtemos ferramentas teóricas que nos permitem transformar 
certos axiomas matemáticos em regras, um dos axiomas que conseguimos transformar 
em regras de lógica clássica, por exemplo, é o 5° Axioma de Peano, ou 
equivalentemente, o princípio da indução finita, que pode ser enunciado como: ∀A.(0 ∈ 

A ⊥ (∀a.a ∈ A ⇒ s(a) ∈ A) ⇒ (A = N)) E obtemos como regra correspondente a figura 6. 

Com x variável fresca, ou seja, não ocorre em uma fórmula, sequente ou derivação. 
Além disso, obtivemos sistemas de regras para teoria de ordem linear, teoria de 
reticulados linear, geometria projetiva e geometria afim. Como forma de expor alguns 
de nossos resultados, iremos apresentar nossos sistemas de regras de inferências 
propostos para a teoria de geometria projetiva e geometria afim, bem como teoremas 
que advém desses teoremas. 
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Para a Geometria projetiva, conseguimos inferir o seguinte conjunto de regras exibidos 
na figura 7. 

Possibilitando deduzir os seguintes resultados acerca das derivações e provas com o 
sistema GP. 

Subfórmula: Se um multiconjunto de fórmulas atômicas ∆ for derivável a partir de um 
multiconjunto de fórmulas atômicas Γ utilizando as regras 1-4 da geometria projetiva, 

então existe uma prova de Γ |- ∆ sem ”termos novos”. 

Não colinearidade: Se um multiconjunto de fórmulas atômicas ∆ for derivável a partir de 
um multiconjunto de fórmulas atômicas Γ utilizando as regras 1-5 da geometria projetiva, 
então existe uma prova de Γ |- ∆ utilizando as regras 1-4. 

Não colinearidade e subfórmula: Se um multiconjunto de fórmulas atômicas ∆ for 
derivável a partir de um multiconjunto de fórmulas atômicas Γ utilizando as regras 1-5 
da geometria projetiva, então existe uma prova de Γ |- ∆ sem “termos novos”. Nesse 
caso, derivabilidade é decidível. Na teoria de Geometria afim, obtemos conjunto de 

regras de inferência da figura 8. 

Com esse sistema de regras, conseguimos obter resultados substanciais acerca do 
comportamento das provas nesse sistema, como por exemplo: 

Subfórmula: Se um multiconjunto de fórmulas atômicas ∆ for derivável a partir de um 
multiconjunto de fórmulas atômicas Γ utilizando as regras 1-4 da geometria afim, então 
existe uma prova de Γ |- ∆ sem “termos novos”. 

Não colinearidade: Se um multiconjunto de fórmulas atômicas ∆ for derivável a partir de 
um multiconjunto de fórmulas atômicas Γ utilizando as regras 1-5 da geometria projetiva 

afim, então existe uma prova de Γ |- ∆ utilizando as regras 1-5. 

Não colinearidade e subfórmula: Se um multiconjunto de fórmulas atômicas ∆ for 
derivável a partir de um multiconjunto de fórmulas atômicas Γ utilizando as regras 1-5 
da geometria projetiva afim, então existe uma prova de Γ |- ∆ sem “termos novos”. Nesse 
caso, derivabilidade é decidível. Além disso, no que tange ao campo de teoria da prova, 
alguns resultados relativos a consistência e derivações também podem ser 
assegurados, como por exemplo: 

Consistência: Se Γ contém apenas fórmulas atômicas, então Γ |- ∆ não é derivável nas 

geometrias afim ou projetiva. 

GA: O sequente b ∈ I, b ∈ par(I, a) |- a ∈ I é derivável em GA. 

A partir da obtenção destes resultados, foi possível estabelecer discussões acerca do 

tema, que serão expostas a seguir. 

Unipar: Sem a regra Unipar, o sequente b ∈ I, b ∈ par(I, a) |- a ∈ I não é derivável. 

3.2 Discussão 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 279 

 

Um dos maiores desafios na área de Teoria da Prova é propor sistemas de provas 
eficientes, no sentido de permitir uma implementação com automatização maximal, ou 
equivalentemente, grau de não-determinismo minimal. No caso da lógica clássica 
proposicional, mostramos que o sistema G3cp possui tal propriedade. Isso justifica a 
escolha deste sistema como base para o nosso estudo. 

Além disso, o sistema G3cp pode ser estendido, de maneira natural e modular, para 
lidar tanto com quantificadores, quanto com lógicas não clássicas, como as lógicas 
intuicionista e linear, por exemplo. 

Assim pretendemos continuar o nosso trabalho estudando sistemas baseados em 
cálculo de sequentes para diversas outras lógicas. 

Em especial, pretendemos estudar daqui para frente o Teorema de Stone, que relaciona 
os conceitos algébricos estudados com topologia, e teoria de categorias, já visando 
compreender a semântica de quantificadores. 

Além disso, pretendemos também, futuramente, estender as regras para axiomas 

bipolares, a fim de tornar a pesquisa mais completa. 

 
Conclusão 

 

4 Conclusão 

Este trabalho é um primeiro passo para compreender sistemas formais para a lógica 
clássica e também para a lógica intuicionista. Nos concentramos no caso proposicional 
(isto é, sem quantificadores), e analisamos o problema de encontrar sistemas de provas 
adequados tanto sob o ponto de vista de busca por provas, quanto sob o ponto de vista 
semântico, onde a nossa intenção foi compreender a semântica de diversos sistemas 
lógicos, proposicionais ou não. Para esse fim, o aprendizado de álgebras de Boole foi 
um ponto de partida mandatório. 

Apresentamos um sistema de regras de inferência baseado em cálculo de sequentes 
no qual todas as regras são permutáveis e inversíveis, o que possibilita uma ótima busca 

por provas. 

Com isso, conseguimos concluir nosso estudo e alcançar o nosso principal objetivo, isto 
é transformar axiomas matemáticos em regras lógicas. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Tabela da verdade 

 

 

Figura1: Modus ponens 

 

 

Figura 2: Regras de inferência para o sistema G3cp 

 

 

Figura 3: Exemplo 
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Figura 4: Semântica para lógica clássica 

 

 

Figura 5: Regras de inferência para o sistema G3ip 
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Figura 6: Regra do axioma de Peano 

 

 

Figura 7: Regras de inferência para o sistema GP 
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Figura 8: Regras de inferência para o sistema GA. 
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TÍTULO: Catalisadores altamente ativos e estáveis na conversão do glicerol a 

bioprodutos 

Resumo 

    A conversão do glicerol em produtos de maior valor econômico tem se tornado atrativa 
devido à grande produção deste composto na indústria de biodiesel, onde ele é gerado 
como coproduto. Muitos materiais tem sido amplamente estudados como potenciais 
catalisadores para as reações de transformação do glicerol em bioprodutos de maior 
valor agregado. Dentre esses catalisadores, destacam-se as zeólitas, materiais 
mesoporosos e os materiais constituídos de óxidos mistos, envolvendo metais de 
transição. Neste trabalho foi utilizado o método de Pechini para síntese dos 
catalisadores, aliada à uma impregnação via ponto úmido. Os catalisadores obtidos, 
foram caracterizados com técnicas de microscopia eletrônica de varredura, difração de 
raios-X, fluorescência de raios-X e o estudo da redução a temperatura programada. Os 
resultados mostraram alta conversão de glicerol, e quando tratados com catalisadores 
junto à impregnação, superiores a 90%. 

 
Palavras-chave: Glicerol, acetol, catalisadores, conversão, seletividade. 

TITLE: Highly active and stable catalysts in the conversion of glycerol to bioproducts 

Abstract 

 

    The conversion of glycerol into products of greater economic value has become 
attractive due to the large production of this compound in the biodiesel industry, where it 
is generated as a co-product. Many materials have been extensively studied as potential 
catalysts for reactions to transform glycerol into higher value-added bioproducts. Among 
these catalysts, zeolites, mesoporous materials and materials consisting of mixed 
oxides, involving transition metals, stand out. In this work, the Pechini method was used 
to synthesize the catalysts, together with a wet spot impregnation. The obtained catalysts 
were characterized with scanning electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray 
fluorescence and the study of programmed temperature reduction. The results showed 
a high conversion of glycerol, and when treated with catalysts along with impregnation, 

greater than 90%. 

 
 
Keywords: Glycerol, acetol, catalysts, conversion, selectivity. 

Introdução 
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    A busca por novos métodos sustentáveis para a geração de energia ganha cada vez 
mais força no âmbito global. Não é de hoje que há um alerta sobre o uso de materiais 
fosseis gerando consequências para o meio ambiente, como por exemplo o 
aquecimento global, que pode acarretar em catástrofes para o ecossistema, dentre eles: 
extinção de flora e fauna, secas, enchentes e interferência na agricultura.[2] A energia 
renovável possui o propósito de reduzir os impactos da produção no meio ambiente, 
diminuindo a poluição e a emissão de tóxicos. De acordo com a Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biodiesel (ANP), cerca de 50% da energia e 20% dos 
combustíveis consumidos no Brasil seguem perspectivas renováveis.[3] O biodiesel 
entra nesse sistema, pois é produzido a partir de fontes vegetais ou animais. Este 
produto é um combustível alternativo e limpo, produzido pela reação de um óleo ou 
gordura com um álcool que reduz a viscosidade. Nessa reação, chamada de 
transesterificação, são formados ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, 
biodiesel, e o glicerol.[1] Teoricamente, para cada 3 mols de ésteres metílicos (ou 
etílicos) é gerado 1 mol de glicerol, ou seja, aproximadamente 10% da massa total do 
produto. 

    Era esperado que o glicerol acompanhasse a ascensão do biodiesel, porém ainda 
não existe uma busca farta para seu aproveitamento, mesmo que possa ser utilizado 
em uma gama de indústrias, e por isso, possui um preço mais baixo. O glicerol puro 
pode ser aplicado na indústria de cosméticos, farmacêutica, detergentes, na fabricação 
de resinas e aditivos e também na indústria de alimentos, como pode ser mostrado na 
Figura 1. Por outro lado, o glicerol também pode ser visto como uma fonte de produtos 
químicos de elevado valor comercial, alternativos a indústria de petróleo e pode ser 
convertido em 1,2-propanodiol, 1,3-propanodiol, 3-hidroxipropanaldeído, 1-
hidroxiacetona e acroleína na presença de catalisadores, de acordo com a Figura 2. 

    A motivação do presente trabalho se deve a síntese de novos materiais e o estudo 
de possíveis aplicações destes materiais como catalisadores na conversão do glicerol 
em acetol. O acetol é uma substância orgânica com fórmula molecular CH3COCH2OH, 
trata-se de uma α-hidroxicetona, um líquido incolor. Nesse contexto o uso de processos 
catalíticos é de extrema importância para obtenção de resultados satisfatórios. 
Catalisadores ácidos e/ou básicos são capazes de atuar eficientemente na desidratação 
de álcoois, enquanto catalisadores com sítios metálicos apresentam bom desempenho 
em reações de hidrogenação.[1] Esforços têm sido despendidos no intuito de se 
desenvolver métodos de síntese que possibilitem a obtenção de nanopartículas em uma 
determinada fase cristalina, com tamanho e morfologia controlada. Fatores esses que 
são determinantes para que um material possua eficiência de uma determinada 
aplicação. Além disso, tais sínteses buscam objetivos específicos, como: um material 
com elevada área superficial e estreito diâmetro de poros; óxidos com pequeno diâmetro 
de cristalito; um catalisador altamente ativo, seletivo e principalmente estável na reação 
de conversão do glicerol a acetol.  

 
Metodologia 

 

Materiais e reagentes 

    Os reagentes utilizados para a síntese da alumina foram: sais de nitrato de alumínio, 
Al(NO3)3.9H2O, de massa molecular 375,13 g/mol, nitrato de ferro Fe(NO3)2 com 
massa molecular de 404 g/mol, nitrato de zinco Zn(NO3)2.6H2O, ácido cítrico, de 
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fórmula química C6H8O7.H2O, com massa molecular de 210,44 g/mol, e etilenoglicol 
de fórmula química C2H8O2 e massa molecular 62,07 g/mol. 

Síntese dos catalisadores 

    Os catalisadores sintetizados são a base de óxido de cobre, ferro e alumínio. 
Obedecendo determinadas proporções entre o ferro, alumínio e cobre, 10%/90%/5% e 
20%/80%/5% respectivamente. Para um melhor entendimento as amostras foram 
nomeadas da seguinte forma: Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu em alusão as quantidades 
utilizadas.  

    A metodologia básica consiste na dissolução de um metal (que pode, por exemplo, 
estar na forma de nitrato) em um béquer contendo água deionizada, em agitação 
constante, sob temperaturas que variam de 60°C a 70°C. Em seguida, adiciona-se o 
ácido (cítrico, por exemplo), para que se forme um citrato metálico, e o poli álcool (como 
o etilenoglicol), atentando-se para as proporções molares corretas. A razão ácido/metal 
de 2:1 (mol) foi usada para todas as amostras. A razão em massa entre 
ácido/etilenoglicol foi mantida de 2:3 (mol). A reação de esterificação ocorre com o 
aumento da temperatura da solução, para valores entre 85 °C e 110 °C. A solução 
resultante deve ser seca em estufa, e posteriormente, se fará uma pré-calcinação em 
um forno mufla durante 1 hora (uma hora) a 250 °C seguida de calcinação por 2 horas 
a 500 °C sob fluxo de ar contínuo, com uma taxa de aquecimento de 10°C/min, para 
total remoção da água e de materiais orgânicos, obtendo-se assim o catalisador sólido. 

Método de impregnação 

    A partir do suporte de ferro e alumina formado o cobre foi adicionado por impregnação 
por ponto úmido ou incipiente, que consiste em preparar uma solução com água 
deionizada e a fonte do metal desejado, nitrato de cobre. Assim com o auxílio de uma 
bureta, goteja lentamente o precursor sobre o suporte, de modo que o metal 
permanecesse disperso, após essa etapa é necessário fazer uma nova secagem e 
calcinação nas mesmas condições que a primeira até que a solução de nitrato seja 
completamente inserida no suporte. 

Técnicas de caracterização 

    Para relacionar o desempenho de um catalisador, em determinada reação,é 
necessário obter informações sobre suas propriedades estruturais, texturais e 
morfológicas. Existem inúmeras formas para caracterização desses materiais, sabendo 
disso, neste trabalho serão abordadas as técnicas mais utilizadas nos laboratórios e 
estudos da área. 

- Redução a temperatura programada (TPR) 

A análise de redução a temperatura programada (TPR) foi realizada para o óxido 
sintetizado no intervalo de 100-900 °C em reator de quartzo utilizando um fluxo de 20 
mL.min-1 mistura de H2/N2 a 8% a uma taxa de aquecimento de 10 °C.min-1, a massa 

utilizada foi de 20 mg. 

- Fluorescência de raios-X (FRX) 
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Os materiais foram caracterizados por fluorescência de raios X em um aparelho Bruker 
S2 Ranger utilizando radiação Pd or Ag ânodo Max. Power 50 W, max. voltagem 50 kV, 

corrente máxima de 2 mA, XFlash® Silicon Drift Detector. 

- Difração de raios-X (DRX) 

O processo foi realizado por um aparelho Bruker D2Phaser equipado com um detector 
Lynxeye e radiação de cobre (CuKα, λ=1,54Å) com um filtro de Ni, corrente de 10 mA, 

voltagem de 30kV. 

- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

O MEV foi realizado com um equipamento Zeiss Auriga 40, com um espectrômetro de 
raios-X de energia dispersiva (EDS). A voltagem de aceleração foi de 5 kV e foram 

aplicadas diferentes ampliações (30.00 a 80.00 KX). 

Teste catalítico 

Os testes catalíticos foram realizados em um reator de leito fixo, utilizando 200 mg de 
amostras. Todos os catalisadores antes da reação foram primeiramente reduzidos em 
H2 (25 mL/min) a 350 °C por 1 h. Após a temperatura das amostras no leito catalítico 
terem sido mantidas a 350°C com um fluxo contínuo de nitrogênio durante 1 h, uma 
solução aquosa de glicerol contendo 10 wt.% alimentou o topo do reator utilizando uma 
microbomba com um fluxo de 1,8 mL/h, no qual corresponde a 0,06 mols de glicerol por 
hora, além disso, foi adicionado um fluxo de N2 equivalente a 25 mL/min. Os produtos 
líquidos foram coletados com um sistema de condensação refrigerado com água-gelo-
sal para serem analisados a cada hora em um cromatógrafo a gás conectado à um 
detector de ionização de chama (FID-GC), usando uma coluna levemente polar para 

favorecer a separação dos picos. Seguindo o esquema mostrado na Figura 3. 

Foram utilizadas três equações para os cálculos da conversão do glicerol, e seletividade 
dos produtos. 

Cglc = [(Qgcmol/Qgirmol)]*100% (1) 

Onde "Qgc" é a quantidade de glicerol consumida e "Qgir" é a quantidade de glicerol 
introduzida no reator. 

Slev = [(Qlcmassa/Tprodmassa)]*100 % (2) 

Onde "Qlc" é a quantidade de produtos leves consumidos em massa e "Tprod" o total 

de produtos em massa. 

Spes = [(Qpcmassa/Tprodmassa)]*100% (3) 

Onde "Qpc" é a quantidade de produtos leves consumidos em massa e "Tprod" o total 
de produtos em massa. 

 
Resultados e Discussões 
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    Para esta parte do trabalho serão apresentados os resultados mais pertinentes das 
caracterizações propostas, bem como dos testes catalíticos, referentes as amostras 
Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu, que foram sintetizadas pelo método de Pechini. 

- Difração de raios-X 

A Figura 4 mostra o difratograma para as amostras de Fe10Al90, Fe10Al90Cu, 
Fe20Al80 e Fe20Al80Cu. De acordo com pesquisas realizadas, sabe-se que amostras 
contendo Al em sua composição apresentam uma baixa cristalinidade, caracterizando 
um sólido amorfo. Analisando o difratograma, observou-se picos pouco intensos, nas 
faixas de (35,4; 38,8 e 39 graus 2θ) o que implica na presença do CuO. Portanto, a partir 
destes resultados pode-se perceber que a síntese pelo método de impregnação úmida 
(Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu) favorece a formação da fase de cobre. Comparando com 
os catalisadores (Fe10Al90 e Fe20Al80) que foram preparados usando somente o 
método dos precursores poliméricos, indica-se que o método utilizado para 
impregnação foi realizado de maneira correta, o que pode ser comprovado junto as 

análises de MEV. 

- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Os aspectos morfológicos das amostras preparadas foram obtidos por microscopia 
eletrônica de varredura, como mostra a Figura 5. Os catalisadores sintetizados usando 
somente o método dos precursores poliméricos (Fe10Al90 e Fe20Al80), mostram uma 
morfologia tipo esponja, característico de um material com elevada porosidade. Este 
tipo de morfologia é proveniente da decomposição térmica dos compostos orgânicos, 
ácido cítrico e etilenoglicol, utilizados na síntese durante o processo de calcinação. 
Desse modo induz a abertura de canais através da matriz dos óxidos. Se comparado as 
duas imagens não se nota mudanças muito significativas entre essas amostras. Figuras 
5 (A e B) e (E e F). 

Em contrapartida, os catalisadores Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu sintetizados pela rota de 
impregnação úmida a partir da alumina hidratada preparada pelo método Pechini 
apresentam morfologia do tipo folheada, Figuras 5(C e D) e (G e H), o qual está 
relacionado a formação da estrutura de cobre disperso na alumina e/ou da alumina de 
transição na superfície do sólido, tal como foi visto nos difratogramas de DRX, Figura 

4. 

- Redução a temperatura programada (TPR) 

Os resultados do TPR foram satisfatórios, ao interpretar a Figura 6. Observa-se que 
houve a redução Fe2+ para Fe0 no óxido Fe2O4, em uma faixa de 325-350°C. Além do 
evento de redução da fase de cobre que ocorre entre 200-300°C. As reações referentes 
aos diferentes estágios de redução estão inseridas na Figura 6. 

- Fluorescência de Raios X 

As análises feitas por FRX indicam a porcentagem (%) qualitativa dos óxidos 
sintetizados quando feitos apenas pelo método de Pechini como para o uso do método 
de impregnação como mostra a Tabela 1. Os dois métodos apresentaram um nível 
baixo para a quantidade de Al em suas composições, em teoria os valores seriam de 
90% e 80%, o que não foi observado. Isso pode ter ocorrido devido as prováveis 
contaminações da amostra, haja visto que o número de interferentes no resultado geral 
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deste método correspondeu a aproximadamente 7,3%. O que não aconteceu para o Fe, 
que ao contrário do Al, teve um excesso de aproximadamente 29% e 7,9% nas amostras 
com 20% e 10%, respectivamente. Vale enfatizar que a análise de FRX é apenas semi-
quatitativa e necessita fazer medidas de ICP para confirmar as informações inseridas e 
obter resultados mais representativos. 

Testes catalíticos 

    O objetivo principal da presente pesquisa é avaliar a qualidade/quantidade na 
conversão do glicerol a acetol. Os testes catalíticos apresentaram, em grande parte, 
respostas satisfatórias. Partindo do ponto de que foram retiradas cinco alíquotas em 
diferentes tempos (60, 120, 180, 240 e 360 min) e pesadas ao final de cada tempo, 

visando obter informações sobre o balanço de massa.  

    Esses testes envolvem uma série de variáveis, desde o fluxo de glicerol que passa 
pela bomba, até a temperatura que envolve o sistema, seja durante o pré-tratamento ou 
na própria reação. Neste caso, como já informado, a temperatura usada foi de 350°C. 
Para uma temperatura como a que foi utilizada, a probabilidade de craqueamento das 
moléculas é alta, o que de fato ocorreu. Portanto mesmo com as técnicas para 
caracterização realizadas, não foi acordado com exatidão quais produtos estariam 
sendo formados. De acordo com a literatura, foi possível a identificação das moléculas 
de hidroxiacetona (acetol), 1,2-propanodiol, bem como, porcentagens de ácido 
propanoico e acético. Dessa forma foi preferível utilizar uma notação baseada em 
produtos leves e pesados. 

    Tomando como base o padrão utilizado, n-butanol, é visto que o acetol é observado 
nos resultados do CG-MS em uma faixa de 2-3 minutos. De acordo com distribuição 
realizada, os produtos leves vão de 0 a 4,5 minutos, enquanto os pesados 4,5 a 17 
minutos. Logo, o acetol é considerado um produto leve. 

    Realizadas as transformações foi possível calcular a conversão do glicerol e também 
a seletividade para os produtos leves e pesados. Para se chegar aos resultados utilizou-
se as equações 1, 2 e 3, indicadas na metodologia. As respostas obtidas são 
representadas nas Tabela 2. 

    Portanto, a partir da Tabela 2 é possível observar que os catalisadores usados 
obtiveram boa resposta para a conversão do glicerol, e que a porcentagem de 
seletividade foi maior para os produtos leves. Isso ocorreu principalmente pelo fato do 
acetol se encaixar na faixa dos produtos leves, como já foi mencionado, ele é 
reconhecido em 2-3 minutos. Para confirmar tais suposições iremos realizar análises de 
CG-MS em trabalhos futuros, o qual será possível calcular a seletividade específica para 
cada produto. 

    Por fim, os resultados mostram que o cobre é o principal sítio ativo e que os demais 
óxidos desempenha um papel secundário no processo, considerando que a seletividade 

melhorou significativamente para os sólidos contendo Cu.  

  

 
Conclusão 
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    Neste trabalho óxidos de ferro e alumínio foram sintetizados pelo método dos 
precursores poliméricos e por meio de impregnação via ponto úmido, e testados como 
catalisadores na reação de conversão do glicerol a acetol em fase gasosa. A atividade 
e a seletividade a acetol aumentaram com o acréscimo do teor de cobre, o que pode 
ser comprovado junto aos resultados de conversão do glicerol com as amostras de 
Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu. Desta forma, o componente usado como suporte e o teor 
de cobre afetam no desempenho catalítico. 

    Apesar da transformação do glicerol em hidroxiacetona via catálise heterogênea ser 
um processo bastante interessante, o desenvolvimento de novas pesquisas que 
possibilitem a conversão do glicerol em hidroxiacetona e posteriormente em outros 
bioprodutos de elevado valor agregado dentro do mesmo ciclo reacional permanece um 
desafio a ser explorado. Como perspectiva futura, espera-se que novos testes e 
sínteses sejam realizados, a fim de propiciar uma melhor interpretação dos resultados 

usando técnicas mais específicas como o CG-MS. 
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Figura 1 - Uso do glicerol na indústria. 

 

 

Figura 2 - Produtos oriundo de reações com o glicerol. 
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Figura 3 - Esquema catalítico utilizado. 

 

 

Figura 4 - Difratograma das amostras de Fe10Al90, Fe10Al90Cu, Fe20Al80 e 
Fe20Al80Cu. 
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Figura 5 - Análises de MEV para as amostras. Fe10Al90 (A e B), Fe10Al90Cu(C e D), 
Fe20Al80(E e F) e Fe20Al80Cu(G e H). 

 

 

Figura 6 - Resultados dos TPRs das amostras. 
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Tabela 1 - Resultados dos FRXs para as amostras. 

 

 

Tabela 2 - Conversão e seletividade das amostras. 
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TÍTULO: Espectroscopia Raman ressonante em uma e poucas camadas dissulfeto de 

tungstênio 

Resumo 

Materiais 2D apresentam grande potencial para aplicações nanotecnológicas. A técnica 
de espectroscopia Raman se baseia na coleta a luz espalhada inelasticamente por um 
material devido à interação entre luz e a matéria, criando ou aniquilando um quantum 
de vibração. Esse processo nos permite obter informações das propriedades eletrônicas 
e vibracionais nestes materiais. Além disso, o sinal Raman pode ser amplificado quando 
a luz incidente ou espalhada está em ressonância com um nível eletrônico do material. 
Este fenômeno de espalhamento Raman ressonante, permitindo obter informações 
sobre os estados eletrônicos a partir das suas interações com os fônons e, também 
observar fenômenos de espalhamento envolvendo dois ou mais fônons do material. 
Neste trabalho, buscamos entender os processos Raman de dupla ressonância em 
monocamada de dissulfeto de tungstênio (WS2), um material semicondutor com gap no 
visível. Para isso foram realizadas medidas de espalhamento Raman variando a energia 
do laser de excitação em temperatura ambiente. Este trabalho visa compreender os 
processos de acoplamento entre fônons e elétrons destes materiais 2D através do 
formalismo quântico relevante para aplicações da eletrônica do vale. 
 
Palavras-chave: Espectroscopia Raman. Nanotecnologia. Materiais 2D. Óptica 

TITLE: Double Resonant Raman Scattering in WS2 Monolayer 

Abstract 

Two-dimensional materials exhibit great potential in nanotechnology applications. 
Raman spectroscopy technique collects the inelastic scattered beam mediated by the 
light-matter interaction, through the creation or annihilation of phonons. Thus providing 
important information of electronic and vibrational properties. In addition, Raman 
intensity signal may be enhanced when the incoming or scattered laser beam matches 
with the electronic bandgap of the material under study. This phenomenon is known as 
resonant Raman scattering and allows us to gather information on the electron, phonons 
and their coupling. And, it also allows to explore scattering processes involving two or 
more phonons within the material. In this work, we aim to understand the underlying 
physics of the double resonant Raman process in monolayer tungsten disulfide (WS2), 
a semiconducting material with an energy bandgap in the visible range. We performed a 
set of Raman measurements under the variation of the laser energy at room-temperature 
work. This work contributes to the understanding of the electron-phonon coupling in 2D 
WS2-like materials relevant for valleytronic applications. 
 
Keywords: Raman Spectroscopy. Nanotechnology. 2D Materials. Optics 

Introdução 
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Ao passar dos anos, a ciência sempre esteve em completa evolução de seus métodos 
de análise e a área da Física isso não foi exceção. Nos dois últimos séculos, a área 
física foi reinventada com a formulação da teoria quântica e, com isso, novos ramos de 
estudo surgiram, como a física nuclear e de partículas, por exemplo. A física da matéria 
condensada foi uma destas áreas e, visa em estudar o comportamento estrutural, 
eletrônico dos materiais, além de várias outras características. Posteriormente, a ciência 
dos materiais e a física da matéria condensada vivenciaram uma expansão significativa 
e expressiva de suas áreas após a obtenção do primeiro material em duas dimensões 
(2D), o grafeno [1][2]. O grafeno se tornou rapidamente o principal interesse entre os 
pesquisadores, sendo exaustivamente explorado de forma teórica, experimental e 
aplicável, uma vez que suas propriedades são únicas ao se comparar com um cristal 
bulk, como baixa espessura, altas transparência, resistência, condutividade e 
flexibilidade além de ser pouco denso [3]. A obtenção do grafeno em 2004 impulsionou 
essa nova classe de materiais finos, como o nitreto de boro hexagonal (hBN), um 
material isolante, e os dicalcogenetos de metais de transição (TMDs, da sigla em inglês), 
no qual podem apresentar propriedades semicondutoras, metálicas e magnéticas [4]. 
Atualmente, os materiais 2D tornaram-se indispensáveis para o desenvolvimento de 
nano-dispositivos eletrônicos para vários propósitos, como detectores de moléculas e 
nanofiltros de água [5]. Muitas destas possibilidades eram explicadas através do estudo 
de suas propriedades eletrônicas e vibracionais e outros efeitos relacionados à simetria 
[6][7]. Os TMDs são uma grande família que possuem uma formulação química do tipo 
MX2, onde M é um metal de transição e X um calcogeneto, sendo o metal molibdênio 
(Mo), tungstênio (W), rênio (Re) e o calcogeneto, enxofre (S), selênio (Se), telúrio (Te), 
no geral. [FIGURA 1]: Estrutura cristalina do WS2. As esferas azuis representam os 
átomos de tungstênio e as esferas amarelas os átomos de enxofre. Retirada da 
referência [6]. A Figura 1 mostra a estrutura cristalina destes materiais. Existe uma gama 
de possibilidade de combinações para esta família, o que a torna ampla em termos de 
propriedades físicas e químicas. Os TMDs semicondutores (no nosso caso) cujo 
bandgap de energia está na região da luz visível, e os tornam ótimos candidatos para 
fabricação de fotossensores e fotodiodos [8]. Quando em poucas camadas, muitas de 
suas propriedades eletrônicas e vibracionais se alteram devido ao confinamento 
quântico, tornando-as mais interessantes [9]. Com objetivo de analisar estas novas 
características, a técnica Raman se revelou, ao longo de anos de pesquisa, uma 
poderosa ferramenta que permite caracterizar quimicamente diversos compostos e, 
também, fornece diversas informações sobre a estrutura cristalina, eletrônica e 
vibracional destes materiais [9]. A técnica Raman é um instrumento de análise óptica 
que consiste, em síntese, na emissão de um feixe de energia fixa em uma rede cristalina 
e medir a energia de resposta do feixe espalhado pela rede. A partir destas informações 
podemos determinar várias interações entre o cristal e os elétrons da rede por meio de 
vibrações. Particularmente, neste trabalho estudamos uma monocamada de dissulfeto 
de tungstênio (WS2). Em estudos anteriores, a técnica Raman foi utilizada com 
propósito de caracterização estrutural do dissulfeto de tungstênio em poucas camadas, 
procurando entender o surgimento dos picos nos espectros Raman fora de ressonância 
e tentar explicá-los de forma clássica. Agora, iremos investigar mais o processo de 
espalhamento Raman em WS2 procurando compreender a origem dos modos Raman 
de primeira e segunda ordem dentro do formalismo quântico. 
 

Metodologia 

 
As atividades deste plano de trabalho foram divididas e realizadas em quatro etapas: (i) 
revisão bibliográfica do espalhamento Raman dentro do formalismo quântico, com foco 
nas relações existentes entre fônons e elétrons; (ii) uso do conhecimento teórico para 
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análise de dados obtidos anteriormente com intuito de explicar de forma clara os 
fenômenos presentes no espalhamento e suas inferências; (iii) revisão da literatura e, 
(iv) desenvolvimento de um possível novo estudo baseado nas atividades realizadas 
para outros materiais. Dentro do formalismo clássico, o espalhamento Raman é 
explicado em termos do conceito de polarizabilidade, ondas eletromagnéticas e pelo 
princípio da conservação do momento, encontrando uma expressão capaz de explicar 
os modos de primeira ordem: [EQUAÇÃO 1] A Eq. (1) mostra que a polarização induzida 
é dividida em duas porções que interagem de forma inelástica dada por distintos vetores 
de onda (k + q e k - q) [11]. O modelo clássico apenas descreve a interação fóton-fônon 
que é mais fraca que a interação elétron-fônon. Assim, para obtermos informações das 
interações elétron-fônon é conveniente entendermos o espalhamento Raman dentro do 
formalismo quântico. Desta forma, considera-se um hamiltoniano H do sistema partindo 
do teorema da perturbação. [EQUAÇÃO 2] Na Eq. (2), os termos He, Hl e Hr 
representam, respectivamente, os hamiltonianos do elétron, da rede cristalina e da 
radiação incidente. Suas somas são representados pelo termo H0, o hamiltoniano dos 
elementos não perturbados do sistema. Os termos Her e Hel representam, 
respectivamente, os hamiltonianos das interações elétron-radiação e elétron-rede, 
resultando em H1 que é o hamiltoniano perturbado do sistema. Estes dois últimos 
termos estão associados ao acoplamento elétron-fônon [11]. [FIGURA 2]: Diagramas de 
Feynman processos de espalhamento Raman de (a) primeira ordem e (b) segunda 
ordem. A Figura 2 apresenta o diagrama de Feynman do processo Raman (Stokes) 
quando se tem um e dois fônons participando do processo. O processo na Fig. 2a é 
denominado de primeira ordem, isto é, quando há a participação de apenas um fônon 
no processo. Este diagrama pode ser descrito pelas seguintes etapas: (i) um estado 
incidente |i⟩ interage com um fóton incidente de frequência ⍵i, criando um par elétron-

buraco, colocando o sistema no estado |a⟩ (via Her); (ii) o par é espalhado 
inelasticamente (via Hel), emitindo um fônon de frequência ħ⍵ph, colocando o sistema 

no estado |b⟩; (iii) finalmente, há a recombinação do par elétron-buraco emitindo um 
fóton de energia ħ⍵ph, onde o sistema entra no estado |f⟩ [12]. A probabilidade do 
espalhamento Raman pode ser descrito através da regra de ouro de Fermi: [EQUAÇÃO 

3] A Eq. (3) fornece a probabilidade de um elétron no estado inicial |i⟩ e energia Ei de 
absorver um fóton de energia ħ⍵ e ir para um estado final |j⟩ com energia Ej, assim 
permitindo determinar a intensidade do processo, dado por: [EQUAÇÃO 4] Onde Aqui, 
Eg é a energia de transição do material e γ é a frequência de amortecimento relacionada 
ao tempo de vida do acoplamento elétron-fônon [13]. Este é apenas uma das 
probabilidades de espalhamento que estão ocorrendo, outros processos como a 
aniquilação de um fônon, processos envolvendo o buraco e até mais de um fônon 
participando estão ocorrendo simultaneamente. Neste último caso, a intensidade do 
processo Raman de segunda ordem (ver Fig. 2b) é dada por: [EQUAÇÃO 5] Da Eq. (5) 
fica evidente que, diferente dos processos de primeira ordem nos quais os fônons 
existiam próximos ao centro da zona de Brillouin (ponto Γ), os fônons que participam do 
processo de segunda ordem devem satisfazer o princípio de conservação de momento, 
pois ocorrem nas bordas da primeira de Brillouin [9]. É interessante ressaltar que quando 
a energia do fóton incidente coincide com o gap eletrônico do material (Eg), as 
intensidades das bandas Raman são “amplificadas” de modo que alguns processos 
quânticos são permitidos ou facilmente observados dentre eles há o espalhamento 
Raman de dupla ressonância (double resonance Raman scattering, DRR) [14]. 
Devemos evidenciar que este processo não se pode confundir com o processo de 
segunda ordem que é um reflexo da densidade de estados (DoS, sigla do inglês), ou 
seja, com a variação da energia de excitação do laser usado não altera as posições dos 
picos na espectroscopia, em contraste do processo DRR no qual é possível observar a 
dispersão das bandas com a mudança das energias usadas. 
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Resultados e Discussões 

 
O presente trabalho é uma continuação do projeto de pesquisa anteriormente 
desenvolvido, cujo o foco foi no estudo da teoria clássica do espalhamento Raman 
seguido pelo treinamento no laboratório e coleta dos dados experimentais, 
posteriormente analisados. O espectro Raman de um material é único e, dependendo 
do material sob investigação, apresenta modos vibracionais associados com bandas 
Raman denominados de primeira e segunda ordem. Este atual plano de trabalho foca-
se em entender a física adjacente relacionado a origem destas bandas Raman em uma 
monocamada de WS2. Em outras palavras, estamos interessados em compreender o 
processo físico que dá origem a estas bandas. [FIGURA 3]: Espectro Raman de uma 
monocamada de WS2 coletado com uma energia de excitação de 1.96 eV (633 nm). A 
Figura 3 apresenta o espectro Raman característico de uma monocamada de WS2 
coletado com uma energia de excitação 1.96 (633 nm). O espectro foi normalizado pela 
intensidade do pico de silício em localizado em 520 cm-1, indicado na figura. Os modos 
E’ e A’1 localizados, respectivamente, em 355 cm-1 e 421 cm-1 são modos de primeira 
ordem localizados no centro da zona de Brillouin, i.e. no ponto Γ (q = 0). O modo E’ está 
associado as vibrações no plano, enquanto o modo A’1 está associado a vibração fora 
do plano dos átomos de S com o W fixo. Além destes dois modos de primeira ordem, 
podemos notar uma banda denominada de 2LA localizada em 351 cm-1 sobreposta com 
o modo E’. Esta banda é originada por dois fônons longitudinais acústicos (LA) nas 
bordas da primeira zona de Brillouin [8]. Neste plano de trabalho, temos como objetivo 
entender o processo físico que dá origem destes três modos (E’, A’1 e 2LA) vibracionais. 
A monocamada de WS2 é um semicondutor com gap direto na região do visível, 2.3 eV 
[9]. Logo, para obter maiores informações sobre o comportamento eletrônico e 
vibracional, coletamos o espectro Raman deste material para outras linhas de excitação. 
A Figura 4 mostra o espectro Raman ressonante da monocamada de WS2 para as 
linhas 2.54 eV (488 nm), 2.41 eV (514 nm) e 2.18 eV (568 nm), respectivamente. Na 
seção anterior, vimos que a partir da regra de ouro de Fermi pode-se determinar a 
intensidade dos modos de segunda ordem baseado na probabilidade do fóton incidente 
interagir com estrutura eletrônica do material. A partir da Eq. (5), conferimos que 

condição de ressonância é quando a energia incidente for próxima a Eg ou Eg + ħ⍵f. 
Para o caso do WS2, essa energia é de aproximadamente 2.3 eV (~514 nm). Desta 
forma, espera-se que em condições de ressonância os modos vibracionais “aumentem” 
em intensidade e, além disso, o surgimento de outros picos que não são evidentes no 
espectro não ressonante. Isto é claramente observado na Figura 4. Note que o espectro 
coletado sobre condições não ressoante, i.e. para as linhas de energia 488 nm, 568 nm 
e 633 nm, os modos E’ e A’1 estão claramente presentes, enquanto a intensidade do 
modo 2LA não é tão proeminente. No entanto, o espectro ressonante, i.e. para a linha 
514 nm, é possível notar que a intensidade dos modos E’ e A’1 são mais acentuados e, 
além disso, a intensidade do modo 2LA é muito mais proeminente que os fônons de 
primeira ordem. É importante ressaltar que outros modos Raman aparecem para esta 
linha de excitação. [FIGURA 4]: Espectro Raman ressonante para a monocamada de 
WS2 pra três diferentes linhas de laser, indicadas na figura. A Figura 5 apresenta os 
ajustes do espectro Raman da monocamada de WS2 para a linha 514 nm. É possível 
observar o surgimento de dois novos modos na região de baixa frequência, 
respectivamente localizados em 295 e 326 cm-1 e dois modos na região de alta 
frequência localizados em 487 e 586 cm-1, respectivamente. [FIGURA 5]: Ajustes do 
espectro Raman do WS2 para energia de excitação de 2.4 eV (514.5 nm). Para 
entendermos o processo Raman que dá origem aos modos E’, A’1 e 2LA, a Figura 6 
mostra uma representação esquemática dos processos de primeira e segunda ordem 
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no WS2, onde a estrutura eletrônica de baixa energia é representada por bandas 
parabólicas nas bordas da zona de Brillouin (ponto K). O processo envolvendo fônons 
de primeira ordem (Fig. 6a) inicia-se com a absorção de um fóton pelo meio em um 
estado |i⟩, criando um par elétron-buraco, colocando o sistema no estado |a⟩. Em 
seguida, o elétron é espalhado inelasticamente, emitindo um fônon de frequência ħ⍵f, 

colocando o sistema no estado |c⟩. Finalmente, o par elétron-buraco é desfeito emitindo 
um fóton de energia E = ħ⍵ - ħ⍵f (espalhamento Stokes), onde o sistema admite o 

estado |f⟩ [12]. [FIGURA 6]: Representações esquemáticas de processos de 
espalhamento Raman de (a) primeira ordem e (b) segunda ordem. No caso dos fônons 
de segunda ordem (Fig. 6b), o processo envolve dois fônons onde o elétron é espalhado 
inelasticamente pela emissão de um fônon com vetor de onda -q para o vale K’. E, em 
seguida, o elétron é novamente espalhado inelasticamente retornando ao vale K pela a 
emissão de um segundo fônon com vetor de onda +q e, finalmente, é recombinado com 

o buraco emitindo um fóton de energia ħ⍵ - ħ⍵f - ħ⍵f’, igual à energia inicial menos a 
energia dos fônons envolvidos no processo [9]. Note que neste espalhamento, não 
consideram apenas as transições verticais, mas também o espalhamento do elétron 
excitado ao longo de toda a rede recíproca, desde que a conservação do momento seja 
alcançada. Este processo é conhecido como espalhamento entre-vales e dá origem ao 
modo 2LA, onde dois fônons LA participam do processo. Berkdemir et. al. demonstrou 
que o vetor de onda do fônon que participa do espalhamento está no ponto M da primeira 
zona Brillouin [9]. A Figura 7 presenta a esquematização da primeira zona de Brillouin 
considerando a banda de valência (azul) e condução (vermelha). A transição vertical é 
indicada pela seta em preto e o vetor de onda do fônon pela seta vermelha sendo q = 
M [15]. No entanto, foi recentemente demonstrado para o MoS2, com propriedades 
eletrônicas semelhantes ao WS2, cujo o gap é de ~1.9 eV, que as banda 2LA é em 
realidade uma deconvolução de várias contribuições envolvendo o ramo LA nos pontos 
M e K e da densidade de estados de fônons [16]. É importante ressaltar que as bandas 
de segunda ordem estão presentes no espectro Raman de diversos materiais, e sua 
principal característica é o fato de eles são o reflexo da densidade de fônons de estados 
do material com o dobro da frequência original [16]. Isso significa que sua posição não 
muda com a energia do laser em contraste para dobrar as bandas de ressonância. 
Enquanto, uma banda Raman de dupla ressonância (DRR) varia sua frequência ao 
variar a energia de excitação. Logo, a banda 2LA do WS2 pode apresentar não apenas 
contribuições no ponto M, mas também no ponto K e da densidade de estados. Apesar 
de já haver trabalhos de Raman ressonante no WS2 [18], o mapeamento detalhada 
entre a transições eletrônicas do material (da ordem de 300 meV) ainda precisa ser 
investigado. [FIGURA 7]: Esquematização do espalhamento Raman que dá origem ao 
modo 2LA. As transições verticais estão representadas pelas setas em preto e as 
interações elétron-fônon estão representadas pelas setas em vermelho. A banda de 
valência é representada pelo plano azul e a de condução pelo plano vermelho. Imagem 
retirada da referência [9]. 
 
Conclusão 

 
Neste plano de trabalho damos continuidade à pesquisa anteriormente iniciada cujo 
objetivo é estudar o comportamento vibracional e eletrônico de sistemas bidimensionais. 
Em nossos estudos, usamos materiais semicondutores da família dos TMDs com gap 
de energia na região do visível. Para isso, foi estudado o formalismo quântico do 
espalhamento Raman para descrever nosso problema físico, fomos capazes de 
compreender o processo de criação de vibrações em uma rede cristalina excitada por 
fótons de energia fixa, explicitando os processos de primeira e de segunda ordem como 
também definindo e identificando processos Raman de dupla ressonância. Desta forma, 
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ao concluir este plano, conquistamos o escopo de explorar na literatura estudos acerca 
destes materiais e a familiarização dos processos de obtenção e tratamento de dados 
experimentais, bem como análise teórica destes dados, nos fornecendo as ferramentas 
necessárias para a exploração de outros materiais com objetivo de encontrar outras 
propriedades que sejam interessantes para aplicações tecnológicas. Dito isso, nosso 
planejamento com os conhecimentos gerados por este trabalho é dar continuidade no 
estudo da família dos TMDs, porém desta vez estudando o telureto de molibdênio 
(MoTe2) de estrutura cristalina β (ou 1T), ou simplesmente β-MoTe2, em monocamada, 
mapeando o comportamento dos modos vibracionais com a mudança da energia de 
excitação dentre outros fatores. 
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TÍTULO: Avaliação dos Complexos Convectivos de Mesoescala na Região Tropical da 

América do Sul com o uso do ISCCP-Tracking 

Resumo 

 

Os complexos convectivos de Mesoescala (CCM) são aglomerados de nuvens 
cumulunimbus em formato circular. Estes sistemas são associados a eventos com 
preciptações intensas, trovoadas e fortes rajadas de ventos. O objetivo deste estudo foi 
avaliar as características físicas e morfológicas dos CCM que atuaram no sobre o 
Nordeste Brasileiro no período de janeiro a maio do ano de 2008, visando uma 
contribuição para um modelo conceitual dos CCM tropicais baseado na definição de 
Maddox (1980), através de dados do International Satellie Cloud Climatology Project-
Tracking (ISCCP-Tracking). Conclui-se que os CCM que ocorrem neste período tiveram 
áreas de cobertura de nuvens menores do que a definição de Maddox e também 
apresentaram uma cobertura de nuvens com temperaturas bem inferior do estabelecido 
por Maddox. 

 
 

Palavras-chave: Complexo Convectivo de Mesoescala, Nordeste Brasileiro, ISCCP-
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TITLE: Evaluation of Mesoscale Convective Complexes in the Tropical Region of South 

America using ISCCP-Tracking 

Abstract 

 

Mesoscale convective complexes (MCC) are agglomerates of cumulunimbus clouds in 
a circular shape. These systems are associated with events with intense rainfall, 
thunderstorms and strong gusts of wind. The study evaluated the physical and 
morphological characteristics of the CCM that operated in the Northeast of Brazil from 
January to May of 2008, complex for a contribution to a limited conceptual model of the 
CCM based on the definition of Maddox (1980), using Data from International Satellie 
Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking). It is concluded that the CCM that 
occur in this period have smaller cloud cover areas than the Maddox definition and also 
a cloud source with much lower temperatures established by Maddox. 

 
 
Keywords: Mesoscale Convective Complex, Nordeste Brasileiro, ISCCP-Tracking. 
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Introdução 

Os Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) são definidos como um aglomerado de 
nuvens convectivas e que apresentam uma área continua de precipitação, dos quais 
são divididos a partir de suas características físicas em: Linhas de Instabilidade (LI), os 
que possuem formato similar de uma linha; Complexo Convectivo de Mesoescala 
(CCM), os que possuem formato similar de um círculo e os SCM, os que possuem 
formato irregular. 

Os CCM são definidos como um sistema que possuem um conjunto de nuvens 
cumulunimbus frias e espessas em formato circular com duração de 6 a 12 horas (escala 
temporal) Maddox (1980). Estes sistemas estão associados a eventos com precipitções 
intensas, trovoadas e fortes rajadas de vento, podendo ocasionar até inundações (Silva 

Dias, 1996; Lyra et at, 2018). 

Laing e Fritsch (1997) mapearam a distribução global dos CCM, com base em imagens 
de satélite. Os sistemas ocorrem preferencialmente nos trópicos e subtrópicos, porém 
os sistemas que ocorrem na América do Norte e do Sul são preferencialmente as 
margens das montanhas. Os CCM que ocorrem nos trópicos possuem um tamanho 
menor em relação aos que ocorrem nos subtrópicos, com duração menor de 9 horas e 
são mais frequentes no verão (Salio et al., 2007). 

Foi realizado um estudo onde os CCM que ocorreram no Nordeste Brasileiro (NEB) no 
período de 2003 a 2006, apresentam uma duração média de 11 Horas, em que seu 
desenvolvimento máximo ocorreu durante o início da noite e pela madrugada, com 
diâmetro médio de 500km e com temperatura a -40°C (Silveira, 2010). Em uma análise 
de 80 eventos ocorrido no período de 1999 a 2009, concluiu-se que a maioria dos CCM 
ocorreu entre os meses de janeiro e março (Silveira, 2012). 

Mediante a necessidade de identificação dos CCM, Milhahn Junior (2016) produziu um 
algoritmo no software GNU octave para identificação do CCM a partir de imagens do 
satélite METEOSAT, onde pode-se observar características dos sistemas como: área, 
excentricidade, duração, trajetória e velocidade média. 

Foram analisados 57 casos de CCM no NEB entre o período de 2008 a 2015, onde 
concluiu que há uma frequência média de 7 casos de CCM durante o ano e que eles 
ocorrem com maior frequência entre as estações de verão e outono (Lyra, 2018). Foi 
possível observar uma área de cobertura média de 120.000km². 

Mediante isto, o objetivo principal é contribuir para a geração de um modelo conceitual 
dos CCM tropicais no continente sul americano, através de dados do International 
Satellie Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking). 

 

Metodologia 

 
A área de estudo definida compreende o Nordeste Brasileiro (NEB), que fica situado 
ente as latitudes - 1° e -18°30' e entre as longitudes - 34°20' e -48°30', com uma área 
de 1.561.177,8 km² (figura 1). 
  
A base de dados utilizada foi do International Satellite Cloud Climatology Project 
(ISCCP-Tracking), que consiste em uma base de 26 anos (1983 a 2008) de dados de 
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cinco satélites geoestacionários, que são: o Geostationary Operational Environmental 
Satelllite East (GOES-E), o Geostationary Operational Environmental Satelllite West 
(GOES-W), o Meteosat, o Indian National Satellite System (INSAT) e o Geostationary 
Meteorological Satellite (GMS), com resolução temporal de 3 horas e resolução espacial 
de 30km. Porém o satélite que foi utilizado para a pesquisa foi o GOES-E, devido a sua 
cobertura para a área de estudo. 

A identificação e o rastreio dos SCM na base de dados ISCCP-Tracking ocorre de 
maneira separada e independente em cada satélite que compõe a base de dados. Os 
sistemas convectivos são identificados a partir do limiar de temperatura de brilho inferior 
a 245K (-28,15°C), após a identificação são determinadas características físicas e 
morfológicas dos sistemas. Os sistemas convectivos que são rastreados, através da 
técnica proposta por Machado et al (1998), além do limiar de temperatura eles 
apresentam um tamanho mínimo, 90 km de raio, e duração mínima de 3 horas. 

Baseado nas características propostas físicas por Maddox (1980), como mostra a tabela 
1, Lyra (2018) identificou 11 casos de CCM no primeiro semestre do ano de 2008 (tabela 
2), os quais foram utilizados como base na pesquisa. 

A identificação da localização dos sistemas (tabela 2) foi realizada através de uma 
análise subjetiva das imagens do satélite GOES 10. Para esta análise utilizou-se o 
software GrADS (Grid Analysis and Display System) para a visualização das imagens e 
optou-se por definir um limiar de -23,15°C para a temperatura de brilho para uma melhor 
identificação. 

A partir da localização dos sistemas foram criadas pequenas caixas de latitudes e 
longitudes para a melhor identificação do sistema dentro da base de dados dos ISCCP, 
foi utilizado o software MATLAB para a visualização dos dados das variáveis dos 
sistemas (tabela 3). 

As variáveis relacionadas as temperaturas dos sistemas tiveram suas unidades 
alteradas de Kelvin para Celsius (formula 1), visto que os limiares de temperatura 
utilizados por Maddox (1980) são na escala de Graus Celsius. As unidades relacionadas 
ao raio do sistema tiveram suas unidades alteradas para área (formula 2), pois Maddox 
(1980) utiliza as áreas totais do sistema (Tamanho A) e a área dos aglomerados 
convectivos (Tamanho B), qual esta última variável (Tamanho B) também necessitou 
ser calculada (formula 3), pois na base dos dados do ISCCP-Tracking só dispõem das 
variáveis de Número de aglomerados convectivos no sistema (CBNUM) e dos Raio 
médio dos aglomerados convectivos (CBSMED). 

Tc=Tk-273,15 (1) 
Área=PI*R^2 (2) 
Tamanho B = CBNUM * CBSMED (3) 

Com as variáveis modificadas para a análise dos sistemas foi utilizado o software R, 
onde o sistema foi dividido em três fases (iniciação, maturação e dissipação) para 
podermos observar as variáveis no decorrer do ciclo de vida do sistema. 

 
Resultados e Discussões 
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De acordo com a metodologia descrita, foram encontrados apenas 5 casos de CCM 
dentro da base de dados do ISCCP-Tracking (tabela 4). 

A partir dos casos encontrados, foram geradas figuras com os resultados das variáveis 
durante suas três fases do ciclo de vida do sistema, para poder comparar com o modelo 
conceitual de CCM (Maddox, 1980), assim contribuir para a geração de um modelo 
conceitual para os CCM tropicais no continente sul americano. 

Na área do Tamanho A (figura 2), que representa a área total do sistema, podemos 
observar que na fase de maturação as áreas foram maiores do que nas demais fases. 
Machado e Rossow (1993) já haviam mostrado que na fase de maturação de um 
sistema convectivo há grande quantidade de nuvens stratus e cirrus, assim atingindo 
aproximadamente 80% da área total do sistema. Contudo, as medianas apresentadas 
pelos sistemas apresentaram ser menores do que 40.000 km², mesmo na maturação do 
sistema, porém também podemos observar outlier de mais de 80.00 km² na fase de 
maturação. Na definição de Maddox, para ser considerado um CCM a área maior do 
que 100.000 km², porém essas condições não foram satisfeitas para os casos 
estudados. 

Na temperatura média do sistema convectivo, TMEDCL (figura 3), podemos observar 
que as medianas em todas as fases foram inferiores a -55° C sendo até um valor menor 
do que o limiar definido por Maddox (1980), que seria de temperaturas inferiores a -
32°C, portanto os sistemas estudados apresentam uma temperatura menor do que a do 
máximo da definição estabelecida por Maddox. Também podemos observar que na 
iniciação os valores foram menores, pois na iniciação e desenvolvimento do sistema os 
movimentos ascendentes são mais intensos, caracterizando convergência em baixos 
níveis e divergência em altos níveis. 

Na área do Tamanho B (figura 4), representa a área dos aglomerados convectivos, 
podemos observar que na fase de iniciação e de maturação as áreas foram maiores do 
que na fase de dissipação. Contudo, as medianas apresentadas pelos sistemas 
apresentaram ser menores do que 30.000 km², mesmo na maturação do sistema, porém 
também podemos observar outlier de mais de 60.00 km² na fase de maturação. Na 
definição de Maddox, para ser considerado um CCM a área B deve ser superior a 50.000 
km², porém essa condição foi satisfeita em apenas em um evento e durante a fase de 
maturação. 

A temperatura mínima dos aglomerados convectivos (figura 5), referente a área do 
Tamanho B, apresentou na fase inicial uma mediana de temperatura inferior a -80°C, 
como já foi discutido, na iniciação do sistemas há bastante movimentos convectivos. Na 
fase de maturação a temperatura mínima foi um pouco maior do que na fase inicial, 
porém ainda inferior a -80°C, já na fase final, onde estar ocorrendo a dissipação do 
sistema, como esperado, as temperaturas foram maiores, porém não ultrapassou a -
60°C (contando até com o máximo). As temperaturas em todas as fases do sistema 
foram inferiores ao limiar estabelecido por Maddox para a Área do Tamanho B. 

Na excentricidade dos sistemas, representado por ECCE na figura 6, a mediana foi de 
0,7 na fase de maturação e com máximo de 1, apesar de na fase inicial e final 
apresentarem excentricidades menores do que 0,7, ocorreram outlier acima de 0,8. Na 
definição de Maddox para ser consideram CCM a excentricidade do sistema precisa ser 
maior ou igual do que 0,7, onde podemos observar estes valores nos sistemas 
estudados. 
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Conclusão 

 
O objetivo principal deste trabalho foi contribuir para a geração de um modelo conceitual 
dos CCM tropicais no continente sul americano, observando o ciclo de vida do sistema, 
através de dados do International Satellie Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-
Tracking). 

O estudo avaliou as características físicas e morfológicas dos CCM que atuaram no 
sobre o Nordeste Brasileiro no período de janeiro a maio do ano de 2008, visando para 
uma contribuição para um modelo conceitual dos CCM tropicais baseado na definição 
de Maddox (1980). 

Na iniciação dos sistemas, as temperaturas encontradas ficaram dentro dos limiares 
propostos por Maddox (1980), porém foram bem inferiores ao que foi proposto, ou seja, 
os sistemas eram mais frios. Já os limiares referentes as áreas (Tamanho A e Tamanho 
B) encontrados não foram similares ao que foi proposto pela definição clássica. 

Na maturação os sistemas também apresentaram áreas inferiores ao que foi proposto, 
porém as temperaturas foram bem menores do que o limiar. O mesmo foi observado na 
fase da dissipação do sistema. 

Conclui-se que os CCM que ocorreram neste período tiveram áreas de cobertura de 
nuvens menores do que a definição de Maddox e também apresentaram uma cobertura 

de nuvens com temperaturas bem inferior do estabelecido por Maddox. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Mapa da área de estudo. 

 

 

Tabela 1. Definição de CCM proposta por Maddox (1980). 
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Tabela 2. Casos de ocorrência de CCM. Fonte: Lyra, 2018. 

 

 

Tabela 3. Lista de Variáveis utilizadas da base de dados do ISCCP-Tracking 

 

 

Tabela 4. Casos de CCM encontrados na base de dados do ISCCP-Tracking. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 309 

 

 

Figura 2. Área total do sistema (Tamanho A). 
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Figura 3. Temperatura média do sistema. 
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Figura 4. Área do Tamanho B. 
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Figura 5. Temperatura mínima dos aglomerados convectivos. 
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Figura 6. Excentricidade. 
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TÍTULO: Avaliação dos Complexos Convectivos de Mesoescala na Bacia do Prata com 

o uso do ISCCP-Tracking 

Resumo 

Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) são sistemas compostos por 
diversas células convectivas organizadas em forma de um escudo de nuvens. Esse 
sistema pode provocar chuvas intensas, granizo, rajadas de ventos, trovoadas e queda 
de raios. Em vista do risco potencial desse evento meteorológico, torna-se importante 
aperfeiçoar as formas de identificação e monitoramento. O objetivo desse estudo foi 
avaliar os CCM que atingiram a Bacia do Prata entre os anos de 2003 e 2004, além de 
criar um modelo objetivo capaz de identificar as características dos sistemas utilizando 
a base de 26 anos (1983-2008) de dados do projeto International Satellite Cloud 
Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking). Como resultado, observou-se que os 
critérios de tamanho B, temperatura mínima e máxima, duração, máxima extensão e 
excentricidade foram atingidos por mais de 12 situações dos 15 casos estudados. 
Entretanto, poucos casos atingiram os critérios de tamanho A definidos por Maddox 
(1980). Supõe-se que o tamanho da amostra e o período de escolha dos sistemas tenha 
sido responsável pelos resultados discrepantes. 
 
Palavras-chave: CCM; Bacia do Prata; ISCCP; 

TITLE: Evaluation of Mesoscale Convective Complexes in the La Plata Basin using 

ISCCP-Tracking 

Abstract 

Mesoscale Convective Complexes (MCC) are systems composed of several convective 
multi-cells organized in the form of a cloud shield. This system can cause intense rain, 
hail, gusts of wind, thunderstorms and lightning strikes. In view of the potential risk of 
this meteorological event, it is important to improve the forms of identification and 
monitoring. The objective of this study was to evaluate the CCM that reached the Silver 
Basin between 2003 and 2004, in addition to creating an objective model capable of 
identifying the characteristics of the systems using the 26-year (1983-2008) database of 
the project International Satellite Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking). 
As a result, it was observed that the criteria of size B, mininum and maximum 
temperature, duration, maximum extension and eccentricity were reached by more than 
12 situations of the 15 studied cases. However, few cases met the sizes A criteria defined 
by Maddox (1980). It is assumed that the sample size and the period for choosing the 
systems were responsible for the discrepant results. 
 

Keywords: MCC; Silver Basin; ISCCP; 

Introdução 

Alguns sistemas convectivos na escala de sub-grade causavam erros nos modelos de 
previsão no período de transição da primavera para o verão dos Estados Unidos. 
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Embora não fossem detectados pelos modelos operacionais, tais eventos eram 
comumente presentes nas imagens de satélite na região central do país, e, dessa forma 
levando os pesquisadores a encontrar uma resposta. Em 1980, Maddox atribuiu esses 
eventos a uma nova classe de sistemas precipitantes e os denominou de Sistemas 
Convectivos de Mesoescala (SCM). Em Orlanski (1975) a mesoescala é dividia em três 
escalas, são elas: Meso-γ, Meso-ß e Meso-α. Os fenômenos da Meso-γ tem entre 2-20 
km de extensão, como exemplo as tempestades e tornados. A Meso-ß compreende 
eventos com dimensões entre 20-200 km, por exemplo, brisas marítimas. Por fim, a 
Meso-α classifica os fenômenos cujo tamanho é entre 200-200 km, logo os SCM se 
classificam nesta escala. 

Maddox (1980) afirma que os SCM podem ser classificados com base em suas 
características físicas, tipo de organização e local de ocorrência. Existem dois tipos de 
SCM: Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) e Linhas de Instabilidade (LI). O 
autor criou a hipótese de que os CCM surgiriam a partir de circulações de mesoescala 
conduzidas pela convecção, enquanto as LI necessitam de mecanismo de maior escala 
como encontrados em regiões pré-frontais. Quanto à organização, CCM assumem 
aspecto de escudo de nuvens quase circulares, enquanto as LI são lineares ou em 
formato de vírgula. A ocorrência de CCM é mais comum na região subtropical da 
América do Sul (AS), cerca de 15º a 30º S; contudo também são observados na região 
tropical da AS. LI podem atuar na costa Norte e Nordeste do Brasil e na passagem de 
sistemas frontais no sul e sudeste do país. 

Os CCM são caracterizados pela convecção intensa, grande extensão horizontal, alta 
taxa de precipitação e topos de nuvens frias. Formados por um conjunto de várias 
nuvens Cumulonimbus (Cb) dispostas em formato circular que se destaca nas imagens 
de satélite. Cb podem provocar precipitação intensa inclusive granizo, relâmpagos e em 
alguns casos tornados. Velasco e Fritsch (1987) descobriram que os CCM são em geral 
noturnos e continentais e duram em média de 6 a 12 horas (Silva Dias, 1987). Além 
disso, pertence à escala meso-alfa de Orlanski, no qual sistemas são da ordem de 20-
200 km de comprimento. Na América do Sul, os CCM ocorrem no período do verão nas 
regiões sul e centro-sul, frequentemente na região da Bacia do Rio Prata. A localização 
a leste da Andes faz com que a bacia seja grande provedora de características 
termodinâmicas para formação de CCM subtropicais. 

Em vista disso, este trabalho trata-se de uma abordagem inédita na qual o objetivo é 
aprofundar o modelo conceitual para a geração e manutenção de CCM da Bacia do 
Prata. Para geração deste modelo foram utilizadas imagens de satélite da base de 
dados de 1983 a 2008 do projeto International Satellite Cloud Climatology Project-
Tracking (ISCCP-Tracking) que dentre seus inúmeros produtos possuem um capaz de 
monitorar sistemas convectivos. Por fim espera-se que sejam encontrados limiares 

capazes de detectar os CCM e iniciar o monitoramento objetivo dos sistemas. 

 
Metodologia 

 
A área definida para esse estudo compreende 15º S a 45º S de latitude e 70º W a 47º 
W de longitude (Figura 1). Segundo Kottek et al. (2006), o clima da região pode ser 
classificado como quente, totalmente úmido e com verão quente (Cfb), de acordo com 
Classificação de Köppen. Em Reboita et al (2010), os acumulados anuais são de 700-
1400 mm a leste da Argentina e Paraguai, enquanto Brasil e Uruguai apresentam 
maiores totais de chuva 1050 a 2100 mm/ano. 
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A base do ISCCP-Tracking consiste em dados de monitoramento de Sistemas 
Convectivos (SC) que juntos totalizam 26 anos (1983-2008). O ISCCP conta dados de 
cinco satélites meteorológicos geoestacionários: Geostationary Operational 
Environmental Satellite (GOES-S), Geostationary Operational Environmental Satellite 
West (GOES-W), Meteosat, Indian National Satellite System (INSAT) e Geostationary 
Meteorological Satellite (GMS). A base de dados Convective Systems Database (CS-
DB)[1] [2] é responsável pela identificação de aglomerados convectivos cuja 
temperatura de brilho é inferior a 245 K. Em seguida é adotado um limiar de temperatura 
de brilho de 220 K para detectar áreas convectivas. Durante a identificação outras 
características físicas e morfológicas são armazenadas, entre elas as variáveis 
presentes na tabela 1. O rastreamento dos CS é feito por meio do Convection Tracking 
(CT-Database) cuja técnica consiste em sistemas de tamanho mínimo 90 km de raio e 
3 horas de duração mínima conforme proposto por Machado et al. (1998). [3] [4] O 
satélite utilizado foi o GOES-E. A resolução temporal para esses dados é de 3 horas 
com resolução espacial de 30 km. A tabela 1 contém as variáveis utilizadas para 
identificação dos sistemas. 

Nesta primeira parte, foram escolhidos alguns exemplos CCM para criar limiares das 
variáveis citadas anteriormente que serviram como parâmetro para alimentar o 
algoritmo de identificação objetiva de sistemas dentro da base de dados do ISCCP-
Tracking. A escolha de eventos de CCM a serem estudados foi feita por meio da 
literatura, no qual dentro artigo de Viana et al. (2009) foi escolhido 13 episódios de CCM, 
assim como no trabalho Rozante e Cavalcanti (2004) foram utilizados dois eventos, 
totalizando 15 eventos de CCM. Vale destacar que a condição para escolha dos anos 
está ligada aos anos de dados disponíveis do ISCCP. 

Segundo Maddox (1980), os CCM são identificados por meio de imagens de satélite 
infravermelho realçado utilizando critérios para temperatura, tamanho, excentricidade e 
duração. O tamanho de maior extensão do sistema, chamado de A, precisa ter uma 
área de cobertura de nuvens igual ou maior a 100.000 km² com temperatura igual ou 
menor que -32º C (241 K). A região interna, chamada de B, equivale à cobertura de 
nuvens com área igual ou maior do que 50.000 km² cuja temperatura é igual ou menor 
do que -52º C (221 K). A excentricidade do sistema deve ser igual ou maior do que 0,7, 
no qual quanto mais próximo de 1 mais circular será o sistema. No que se refere à 
duração, é contabilizado quando as duas condições abordadas anteriormente forem 
satisfeitas por um período de no mínimo 6 horas. 

De modo geral, esta identificação é feita de maneira subjetiva, no qual o CCM[1] [2] é 
detectado visualmente nas imagens infravermelho. Neste trabalho buscou-se avaliar 
características dentro da base de dados do ISCCP dos CCM presentes na literatura a 
fim de comparar com os limiares de Maddox (1980). Dito isso, criou-se um índice 
contendo dia do evento, horário, temperatura média e mínima, latitude e longitude. Uma 
vez identificado, se o sistema atendesse aos critérios descritos na tabela 3, eram 
classificados como CCM. 

Os critérios de tamanho foram inferidos a partir das variáveis do ISCCP- Tracking. Para 
tamanho A, o SIZE foi usado como raio e aplicado na fórmula de área (1). O tamanho B 
foi calculado a partir de CBSMED e CBNUM, no qual CBSMED contém valores de raio 
médio dos aglomerados convectivos dos sistemas e CBNUM corresponde ao número 
de aglomerados convectivos dentro do CS. O cálculo de B começa partindo da fórmula 
da área de círculo:  
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A = π . r2 

Em que para r foram utilizados valores de CBSMED. Depois de calculado a área média 

(AM) das regiões internas, AM foi multiplicado por CBNUM individual de casa sistema. 

 
Resultados e Discussões 

 

O primeiro critério de Maddox (1980) diz respeito ao tamanho e temperatura do sistema. 
Na iniciação dos sistemas convectivos, também conhecida como gênese, às primeiras 
nuvens convectivas se desenvolvem no final da tarde ou início da noite, período em que 
comumente começam os processos convectivos. As células ainda estão em 
desenvolvimento, à convecção local favorece as correntes ascendentes e é possível 

observar as primeiras nuvens Cb. 

A média do tamanho A foi aproximadamente 49.000 km², enquanto os valores de 
temperatura média foram de 209 K. O tamanho médio de B observado de 44.000 km² e 
temperatura média de 196 K. De acordo com a tabela 2, o horário da primeira 
identificação dos sistemas foi em grande parte observado durante a madrugada, 
conforme consta na literatura. É importante salientar que o momento detectado como a 
iniciação dos sistemas também compreende o momento de maturação, pois a maioria 
dos sistemas não continuou a crescer após atingirem o critério de início. 

A maturação do CCM é marcada pela convergência em superfície que é intensificada 
pelo JBN, o qual durante a madrugada atinge seu máximo, fazendo com os movimentos 
ascendentes tornem-se cada vez mais intensos. Em altos níveis, a divergência torna-se 
maior e o sistema atinge a extensão máxima. O critério de tamanho A dos sistemas 
esteve abaixo do estabelecido por Maddox (1980), apenas um caso que ocorreu no dia 

04/10/2003 cujo tamanho foi de 91.000 km², ainda sim abaixo do esperado. 

Para que o critério de tamanho fosse atingido seria necessário um raio maior que 177 
km, na amostra o maior raio encontrado foi um caso de 170 km. Cerca de 11 casos 
apresentaram raios maiores do que 100 km. O comportamento atingido pela 
temperatura A mostra que embora os sistemas não fossem grandes o suficiente, ainda 
sim tiveram topos de nuvens muito frias como observado a partir da temperatura de 
brilho das imagens de satélite. 

O resultado obtido vai de encontro com Velasco e Fristch (1987) que afirmam que os 
CCM na América do Sul são 60% maiores do que os sistemas para a América do Norte. 
A hipótese é que o tamanho da amostra e o período de escolha dos eventos (2 casos 
no outono austral e 13 casos na primavera) geraram discrepância nos resultados 
gerados. Vale ressaltar que os CCM ocorridos no verão costumam serem maiores do 
que os outros eventos de CCM ao longo do ano. Entretanto, ainda sim os dados são 
válidos, pois representam o comportamento dos sistemas principalmente na maturação. 

O estágio de dissipação ocorre ainda nas primeiras horas da manhã quando o fluxo de 
calor e umidade é enfraquecido e o sistema não tem condições de se desenvolver. As 
nuvens se fragmentam e o sistema se dissipa. Esse último estágio se dá quando as 
características propostas na tabela 3 se dispersão. 
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Através das imagens apresentadas, observa-se que poucos sistemas atingiram o 
critério de tamanho B na iniciação. Diferente do comportamento observado para 
tamanho A, uma quantidade maior de CCM se enquadraram no tamanho B, cerca de 
seis sistemas atingiram área maior do que 50.000 km² no estágio maduro. Por meio 
disso, é possível afirmar que os CCM estudados apresentaram áreas internas 
convectivas de acordo com a tabela 3. 

Quanto à temperatura, a variável TMINCL foi utilizada, no qual 221 K equivalem a -52º 
C. O mesmo processo de estágio de vida anteriormente descrito aplicasse a esse 
critério. A menor temperatura identificada ocorreu no dia 26/11/2003 com 
aproximadamente 180 K. A média de temperatura mínima era de 196 K e indica regiões 
internas do CCM cujos movimentos ascendentes são tão intensos que os topos de 
nuvens Cb atingem a estratosfera. A partir da figura 3 é possível perceber que os CCM 
também se enquadram corretamente no critério de temperatura B. 

O CBSIL contém valores de maiores raios de aglomerados convectivos. Quanto maior 
o valor, maior a convecção associada aos CCM. Em média, os raios dos sistemas estão 
próximos de 100 km o que significa dizer que no estágio maduro o CCM cobre uma área 
maior. Somado a isso, a fração convectiva também foi explorada nesse estudo. 
Segundo Machado e Rossow (1993), a maturação é composta por uma área convectiva 
que corresponde a 20% do total do sistema, uma zona de transição formada por nuvens 
do tipo estratiformes e Cb, e uma área maior com 52% do total do sistema formada por 
nuvens cirrus. Desse modo, é possível observar uma relação entre CBSIL e FRAC na 
maturação. Embora não haja um critério específico para utilizar estas variáveis, ambas 
foram utilizadas como mais uma forma de identificação e validação dos sistemas em 
questão. 

Os valores de excentricidade dizem respeito ao formato do sistema, quanto mais 
próximo de 1 mais circular e quanto maios próximo de 0 mais linear. De modo geral, os 
CCM apresentaram valores iguais ou maiores a 0.7 no momento de maturação. Isso 
significa dizer que os sistemas para a Bacia do Prata possuem formatos circulares como 
proposto por Maddox (1980). A duração dos sistemas foi maior do que 6 horas em 13 
casos estudados. 

 
Conclusão 

 
Esta proposta de avaliação dos CCM ocorridos na Bacia do Prata teve como objetivo, 
em primeiro momento, identificar as características dos eventos presentes na literatura 
e posteriormente comparar os resultados obtidos com os critérios de Maddox (1980). 
Para isso, foi feito uso dos dados do ISCCP-Tracking em que consiste um conjunto de 
26 anos de dados globais de rastreamento de sistemas convectivos. O ano utilizado 
nesse estudo foi 2003, no qual dois casos ocorreram no outono e treze casos na 
primavera. 

O comportamento dos CCM na iniciação foi atingindo em partes pelas variáveis 
estudadas. O tamanho A esteve abaixo de 100.000 km², a média observada foi de 
45.000 km². A média do tamanho B encontrada aproximadamente 34.000 km². Os 
critérios de tamanho não foram atingidos nesse estágio. Vale ressaltar que o momento 
de iniciação coincidiu com a extensão máxima para o quesito de tamanho A. Tendo em 
vista que os CCM não avançaram no desenvolvimento após a característica de início. A 
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temperatura média A com 221 K, enquanto que a média para B 196 K, logo as 
temperaturas se enquadraram diante do critério a qual pertencem. 

Na maturação, às variáveis tamanho B e temperatura A e B se enquadraram melhor nos 
critérios de Maddox. A média de tamanho B se aproximou das expectativas, sendo 
aproximadamente 44.000 km². Cerca de seis casos tiveram área maior que 50.000 km². 
A temperatura média de A e B, esteve inferior ao esperado, 209 K e 195 K, 
respectivamente. Isso indica que embora os sistemas não atingissem o tamanho A, as 
demais variáveis foram satisfatórias na maturação. Outros pontos importantes a serem 
destacados foram excentricidade e duração. A excentricidade obteve em média 0.7 na 
maturação, o que vai ao encontro do critério de formato no qual quanto mais circular o 
sistema, maior será a excentricidade. Enquanto a duração foi superior a 6 horas em 13 
dos 15 casos estudados. 

Logo, pode-se afirmar que o momento de maturação foi o que mais se aproximou dos 
critérios para identificação de CCM, exceto o tamanho A. A pequena quantidade de 
sistemas e o período analisado foram motivos pelos quais os resultados não foram 
completamente idênticos à literatura. Entretanto, cabe ressaltar que a partir dos 
resultados obtidos é possível inferir limiares com as médias apresentadas para as 
variáveis, sobretudo na maturação. 
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Figura 1. Região de estudo para identificação de CCM. Fonte: autor. 
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Figura 2. Boxplot de: a) Tamanho A e b) TMEDCL. 
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Figura 2. Boxplot de: a) Tamanho A e b) TMEDCL. 
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Figura 3. Boxplot de: a) Tamanho B e b) TMINCL 
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Figura 3. Boxplot de: a) Tamanho B e b) TMINCL 
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Figura 4. Boxplot de: a) CBSIL, b) FRAC e c) ECCE. 
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Figura 4. Boxplot de: a) CBSIL, b) FRAC e c) ECCE. 
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Figura 4. Boxplot de: a) CBSIL, b) FRAC e c) ECCE. 
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Tabela 1. Variáveis usadas na base do ISCPP-Tracking 

 

 

Tabela 2. Descrição dos eventos de CCM estudados. 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 330 

 

Tabela 3. Características físicas dos CCM. Fonte: Feito pela autora. Adaptada de 
Maddox (1980). 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistemas de pasta de cimento com curto período de 

transição para aplicação em poços petrolíferos com risco de migração de gás. 

Resumo 

 

A avaliação de pastas de cimento para uso em poços de petróleo quanto a sua 
resistência à migração de gás é feita por testes em simuladores em escala de laboratório 
e/ou pela medida de propriedades individuais da pasta. A adição de polímeros 
normalmente afeta o comportamento reológico das pastas de cimento e somente se as 
propriedades reológicas da pasta forem bem caracterizadas, a perda de carga e o 
regime de fluxo podem ser prognosticados corretamente. Desta forma, este trabalho 
tem como objetivo estudar a influência da adição da Poliuretana (PU), como aditivo 
alternativo, em sistemas de pastas de cimento para combate à migração de gás.Foram 
realizados testes de reologia e filtrado API para avaliar os parâmetros reológicos e de 
filtração de pastas de cimento com adição de PU, contendo concentrações de 
poliuretana desde 0 até 0,5% BWOC, variando suas densidades entre 15,0 a 15,5lb/gal. 
Os resultados mostraram que as formulações aditivadas com PU foram promissoras 
para aplicação em pastas de cimentos, apresentando melhor estabilidade em sua 
caracterização, comprovando um agente que aumenta a tixotropia, diminui a cinética da 
hidratação da amostra, além de apresentar resultados de volume de filtrado inferiores a 
50 mL/API. Este comportamento está relacionado à reação da poliuretana com o C3A - 
produto de hidratação inicial do cimento, responsável pelas propriedades reológicas da 
pasta, acelerando o processo de pega, o que diminui a fluidez. 

 
 
Palavras-chave: Migração de gás; Poliuretana; Pastas de cimento 

TITLE: Development of cement slurries systems with a short transition period for 

application in oil wells with risk of gas migration. 

Abstract 

The evaluation of cement slurries for use into oil wells as to their resistance to gas 
migration is done by tests in laboratory scale simulators and/or by measuring the 
individual properties of the slurry. The addition of polymers normally affects the 
rheological behavior of cement slurries and only if the rheological properties of the slurry 
are well characterized can the pressure loss and flow regime be correctly predicted. 
Thus, this work aims to study the influence of the addition of Polyurethane (PU) as 
alternative additive in cement slurry systems to prevent gas migration. Rheology and API 
filtering tests were performed to evaluate the rheological and fluid loss parameters of 
cement slurries with PU addition, containing polyurethane concentrations from 0 to 0.5% 
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BWOC, with range their densities from 15.0 to 15.5lb/gal. The results showed that the 
additive formulations with PU were promising for application in cement pastes, 
presenting better stability in its characterization, proving an agent that increases 
thixotropy, decreases the hydration kinetics of the sample, besides presenting results of 
filtrate volume less than to 50 mL/API. This behavior is related to the reaction of the 
polyurethane with the C3A - initial hydration product of the cement, responsible for the 
rheological properties of the paste, accelerating the process of handling, which 
decreases the fluidity. 
 
Keywords: Gas migration; Polyurethane; Cement slurries 

Introdução 

 
 
A migração de gás durante a cimentação é um dos principais problemas da engenharia 
de poços de petróleo. Sua ocorrência pode causar desde problemas pouco severos até 
a perda de controle do poço após a cimentação (NUNES, 2014). Dentre as teorias que 
tentam explicar os mecanismos para a ocorrência de migração de gás, a mais aceita é 
que a formação de uma estrutura gelificada é responsável pela queda de pressão 
hidrostática na coluna de cimento, resultando em um fluxo de gás. Porém, há relatos de 
pastas com rápido desenvolvimento da força gel que permitiram a passagem de gás em 
testes de simulação de fluxo gás (ROGERS; DILLENBECK; EID, 2004). 
 
A migração pelo anular não é um problema inerente apenas a revestimentos 
posicionados em pequenas profundidades, mas também em operações que envolvam 
a utilização de colunas de trabalho ou de produção em poços perfurados em terra 
(onshore) ou no mar (offshore). Porém, o maior risco, de fato, é a migração de gás atrás 
do revestimento condutor ou revestimento de superfície porque, devido a pouca 
profundidade, o gás pode atingir a superfície dentro de poucas horas (BONETT e 
PAFITIS, 1996). Intervenções para interromper o fluxo de gás pelo anular são difíceis 
de serem implantadas, por isso evitar que ela aconteça é a melhor maneira de promover 
a segurança e proteger o ambiente (MARTINEZ e MACDONALD, 1980). 
 
As falhas que podem gerar a migração de gás estão associadas à perda de filtrado, 
desenvolvimento de força gel, retração química durante a hidratação do cimento e 
assentamento de obturadores mecânicos que isolam a transmissão da pressão 
hidrostática. Em relação ao momento da sua ocorrência durante a operação de 
cimentação, a migração de gás foi dividida em três tipos: imediata, de curto prazo e de 
longo prazo (NELSON, 2006). Sabe-se que partículas de látex se concentram em 
espaços vazios gerados no cimento no momento da pega. Um dos látex mais 
promissores é a Poliuretana (PU) que já foi estudada como controlador de filtrado, e tem 
potencial para impedir a migração de gás pelo bloqueio da matriz da pasta de cimento 
quando da transição de líquido para sólido. 
 
Outro aspecto diz respeito a adição de polímero em pastas de cimento, Petrie (2002) 
destaca que o cimento modificado por polímeros resulta em propriedades físicas 
superiores comparadas com cimento não modificado, uma vez que este material age 
como uma barreira à propagação de trincas desenvolvidas sob tensão. Esses minerais 
e polímeros podem afetar significamente a reologia da pasta de cimento. Tal 
propriedade reológica de pastas de cimento fresca são muito interessantes devidos sua 
influência na consistência e trabalhabilidade do cimento (Aiad et al., 2003) 
 
Para uma boa pasta de cimento ser aplicada em operação de cimentação ela deve 
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apresentar baixa viscosidade, não gelificar quando estática, manter consistência o mais 
constante possível até a ocorrência da pega, ter baixa perda de filtrado, sem o efeito de 
separação de água livre ou decantação de sólidos (VUK et al(2000); 
HALLIBURTON(1998)). 
 
De acordo com Thomas (2001) e Nelson &Guillot (2006) os polímeros têm diversas 
formas de atuação quando misturados ao cimento. Dentre as suas aplicações 
destacam-se como aceleradores de pega, retardadores de pega, plastificantes, 
superplastificantes, espumantes, antiespumantes, impermeabilizantes, estendedores, 
dispersantes, controladores de filtrado, etc. O mecanismo sistemático que geralmente 
ocorre na adição de polímeros é devido a interação com os principais elementos 
constituintes do cimento, como silicatos e aluminatos durante a reação dos produtos de 
hidratação. O aditivo polimérico também é de grande relevância no estudo da 
degradação do material, uma vez que tendem a aumentar durabilidade. 
 
Metodologia 

 

Os ensaios reológicos e de medidas de volume de filtrado foram realizados de acordo 
com a norma API,segundo API Spec 10: API SPEC 10A – Specifications for 
CementsandMaterials for WellCementing e API SPEC 10B – RecommendedPractice for 
testingWellCements. Foram formuladas pastas com dois valores de densidade 15,0 e 
15,5 lb/gal, utilizando o cimento Portland classe G e concentrações de poliuretana, dada 
em percentagem por peso do cimento (BWOC), desde 0 até 0,5%. Suas composições 
estão descritas na Tabela 1. As pastas foram elaboradas para verificar a provável 
eficiência do aditivo polimérico na prevenção da migração de gás através dos ensaios 
reológicos e controle de filtrado. 

Tabela 1. Composições das pastas formuladas variando a concentração de poliuretana 
e controlador. 

No momento anterior ao teste de reologia as pastas são postas no consistômetro 
atmosférico a partir da temperatura de 26,7°C (80°F) até a temperatura do teste no 
intervalo de 20 minutos. O comportamento reológico das pastas frescas de cimento 
Portland foi avaliado através da determinação dos parâmetros reológicos (viscosidade 
plástica, limite de escoamento, gel inicial e gel final, índice de comportamento e índice 
de consistência), de acordo com as normas M-1 Determinação das Propriedades 
Reológicas e da Força Gel de Pasta de Cimento através de um Viscosímetro Rotativo 
(API SPEC 10A, 1995) e NBR 9830 (1993).As pastas foram vertidas imediatamente para 
o copo do viscosímetro onde se efetuou as leituras de deflexão na rotação de 3, 6, 10, 
20, 60, 100, 200 e 300 rpm. Em seguida foram feitas as medidas para obtenção da força 
gel das pastaspara se ter conhecimento do grau de tixotropia das pastas formuladas. 

Os parâmetros reológicos das pastas foram calculadas através da equação 1, para 

fluidos de comportamento Binghamiano: 

Na determinação de filtrado as pastas formuladas foram preparadas e homogeneizadas. 
Em seguida, a pasta foi colocada em uma célula do Filtro-prensa FannHPHT série 387. 
Para os testes de filtrado que atingiu o período de tempo final de trinta minutos, a perda 
de fluido foi calculada multiplicando-se por dois o volume de fluido coletado durante o 
teste. Para os testes que apresentaram desidratação da pasta em um período de tempo 
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inferior a 30 min, extrapolou-se o volume de filtrado para um tempo igual a 30 min, 
mediante a equação 2: 

Onde: 

Q30- Perda de fluido estipulado a um tempo de 30 min, em centímetros cúbicos (ou mL); 

Qt- Volume de fluido coletado até o momento “t” da desidratação, em centímetro cúbico 
(ou mL); 

t - Tempo em que ocorreu a desidratação (final do teste), em minutos. 

 
Resultados e Discussões 

 

A tabela 2 traz os valores dos parâmetros reológicos e volume de filtrado de todas as 
formulações. Foi observado que, com o aumento da concentração da PU, ocorre um 
acréscimo nos valores da viscosidade plástica. O aumento da viscosidade pode estar 
relacionado com a interação entre as longas cadeias químicas da PU que se interligam 
umas com as outras, emaranhando-se e produzindo interações físicas e químicas 

formando uma grande rede tridimensional (MACHADO, 2002). 

Os resultados descritos na Tabela 2 mostram que a presença da poliuretana melhora o 
controle de filtrado das pastas. Esse fato é devido à formação de uma rede polimérica 
na matriz de cimento, impedindo o fluxo da água. 

A tensão de cisalhamento aumenta consideravelmente com o aumento da concentração 
da PU. De acordo com a figura 1, podemos observar esse comportamento que é típico 
de um fluido Binghamiano (suspensões diluídas de sólidos em líquidos do tipo 
cimento/látex), ou seja, há um aumento da tensão de cisalhamento em conseqüência 
do aumento da viscosidade plástica da pasta de cimento. Isso se deve a influência do 
polímero na microestrutura da pasta, pois o látex PU reage com o C3A, que é o produto 
de hidratação inicial responsável pelas propriedades reológicas das pastas de cimento, 
diminuindo a fluidez e aumentando a viscosidade plástica da mesma. 

Os resultados obtidos mostraram que, com o aumento da concentração de poliuretana 
acima de 10% houve um aumento da viscosidade plástica e do limite de escoamento. 
De acordo com ALLAN (1997), os látex que possuem efeito retardante e controladores 
de fluidos tendem a aumentar a viscosidade da pasta e consequentemente, aumentar o 
limite de escoamento, podendo tornar a pasta tixotrópica. 

Com relação ao limite de escoamento, observou-se que a pasta contendo 5% do látex 
PU e 0,1% do controlador apresentaram comportamentos diferentes das outras pastas 
com PU. Nessa concentração, apenas uma pequena quantidade de polímero é 
aprisionada pela reação com os álcalis do cimento, enquanto que o restante forma um 

sobrenadante por repulsão eletrostática. 

Uma melhor visualização dos resultados de Viscosidade Plástica (VP) e Limite de 
Escoamento (LE) podem ser observadas no gráfico da Figura 2. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 335 

 

A altura do reboco, formado durante o ensaio de controle de filtrado, é inversamente 
proporcional a concentração da PU. A impermeabilização do reboco torna-se mais 
efetiva quando a concentração do polímero é aumentada. Este fato é explicado pela 
rápida formação do reboco, o que justifica a pouca quantidade de fluido perdido durante 
os ensaios. 

Conforme a Figura 3observa-se que, com o aumento da concentração do polímero 
ocorre redução do volume de filtrado. Esta redução se deu em função do bloqueio das 
redes poliméricas formado pela deposição do polímero nos espaços vazios entre os 
grãos de cimento, o que dificultou o fluxo da água nas pastas de cimento (Ohama, 1998). 

Nos estudos da influência do látex no controle de filtrado realizados por CHILDS e 
BURKHALTER (1992), GOPALKIRSHNAN (1993), SILVA (2004), MICHAUX et al 
(2006), é comprovada a eficiência do látex na microestrutura do cimento, resultando em 
excelentes volumes de filtrados. O comportamento observado é que, o aumento da 
concentração implica em baixo volume de filtrado, que é explicado pela formação de 
filmes sobre os grãos de cimento, impedindo a migração e o fluxo da água. Além desse 
fenômeno, o mesmo provoca ação direta na cinética de hidratação da pasta, formando 
novas fases organometálicas (SILVA e MONTEIRO, 2005) 

Para uma operação de cimentação, o volume de filtrado ideal está em um valor inferior 
a 100 ml. Dessa forma, os resultados obtidos a partir da caracterização de pastas de 
cimento contendo poliuretana mostraram que o aditivo é um eficiente controlador de 
filtrado. Assim, as composições de pasta aplicáveis para essa operação seriam aquelas 
acima de 10% de PU. Por outro viés,também foi observado que a possibilidade de 
formular uma pasta com um menor teor de PU e adicionar pequena quantidade de 
controlador de filtrado, utilizada como uma alternativa para otimização. 

 
Conclusão 

 

O estudo realizado neste trabalho representa uma iniciativa de formular pastas de 
cimento Portland classe G com o efeito da adição de uma dispersão aquosa de 
Poliuretana em diferentes concentrações que ofereçam melhorias nas propriedades, 
como controle de filtrado e comportamento reológico, e estas melhorias fazem da 
poliuretana um provável aditivo para à migração de gás. 

Tendo em vista os resultados obtidos, também conclui-se que: 

• A poliuretana mostrou desempenho satisfatório alterando o comportamento 
reológico e o volume de filtrado das pastas formuladas; 

• Com relação ao comportamento reológico, foi observado que aumentando a 
concentração da PU ocorreu um aumento nos valores da viscosidade plástica, 
fato esse devido o polímero reagir rapidamente com o C3A; 

• No limite de escoamento, nenhuma das pastas apresentou resultados dentro do 
estabelecido pela norma NBR 9830:1993. Entretanto, deve-se considerar que 
essa norma é para uma pasta contendo apenas cimento/água, e que qualquer 
aditivo adicionado à pasta modifica suas propriedades reológicas; 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 336 

 

• Houve redução do volume de filtrado mediante o aumento do percentual da 
poliuretana, isso se deve ao polímero formar uma rede polimérica na matriz do 

cimento. 
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figura 2 
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figura 3 

 

 

equação 1 

 

 

equação 2 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO PÓ DE NIÓBIO UTILIZADO NA 

PRODUÇÃO DE CAPACITORES ELETROLÍTICOS 

Resumo 

O projeto a ser desenvolvido e descrito neste relatório é orientado pelo Prof. Dr. Uilame 
Umbelino intitulado “Estudo da caracterização elétrica de capacitores eletrolíticos de 
nióbio” que consiste na tentativa de analisar os capacitores elétricos tendo o Nióbio 
como seu principal elemento. O nióbio é um material que vem na ultima década 
ganhando espaço pela suas características mecânicas e elétricas, fomentando em larga 
escalas pesquisas na área acadêmica e industriais a fim de prover soluções e melhorias 
para toda a sociedade. Partindo deste princípio, o laboratório nos ultimos anos 
desenvolveu tese de mestrado e atualmente há pesquisas de doutorado nesta área, e 
para dar prosseguimento a estas pesquisas houve também o acréssimo de uma 
pesquisa na modalidade Iniciação Científica, para complementar o andamento das 
anteriores com este elemento promissor encontrado quase que exclusicamento no 
Brasil. Partindo dessas hipóteses o projeto aqui desenvolvido procurou observar tais 
pontos no que diz respeito a elementos capazes de serem desenvolvidos de forma 
prática para o avanço tecnológico e científico brasileiro, o que resultou num estudo das 
característica elétricas do nióbio quando implementado em um capacitor eletrolítico. 
Com isso, a seguinte investigação pretende analisar e entender a capacidade do 
capacitor de nióbio concorrer de forma eficiente com os capacitores mais utilizados hoje 
em dia, que são os capacitores de tântalo. 

 
Palavras-chave: Capacitores Eletrolíticos, Nióbio, Caracterização, Tântalo. 

TITLE: STUDY OF THE ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF NIOBIUM 

ELECTROLYTIC CAPACITORS 

Abstract 

Niobium is a material that has been gaining space in the last decade due to its 
mechanical and electrical characteristics, promoting large-scale research in the 
academic and industrial areas in order to provide solutions and improvements for the 
whole society. The developed project sought to observe through the characterization of 
the niobium powder, its possible applicability in electrolytic capacitors, in view of the 
success of tantalum (element with similar physical properties) in this type of electronic 
component. For the characterization of the powder, granulometric analysis, X-ray 
diffractions (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) were used. The results 
obtained in the granulometric analysis informed us that the particles had an average size 
of 36.50 μm. In the micrographs, the particles presented an arrangement in the shape of 
a parallelogram and sometimes an irregular shape, having a very varied size as well as 
analyzed in granulometry. X-ray diffractions indicated the presence of a pure niobium 
powder. Such factors make us infer that Nb is an element capable of having its 
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application in electronic components such as the capacitor, due to its characteristics 
being similar to those of tantalum. 

 
Keywords: Electrolitic Capacitors, Niobium, Characterization, Tantalum. 

Introdução 

Com o avanço da microeletrônica novas alternativas precisam ser criadas para o 
desenvolvimento em larga escala de componentes eletrônicos, visto o alto custo que os 
capacitores de tântalo apresentam. 
 
O nióbio é considerado um provável substituto do tântalo, pois apesar de ter seu custo 
reduzido, ele detém várias propriedades físicas e químicas semelhantes e por isto estão 
no mesmo grupo da tabela periódica.  Outro motivo importante para o desenvolvimento 
de estudos brasileiros com este elemento é que o nióbio apresenta diversas aplicações 
tecnológicas e o Brasil detém quase que exclusivamente as reservas mundiais, 
representando em torno de 96% (CERNIAK, 2011). 
 
Algumas das principais características do nióbio é que ele é um metal com estrutura 
cúbica, refratário, macio e dúctil. Além disso, ele é um elemento pertencente ao grupo 
5 (metais) da tabela periódica, possuindo um número atômico 41. Historicamente esse 
elemento teve grande dificuldade de se separar de seu vizinho no grupo 5 o Tântalo, 
devido as propriedades semelhantes que eles tinham um com o outro. Por terem 
tamanha proximidade seu nome Nióbio (Niobium) teve sua inspiração na mitologia grega 
juntamente com o Tântalo (Tantalum) (TARSELLI, 2015). 
 
Com o surgimento de demanda por dispositivos SMD (Surface Mouted Device) que 
procura cada vez mais reduzir espaços ocupados pelos componentes eletrônicos sem 
comprometer o desempenho, o capacitor de tântalo conseguiu ganhar vantagens aos 
demais capacitores pelas suas propriedades físicas que o tornam o líder no mercado de 
ponta da alta tecnologia. Uma das grandes vantagens do capacitor de tântalo é sua alta 
capacitância específica, eficiência volumétrica e alta confiabilidade (FISCHER et al., 
2003). Entretanto, substitutos para o tântalo andam sendo analisados, sendo o Nb um 
dos mais propícios a realizar essa concorrência direta. Alguns dos motivos pelo qual 
essa concorrência pode ser efetivada é pelo pentóxido de nióbio (Nb20s) deter uma 
permissividade relativa maior em comparação com o pentóxido de tântalo (Talos) e ser 
encontrado em maior quantidade na natureza, tornando-o um elemento mais barato 
quando comparado ao tântalo. 
 
Os capacitores são dispositivos utilizados para o armazenamento de cargas elétricas. 
Para que ocorra o armazenamento de cargas, o capacitor necessita que haja uma 
tranferência de carga Q de um condutor para o outro, resultando em condutores com 
carga +Q e -Q. Essa diferença de cargas entre os condutores faz com que ocorra uma 
diferença de potencial entre as placas que é representado pela simbologia 
“V”(RESNICK, 2009). 
 
O dielétrico tem um papel muito importante para o capacitor, pois ele tem a função de 
gerar um aumento na diferença de potencial e por fim aumentar sua capacitância. Um 
dos meios encontrados para a criação de um dielétrico em capacitores é  por meio da 
oxidação anódica, que gera um dielétrico através de uma camada óxida (JUODKAZIS 
et al., 2006). O princípio de funcionamento desta técnica se dá pelo transporte de íons 
de metal ou oxigênio através do filme, gerado pela tensão aplicada na amostra. É sabido 
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que os filmes de óxido anódico em algumas circunstâncias, pode ser cultivado na 
maioria dos metais e no grupo IV e semicondutores III-V (DELL’OCA; PULFREY; 
YOUNG, 1971). 
 
Quando os metais são anodizados para formar óxido de barreira filmes, o crescimento 
desses filmes é geralmente acompanhado por um aumento nas tensões internas nos 
óxidos. As tensões são geralmente muito grandes e podem exceder a força do filme, 
resultando em rachaduras (PYUN, 1996). Logo, uma fonte de tensão eficiente é 
fundamental para tornar viável a produção de capacitores eletrolíticos com dielétricos 
formados por uma camada óxida. 
 
Sabendo da corrida tecnológica das grandes industrias em novos dispositivos para 
continuar o rítmo de avanços das ultimas décadas, o nióbio surgiu como um dos 
elementos mais promissores para ganhar espaço no mercado de dispositivos 
eletrônicos.  
 
Metodologia 

 

O pó de nióbio (Nb) foi fornecido pela Universidade de Lorena e foi utilizado como a 
material base para a produção desse estudo. Para realização da caracterização dessas 
amostras foram utilizados a análise granulométrica, microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) e difração de raios X (DRX). 

Na etapa de metalurgia do pó, que foi utilizada na produção dos capacitores eletrolíticos 
de nióbio, foi realizada primeiramente a pesagem inicial do pó. Posteriormente foi 
realizada uma compactação por meio de uma prensa uniaxial com pressão de 100MPa. 
Após a prensagem, o corpo verde precisou passar pela etapa de sinterização, realizada 
em um forno a vácuo sob temperatura de 1400º C em tempos de 30 e 60 minutos. 

Para a realização do processo de anodização, que será realizado e descrito em 
trabalhos futuros, foi projetado e confeccionado uma fonte de tensão, capaz de chavear 
uma tensão e corrente com alta precisão para a carga (capacitores). O desenvolvimento 
dessa ferramenta foi realizado no laboratório de eletroeletrônica no campus do IFRN de 
São Gonçalo do Amarante, com o auxílio do Prof. Dr. Elialdo Chibério da Silva. 

 
Resultados e Discussões 

 

Caracterização do Nb 

Os resultados a serem discutidos estão relacionadas a caracterização do pó de Nb, e 
para isto, alguns processos como Análise Granulométrica, Caracterizações por Difração 
de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram desenvolvidos e 
colocados em análise. 

 

Análise granulométrica do Nb 
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A Figura 1 mostra a dispersão granulométrica da matéria-prima. Através da 
granulometria é possível visualizar que o tamanho de 90% do material tem até 67,18 

μm e o tamanho médio das partículas tem um diâmetro de 36,50 μm. 

Alguns estudos, como o produzido por Cerniak (2011), afirmam que o tamanho das 
partículas estão diretamente relacionadas a capacidade elétrica de um capacitor, já que 
a capacitância e a carga específica obtiveram os melhores resultados quando 
submetidos a um pó de menor diâmetro. A tabela 1, apresenta de forma mais detalhada 
a distribuição da população das partículas do pó de Nb utilizado. 

Um dos possíveis métodos para a diminuição de partículas na metalurgia do pó é por 
meio da Moagem de Alta Energia (MAE), entretanto, tal mecanismo não precisou ser 
utilizado já que o diâmetro das partículas se encontrava em um tamanho satisfatório, o 
que evitou o incremento desta etapa para a realização do estudo. 

  

  

Difração de Raios-X (DRX) 

A difração de Raios-X é importante para determinar a estrutura cristalina que o material 
está arranjado, isto é, determinar as fases presentes no material. Outra finalidade desse 
processo é conhecer o elemento que está sendo trabalhado e encontrar possíveis 
contaminações no decorrer dos processos. 

Na Figura 2 é mostrado o resultado da amostra utilizada, onde é possível visualizar a 
estrutura do Nb. Trata-se de nióbio puro, sem nenhum tipo de contaminação, possuindo 

apenas as fases características do Nb. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Através do MEV é possível visualizar a morfologia e as dimensões das partículas de 

nióbio. Na Figura 3, que foi ampliada em 500x para facilitar a visualização, vemos que 

algumas partículas apresentam formato de paralelogramo e outras partículas possuem 

formato irregular. Além disso, pode-se ver que as partículas possuem tamanhos 

diferentes. 

 A Figura 4 mostra uma ampliação de 1000x. Nela é possível visualizar de uma melhor 
forma cada partícula, facilitando a análise da sua estrutura morfológica. Pode-se 
observar, com esse aumento, que há partículas de vários tamanhos, o que está de 

acordo com os dados obtidos na granulometria. 

 

Sinterização 
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As amostras compactadas foram sinterizadas em forno resistivo sob alto vácuo da 
marca Vacuum Centorr. As pressões utilizadas foram em torno de 10-4Torr, sinterizadas 
em temperaturas de 1400, com tempos de isoterma de 30 e 60min. A taxa de 
aquecimento até 700ºC foi de 20ºC/min e após 700ºC foi 10ºC/min. A taxa de 
resfriamento foi 25ºC/min. A Figura 5 mostra o corpo de prova após a sinterização. Nela 
é possível observar o tamanho do componente eletrônico de, aproximadamente, 50mm. 
O terminal de conexão do capacitor é importante para as medições elétricas, pois o 
contato com os terminais da fonte de tensão no momento da anodização é através dele. 

 

Fonte de tensão 
Para realizar a caracterização elétrica do capacitor de nióbio foi necessário a criação de 
uma fonte de tensão capaz de nos dar um valor confiável e seguro nos parâmetros de 
corrente e tensão em tempo real, para que a anodização seja realizada de forma correta 
e precisa. Dito isto, foi desenvolvido uma fonte utilizando uma PCI (placa de circuito 

impresso) mostrada na Figura 6. 

O papel principal da fonte de tensão é gerar parâmetros fixos, que variem o mínimo 
possível ao longo do período em que a carga (capacitor) estiver em processo de 
anodização. Pensando nisso, foram criados mecanismos de chaveamento, para que 
antes de receber a tensão, todos os parâmetros de corrente em série e tensão nos 
terminais de conexão já estivessem ajustados. Os ajustes foram realizados de forma 
precisa, através da utilização de resistores variáveis (potenciômetros), capazes de 
auxiliar com um ajuste fino e nos proporcionar um valor com alta precisão. 

A utilização de 3 multímetros é ocasionada pela necessidade de analisar a corrente 
fornecida pela fonte de tensão e analisar os parâmetros elétricos no capacitor (corrente 
em série e tensão na carga), de modo a auxiliar nos ajustes e na confirmação dos 
valores esperados ao longo de toda etapa. 

  

  
 
Conclusão 

 

Fazendo uma comparação com os valores obtidos da granulometria do pó de nióbio, 
podemos inferir que o diâmetro médio das partículas enviadas pela Universidade de 
Lorena já estava num tamanho satisfatório, já que o diâmetro médio das partículas 
analisadas foi de 36,50 μm. O tamanho das partículas é um fator importante para o 
desenvolvimento de um capacitor. 

As micrografias foram importantes para nos informar qual a estrutura morfológica das 
partículas. Esses dados são de fundamental importância para relacionar os parâmetros 
com as caracterizações elétricas que serão realizadas futuramente. 

A Difração de Raio-X nos permitiu analisar a estrutura cristalina do material analisado, 
mostrando que o pó adquirido é Nióbio puro, sem qualquer tipo de contaminação e sem 
óxidos. 
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Os capacitores de nióbio provaram estar bem compactos, mesmo sob uma pressão 
relativamente baixa, sem apresentar trincas, fator que afeta o funcionamento deste tipo 

de componente eletrônico. 

A engenharia de materiais, juntamente com todas as análises que este ramo tecnológico 
abrange, nos permite concluir que, de fato, os pós de nióbio apresentam características 
válidas para aplicações em capacitores no que diz respeito a estrutura morfológica do 

material. 
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Figura 1 – Granulometria do pó de nióbio. 
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Figura 2 - Difração de raios X do pó de nióbio. 

 

 

Figura 3 – Microscopia eletrônica de varredura do pó de nióbio. Aumento de 500x. 
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Figura 4 – Microscopia eletrônica de varredura do pó de nióbio, aumento de 1000x. 
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Figura 5 – Capacitor eletrolítico de nióbio. 

 

 

Figura 6 - Circuito fornecedor de tensão para a anodização do capacitor. 
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Tabela1 – Distribuição granulométrica do pó Nb. 
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TÍTULO: INTEGRAÇÃO DE DADOS HIDROACÚSTICOS E SEDIMENTARES EM 

CANAIS DE MARÉ DO DELTA DO PARNAÍBA (PI-MA, MARGEM EQUATORIAL 

BRASILEIRA) 

Resumo 

 

Esta pesquisa de IC encontra-se inserida no projeto “Margem equatorial brasileira: da 
fonte a deposição”, que teve como principal objetivo a integração de dados pré-
existentes a pesquisa em andamento relacionadas a participação do brasil no estudo de 
perfuração dos oceanos, e ofereceu a possibilidade de estudar o acervo estratigráfico 
da margem equatorial brasileira. Devido a paralisação das atividades em virtude da 
covide 19 os embarques previstos não ocorreram, tendo o foco do trabalho migrado 
para outros dados do projeto, mas mantendo a investigação do registro estratigráfico, 
com base em dois testemunhos coletados através do método de vibração em 
sedimentos oriundos de dois canais de maré, recuperados do delta do Parnaíba. É 
classificado como um delta dominado por ondas e influenciado por marés localizado na 
divisa dos estados do Piauí e Maranhão, sendo uma região bem preservada da margem 
equatorial brasileira com grande valor socioeconômico, devido ao seu potencial na 
geração de rochas reservatório de água e hidrocarbonetos. O presente trabalho abrange 
análises estratigráficas e sedimentológicas, resultando em perfis correlacionáveis e 
visando identificar mudanças no ambiente deposicional e nas condições de 
sedimentação. Adicionalmente foram realizadas atividades de digitalização para resgate 
de imagens antigas de campo com equipamento específico, bem como auxiliado no 
relatório anual de prestação de contas do projeto. 

 
 
Palavras-chave: DELTA DO PARNAÍBA, TESTEMUNHOS, ANÁLISE 

SEDIMENTAR,IODP, DIGITALIZAÇÃO 

TITLE: INTEGRATION OF HYDROACOUSTIC AND SEDIMENTARY DATA IN TIDAL 

CHANNELS OF THE PARNAIBA DELTA (PI-MA, BRAZILIAN EQUATORIAL MARGIN) 

Abstract 

This research is part of the project "Brazilian equatorial margin: from source to sink", 
which had as main objective the integration of pre-existing data to ongoing research 
related to the participation of Brazil in the study of International ocean drilling programm, 
and offered the possibility of studying the stratigraphic collection of the Brazilian 
equatorial margin. Due to the remote activities related to covide 19 pandemic the planned 
Expeditions in Navy ships not occur; because of this the focus of the work migrated to 
other project data, but maintaining the investigation of the stratigraphic record, based on 
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two vibracoring retrieved from sediments from two tidal channels, recovered from the 
parnaíba delta. The delta of the Parnaíba river, is classified as a delta dominated by 
waves and influenced by tides located on the border of the states of Piauí and Maranhão, 
being a well preserved region of the Brazilian equatorial margin with great socioeconomic 
value, due to its potential in the generation of water reservoir rocks and 
hydrocarbons.The present work covers stratigraphic and sedimentological 
analyses,resulting in correlationable profiles and aiming to identify changes in the 
depositional environment and sedimentation conditions. Additionally, scanning activities 
were carried out to rescue old field images with specific equipment. as well as assisted 
in the project's annual accountability report. 
 
Keywords: PARNAÍBA DELTA, VIBRACORES, SEDIMENTOLOGICAL ANALYSIS, 

IODP,SCANNING 

Introdução 

 
O presente trabalho tem como área de estudo o Delta do Parnaíba, proveniente da foz 
do Rio Parnaíba, situado no limite entre os estados do Piauí e Maranhão, sendo uma 
região correlata e bem preservada de um segmento da margem equatorial brasileira, 
considerada uma importante área de estudo para as geociências. Deste modo, o 
trabalho a seguir tem a finalidade de fazer uma análise estratigráfica macroscópica nos 
testemunhos e sedimentológica (a cada 4 cm dos testemunhos cominuídos) com 
caracterização morfoscópica,textural, composicional e mineralógica. Além de teores de 
carbonato e matéria orgânica, em dois testemunhos coletados em um canal de maré a 
Oeste do Rio Parnaíba, pelo método de vibração (Vibracore). Resultando em perfis 
correlacionáveis e contribuindo na obtenção de informações sobre mudanças 
ambientais do sistema deposicional e condições de sedimentação durante a evolução 
geológica do Delta. Para que este trabalho seja somado aos estudos anteriores no 
Delta, confirmando ou sugerindo novas interpretações da dinâmica deposicional deste 
sistema. 

Os Deltas são sistemas transicionais formados na desembocadura de um rio ao 
encontrar um corpo d'água, no caso em questão, encontro do Rio Parnaíba com o 
Oceano atlântico, fornecendo assim água e sedimento. Ele é um Delta detentor de 
grande valor socioeconômico, devido ao seu grande potencial em geração de rochas 
reservatórias (água e hidrocarboneto) e trapas, que são armadilhas de contenção de 
óleo e gás, visadas pelas indústrias petrolíferas (Pedreira da Silva, A. J. C. L.; Aragão, 
M. A. N. F. e Magalhães, A. J. C. 2008). Considerando a classificação triangular de 
Galloway (1975), este Delta não se encontra pontualmente em nenhum dos vértices, 
mas sim em uma área intermediária do mesmo, sendo classificado como um Delta 
dominado por ondas e influenciado por marés (Wright et al.,1973; Orton e Reading, 
1993; Reading e Collinson, 1996; Bhattacharya e Giosan, 2003; Szczygielski et al., 
2015; Aquino da Silva et al., 2015). 

O Delta é dividido em duas partes, à Leste com o Rio Igaraçu, afluente do Rio Parnaíba, 
e à Oeste com um canal artificial que conecta o sistema de canais de marés ao Rio 
principal (Aquino da Silva et al., 2015). Ambos os rios localizados na bacia hidrográfica 
do Parnaíba, que é uma das mais importantes do Nordeste brasileiro, situada 
geologicamente em duas grandes unidades estruturais: o escudo cristalino 
(correspondente a 15% da área total) e a Bacia Sedimentar do Parnaíba, composta por 
sedimentos recentes do Cenozóico, rochas sedimentares do Mesozóico e Paleozóico, 
e rochas cristalinas Pré-Cambrianas. A bacia abrange a maior parte da área na 
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Província do Parnaíba,além de pequenas porções nas Províncias Borborema e parte 
Norte da Província do São Francisco (Ministério do Meio Ambiente, 2006). 

A integração de dados hidroacústicos envolveu um acompanhamento na fase final da 
pesquisa elaborada por Santos (2019), na região do Delta entre os municípios de Tutóia 
e Luís Correia, que se constituiu no reconhecimento hidroacústico da região através do 
uso de sonar de varredura lateral e da sísmica rasa (chirp), a partir do qual foi possível 
compreender melhor a aplicação da geologia e geofísica marinha no Delta do rio 
Parnaíba e selecionar os testemunhos desta pesquisa. 

  

 

Metodologia 

 

As descrições dos testemunhos foram feitas a nível de bancada no laboratório de 
Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGEMMA), localizado no 
Departamento de Geologia da UFRN. A técnica abordada na análise dos testemunhos 
consistiu na descrição macroscópica dos mesmos, sendo caracterizadas, do topo para 
a base, propriedades como: cor, granulometria, estruturas sedimentares e presença de 
matéria orgânica. As descrições foram feitas a cada intervalo de profundidade do 
testemunho cujas propriedades eram semelhantes, com auxílio de uma régua de 100 
cm. Para a cor se fez uso da cartela de cores de rochas padronizada de Munsell, 
normatizando assim a descrição com códigos da coloração descrita. Para 
granulometria, foi utilizado o tato e tabelas padrão como auxílio na classificação das 
diferentes frações (areia fina, média, grossa ou lama). Já a análise das estruturas 
sedimentares e matéria orgânica, exclusivamente visual, foi registrada com uma câmera 

fotográfica. 

Posteriormente os testemunhos foram amostrados a intervalo regulares de 4cm com 
auxílio de coletores e borrifador de água, usado para facilitar o procedimento; cada 
amostra de sedimento foi armazenada em sacolas plásticas, e posteriormente 
transportadas até o laboratório de sedimentologia no Museu Câmara Cascudo, onde se 
iniciou os processos de preparação de amostragem para obtenção dos teores de 
matéria orgânica e carbonato, além da execução de análises granulométricas pelo 
método de peneiramento a seco e úmido, tendo como preparação inicial a lavagem de 
todo o material sedimentológico por meios de três trocas de águas a cada 24h em 
béqueres para remoção do sal marinho. O procedimento da análise granulométrica foi 
constituído por um conjunto de peneiras granulométricas sobrepostas verticalmente 
(Figura 1) com aberturas distintas (1mm à < 0,063 mm) que permitiram separar os 
sedimentos de maior e menor fração. O material foi colocado na peneira de maior 
abertura e agitada sobre uma mesa vibratória, os grãos foram agitados e passaram 
através das aberturas até a peneira seguinte de menor fração. 

Concomitantemente foi quantificado o teor de carbonato de cálcio; sendo pesada uma 
alíquota de 5g, pesado em uma balança analitica (Figura 1) com auxilio de béqueres 
devidamente tarado, após o sedimento ser submetido a secagem por meio de uma 
estufa (Figura 2) a temperatura de (63 oC), evitando assim a instabilidade dos 
argilominerais presente no material. Em seguida as amostras foram atacadas (Figura 3) 
com ácido clorídrico(HCl) a 10%, para remoção do carbonato de cálcio (CaCO3) de 
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acordo com a seguinte fórmula: 4 HCl + 2 CaCO3↔ 2 CaCl2+ 2CO2+ 2 H2O. Por fim a 
amostra foi lavada para remoção total do ácido, com a ajuda de picetas, funil de vidro 
revestido com filtros, estes posteriormente secados em estufa (63 0C) por pelo menos 
24h. Para finalizar e obter o teor de carbonato de cálcio, foi inicialmente pesado 
separadamente o filtro e o sedimento antes da reação química, posteriormente o produto 
(filtro + sedimento seco e sem CaCo3), obtendo o valor através da formula: Teor(%)= 
100x ( Massa inicial do sedimento - Massa final do sedimento)/ massa inicial do 
sedimento. 

Ainda como atividades desenvolvidas nesta foi realizado um resgate de fotos antigas no 
formato slides, utilizando um scanner digitalizador de diapositivos DigiScan TV 9.0 
(Figura 4), com a conversão do acervo de imagens antigas para o formato JPEG, que 
em seguida foram catalogadas por tipologia e armazenadas no repositório do laboratório 
GGEMMA. 

O auxílio a prestação de contas do programa IODP foi realizada diretamente no sistema, 
tendo sido catalogado todas as despesas (custos e gastos) realizados em atividades 
científicas para cada ano desde 2015 até 2019, através de documentos escaneados no 
formato JPEG, que comprovaram a utilização dos serviços, e com a posse de toda a 
documentação foi possível registrar e discriminar todas as despesas no sistema de 

prestação de contas da CAPES. 

 
Resultados e Discussões 

 

Serão apresentados os resultados obtidos nas descrições dos testemunhos Vc 
17031401 e VC-08/16, assim como os dados parciais da granulometria sedimentar e 
quantificação do teor de carbonato de cálcio. Por fim uma breve discussão sobre a 
importância do teor da matéria orgânica e mineralogia que devem ser finalizados a 
posterior para assim compor com os resultados obtidos até o presente momento. 

O testemunho Vc 17031401 (Figura 5) atingiu 142 cm de profundidade. Entre seu topo 
e a profundidade de 110 cm apresentou elevada homogeneidade granulométrica na 
fração argila, com uma variação das cores Grayish brown 5YR 3/2 e Dusky brown 5YR 
2/2 e apresenta marcas de raízes. Entre 110 e 137 cm, observou-se uma alternância 
silte-argila, de cor Grayish brown 5YR 3/2 com marcas de raízes. Por fim, na base, (137-
142 cm), foi observada areia fina a muito fina com porções argilosas de cor Dark 
yellowish brown 10 YR 4/2. No testemunho VC-08/16 (Figura 6) de 164 cm, entre o topo 
e 49cm, ocorre argila de coloração Grayish black com lentes intercaladas de areia 
variando entre 0,1 e 0,5 cm de cor Very Pale orange 10 YR 8/2. No intervalo entre 49 e 
96 cm, a granulometria é areia fina à média de cor Very pale orange 10YR 8/2 com 
lentes de argila variando entre 0,1 1,0 cm de cor Grayish black. Entre 96 e 127 cm, 
existe uma intercalação de silte e areia muito fina de cores Dark Yelowish brown 10 YR 
4/2 e very pale orange 10 YR 8/2 respectivamente. Entre 127 e 164 cm (base) predomina 
a fração argila de cor Grayish black, com marcas de raízes, além de enxofre de 
coloração Moderate Yellow 5Y 7/6 também observados nos intervalos 36-65 cm e 99-
100 cm. Os teores de carbonato de cálcio no testemunho Vc 17031401 variaram de 19,3 
% a 3,3%, já no testemunho vc-08/16 de 16,7% a 1,8%. 
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Foi possível confirmar que as frações granulométricas obtidas com o tato na fase de 
descrição de testemunho foram equivalentes as obtidas em laboratório através do uso 
do processo de peneiramento granulométrico, demonstrando as frações presentes 
desde areia média a muito fina, bem como silte-argilosas.Com os dados parciais de 
granulometria e descrições macro dos testemunhos, assim como as observações 
sedimentológicas no manuseio do material foi possível começar a associar um teor 
maior de carbonato e matéria orgânica (devido a forte presença de resto de vegetais, 
como raiz e bioclastos) a uma fração mais fina ( silte-argila) e em frações de areia fina 
a média teores de carbonato menores e pouco matéria orgânica. 

Entretanto, como as análise de matéria orgânica não foram finalizadas, devido ao 
afastamento imposto pela COVID 19, não foi possível a ratificação desta informação e 
a finalização do processo de queima da matéria orgânica. Esta atividade continua 
suspensa até a finalização deste relatório, não tendo sido possível relacionar os 
resultados deste estudo com aqueles obtidos em trabalhos anteriores tais como os de 
Smith (2017), Nóbrega(2018) e Cruz (2018) realizados na mesma área, podendo assim 
colaborar com a melhor compreensão da dinâmica do Delta do Parnaíba. 

Os resultados atenderam as demandas do Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha 
(GGEMMA) e foi possível alimentar o repositório do laboratório com imagens de campo 
que foram registradas em diferentes anos anteriores (Figura 7), e com isso, foi possível 
obter a visualização da evolução geológica de diferentes locais; tal repositório poderá 
servir como banco de imagens para realização de possíveis trabalhos futuros. 

 

Conclusão 

 

Os dados aqui apresentados de descrição macro dos testemunhos, variação do teor de 
carbonato e granulometria são de fundamental importância na interpretação 
sedimentológica para a compreensão da dinâmica do Delta do Rio Parnaíba. 
Ressaltando a necessidade de aprofundamento dos estudos na análise mineralógica e 
morfoscópica dos sedimentos por meio de uma lupa zeiss Stereo Discovery V8, bem 
como a conclusão do processo de granulometria e queima da matéria orgânica obtendo 
assim o seu teor, que será de extrema importância para encorpar os resultados e 
discussões aqui exposto de maneira preliminar. Podendo assim gerar perfis de matéria 
orgânica e carbonato, correlacionáveis com a granulometria e analise dos grãos. Para 
ao final desta pesquisa espera-se após o retorno das atividades presenciais, integrar 
todos os dados e refinar informações sobre a dinâmica do Delta do Parnaíba 
colaborando para um melhor entendimento da área. 

As atividades realizadas nesta pesquisa, permitiram compreender melhor sobre a 
aplicação da geologia e geofísica marinha na Integração de dados hidroacústicos da 
margem equatorial realizado no Delta do rio Parnaíba, através do acompanhamento na 
fase final do trabalho elaborado por Santos (2019), assim como foi possível entender e 
realizar o processo de catalogação do escaneamento de fotos antigas de campo, e 
auxiliar no processo de prestação de contas do Programa IODP. através de manuseio 
de equipamento, organização, catalogação e trabalho em equipe. 
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Figura1: (A) Balança de alta precisão analítica com quatro casas decimais, utilizada na 
pesagem dos materiais sedimentológicos para os diversos processos requeridos. (B) 
Conjunto de peneiras utilizadas no processo de granulometria. 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 358 

 

Figura2: Estufa com visualizador para controle de temperatura utilizada para secagem 
do material. 

 

 

Figura3: (A) Béqueres com 5g das amostras, em processo de reação com HCl à 10%. 
(B) Processo de remoção do HCl do ataque químico, podendo ser observados os 
utensílios (papel filtro, funil de vidro, potes de vidros e béqueres) necessários para a 
etapa. 
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Figura4: Equipamento DigiScan TV 9.0 utilizado para a digitalização das imagens. 
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Figura5: (A) Visão geral do testemunho Vc 17031401.Testemunho sedimentológico bem 
homogeneo composto essencialmente por sedimentos da fração silte argila. (B) 
destacado em vermelho a presença de matéria orgânica (raiz) abundante em todo o 
testemunho. 

 

 

Figura6: Testemunho Vc-08/16, demonstrando do topo (1) para a base (5) variação de 
cor (Escura para clara), granulométrica (silte-argila a areia média). Destaque em 
pontilhado vermelho lentes de areia, em verde lentes de argila e em amarelo marca de 

raiz 
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Figura7: Exemplo de uma ficha contendo 20 imagens, do total em torno de 120 fichas, 
em que foram digitalizadas com o equipamento DigiScan TV 9.0, catalogadas e 
armazenadas no repositório do laboratório GGEMMA. 
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TÍTULO: Integrabilidade de funções limitadas sobre o conjunto de cantor 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo dissertar sobre conceitos relacionados a conjuntos do 
tipo cantor, os quais tem grande relevância para pesquisa na Matemática Pura dentro 
da área de Análise Matemática. Para tanto, revisamos alguns conceitos básicos da 
análise real, e com isto mostramos que toda função real limitada definida sobre o 

conjunto de Cantor é integrável à Riemann e o valor de sua integral é zero. 

 
 
Palavras-chave: Integral de Riemann; Conjunto de Cantor;Medida de Lebesgue. 

TITLE: Integrability of limited functions over the Cantor set 

Abstract 

 

This work aims to talk about concepts related to Cantor type sets, which have great 
relevance for research in Pure Mathematics within the area of Mathematical analysis. To 
do so, we revise some basic concepts of Real Analysis, and with that we show that any 
limited real function defined on the Cantor set is integrable to Riemann and the value of 
its integral is zero. 

 
 
Keywords: Riemann Integral; Cantor set; Lebesgue Measure. 

Introdução 

  As noções de medida, assim como tudo que foi desenvolvido ao longo do tempo na 
ciência da matemática, surgiu como fruto das necessidades humanas. Em dado 
momento da história o homem se deu conta que utilizar-se apenas de partes do corpo 
para medir as dimensões de objetos não seria viável em todas as situações, desse 
modo, surge a necessidade de encontrar novas formas de mensura-
los. Nessa direção, o conceito de Integral de Riemann se apresenta como uma 
ferramenta fundamental nesse cálculo. Além disso, pode-se aplica-la em vários tipos de 
problemas associados a aplicações tanto na geometria diferencial como na física-
matemática. 

Bernhard Riemann (1826-1866) foi o responsável pela primeira definição rigorosa de 
uma integral de uma função em um intervalo, embora a integral de Riemann seja 
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inadequada para muitos propósitos teóricos, é uma das definições mais simples de 
integral. Posteriormente Henri Lebesgue (1875-1941) criou as bases da teoria da 
medida e integração na reta real, que ampliou o âmbito do cálculo, com aplicações cada 
vez mais abrangentes. 

Durante nossos estudos, vimos o conceito da integral de Lebesgue, o qual foi 
introduzido de modo abstrato usando uma abordagem mais geral por meio de uma 
coleção de conjuntos denominados de sigma-álgebra e também por meio das chamadas 
funções mensuráveis. A motivação para relacionar o conjunto de Cantor com os 
conceitos de teoria da medida e integral, surgiu a partir de sua importância como um 
importante contra-exemplo para situações patológicas no contexto da teoria de análise 
real. A grosso modo, a medida de Lebesgue na reta procura medir o quanto um conjunto 
se comporta como um intervalo em termos de comprimento de vizinhanças abertas de 
seu interior. O conjunto do tipo Cantor visto, é do tipo com medida nula de Lebesgue, 
mas não é enumerável, contrariando uma intuição a priori ingênua. Outros conjuntos 
desse tipo podem ser considerados usando a mesma ideia de sua construção e em 
dimensões superiores, de modo que o domínio de seu conceito pode vir a servir de 
ferramenta muito útil na análise de questões topológicas em situações envolvendo a 
teoria da medida e integração. 

 
Metodologia 

 

A metodologia usada para fundamentar nossos estudos possui caráter exploratório e 
fundamenta-se em analises bibliográficas e busca utilizar a metodologia exploratória, de 
modo a obter maior familiaridade com problemas matemáticos na área da teoria da 
medida. Estudamos o conteúdo dos cursos de analise real, teoria da medida e 
integração, e além disso, o conceito da Integral de Lebesgue. Ao longo dessa 
etapa, usamos também a metodologia tradicional para estudar matemática pura, a qual 
consiste em exposição de seminários e discussão de resultados em encontros 
semanais. Em nossos encontros, foi possível adquirir conhecimento a partir da 
exploração, reflexão, resolução de exercícios e anotações constantes dos resultados 
explorados no curso de analise real, resultados estes, primordiais para compreensão do 
curso de teoria da medida. Tendo em conta os objetos de estuda deste trabalho, é 
natural que sua estrutura seja baseada na lógica-matemática, além das variáveis 
qualitativas que são apresentadas em um espaço bem definido na matemática. Esta 
abordagem, é caracterizada pela análise de resultados existentes que já se aplicam na 
análise real. Além disso, para a execução do mesmo, são necessários apenas livros, e 
o computador, apesar de o trabalho ser consistido com recursos acessíveis, é preciso o 
domínio de técnicas de várias áreas de conhecimento, como analise real, teoria da 
medida etc. 

 

Resultados e Discussões 

 

Construímos o conjunto de Cantor considerado da seguinte maneira: dado um intervalo 
[0,1] compacto da reta real, dividimos este intervalo em três partes iguais, removemos o 
terço médio aberto. Os conjuntos que restam são dois intervalos fechados. Para o novo 
conjunto repetimos o processo retirando o terço médio de cada um dos 
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intervalos restantes. Disto, obtemos um outro conjunto, com novos intervalos 
fechados. Repetimos o processo recursivamente, sempre dispensando o terço médio de 
cada divisão, e assim obtendo uma sequência de conjuntos, de modo que o primeiro 
conjunto contém o segundo, o segundo contém o terceiro, assim sucessivamente. 

Desse modo, definimos o conjunto de Cantor C, como a interseção de todos os 
conjuntos da etapa de construção. Assim temos que o conjunto não é vazio, pois ao 
analisarmos as extremidades dos intervalos, observamos que sempre estarão 
presentes. Além disso, na n-ésina etapa de construção, temos 2^n intervalos, e o 
comprimento de cada intervalo, 1/3^n. 

Um conjunto é dito enumerável quando é finito ou existe uma bijeção de uma função 
com domínio os naturais ao conjunto. Assim o conjunto de Cantor é não enumerável, 
basta supor por absurdo que seja enumerável, assim usando a representação ternária 
(representação de seus números na base 3) podemos escrever todos elementos do 
conjunto, da seguinte forma 0, a1,1a1,2a1,3a1,4 . . . 0, a2,1a2,2a2,3a2,4  . . . . . . usando 
apenas os dígitos 0 e 2.  Além disso, conseguimos construir o elemento que pertence 
ao conjunto de Cantor 0, b1b2b3b4 . . . onde b_j é um algarismo diferente de a_j, j e de 
1, tal que não está na lista anterior, portanto é não enumerável. 

Por outro lado, um conjunto tem medida nula (à Lebesgue), quando pode ser coberto 
com uma coleção enumerável de intervalos compactos cujo a sua soma 
é arbitrariamente pequena. Visto isto, temos que o conjunto de Cantor tem medida. Uma 
vez que, se pararmos na n-ésima etapa de construção do conjunto de cantor, temos 2^n 
intervalos, além disso o comprimento de cada intervalo é 1/3^n. Com isso concluímos 
que o conjunto de Cantor não é enumerável mas possui medida nula. Um importante fato 
a considerar é de relacionar a já conhecida Integral de Riemann e o conjunto de Cantor. 
De fato, verificamos que toda função limitada definida em um conjunto de medida 
nula é integrável a Riemann e o valor da sua integral é zero, em particular, quando esse 
é o conjunto de Cantor. Aqui observamos o importante fato que com somente as 
ferramentas computacionais discutidas em um curso de cálculo diferencial não 
chegaríamos a tal conclusão, sendo necessário empregar argumentos da análise real. 
Além disso, estudamos também o caso de um conjunto do tipo Cantor, construído de 
maneira similar ao anterior, possuindo interior vazio mas com medida 
de Lebesgue positiva, contrariando também a ideia ingênua (errônea) de que todo 
conjunto de interior vazio é integrável a Riemann e sua integral é zero. 

Para provar que toda função limitada e definida em um conjunto de medida nula é 
integrável a Riemann, usamos a definição de conjunto de medida nula para refinar 
partições dadas. Daí, lembrando da decomposição de funções em suas partes positiva 
e negativa, consideramos provar apenas o caso que a função dada seja não negativa. 
A conclusão segue ao observar que podemos fazer uma estimativa usando o valor 

supremo da função e a definição de supremo de um conjunto limitado. 

 
Conclusão 

 

Tendo abordado sobre o conjunto do Cantor e a integrabilidade à Riemann de funções 
limitadas sobre este conjunto, observamos como aplicar o conceito de integral de 
Riemann em situações mais gerais e abstratas. Sabendo que toda função integrável a 
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Riemann (sentido definido) é integrável a Lebesgue, conseguimos estender os 
resultados vistos para o contexto mais geral da teoria de medida e integração. 
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TÍTULO: Modelagem de filmes finos de estanato de bário fluoretado (BaSnO3:F) por 

meio da Química Quântica Computacional 

Resumo 

 

O estanato de bário (BaSnO3) é um óxido da família das perovskitas, que compreendem 
uma larga gama de materiais com aplicações em células solares, catálise, sensores de 
gases e pressão, células de memória, eletrônica, spintrônica, entre outras. Os avanços 
no desenvolvimento de dispositivos miniaturizados a base de óxidos com estrutura 
perovskita têm impulsionado os estudos da estrutura de superfícies e propriedades 
eletrônicas desses materiais a nível teórico e experimental. Para quase todas as 
aplicações citadas, a forma mais representativa desses materiais são na forma de 
fillmes finos nanoestruturados. O aprimoramento de materiais para uma determinada 
aplicação requer o controle de fase, de morfologia, de dopantes, da estrutura eletrônica 
e do controle de defeitos pontuais, numa abordagem conhecida como Engenharia de 
Defeitos. Assim, no presente trabalho buscou-se simular computacionalmente, ao nível 
da Teoria do Funcional da Densiade (DFT), filmes finos de estanato de bário dopados 
com flúor (BaSnO3−δ:F) visando a compreensão quanto à estrutura, morfologia e 
estrutura eletrônica voltados à aplicações integradas de sensoriamento de gases (O2, 
N2 e NO) e fotocatálise. Em comparação ao BaSnO3 não dopado, os cálculos iniciais 
demonstraram que os filmes finos do material fluoretado apresentaram-se mais 
promissores à aplicações como sensores, devido à maior sensibilidade e seletividade 

do gás NO. 

 
 
Palavras-chave: BaSnO3. Sensoriamento de gases. Filmes finos. DFT 

TITLE: Modeling of thin films of fluoride barium stannate (BaSnO3: F) using 

Computational Quantum Chemistry 

Abstract 

 

Barium stannate (BaSnO3) is an oxide of the perovskite family, which comprises a wide 
range of materials with applications in solar cells, catalysis, gas and pressure sensors, 
memory cells, electronics, spintronics, among others. The advances in the development 
of miniaturized devices based on oxides with perovskite structure have driven the studies 
of the surface structure and electronic properties of these materials at the theoretical and 
experimental level. For almost all the applications mentioned, the most representative 
form of these materials is in the form of nanostructured thin films. The improvement of 
materials for a given application requires the control of phase, morphology, dopants 
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amount, electronic structure and the control of specific defects, in an approach known 
as Defect Engineering. Thus, in the present work, we sought to simulate, at the level of 
Density Functional Theory (DFT), fluorine doped thin films of barium stannate 
(BaSnO3−δ:F) aiming at understanding the structure, morphology and electronic 
structure focused on integrated gas sensing (O2, N2 and NO) and photocatalysis 
applications. In comparison to non-doped BaSnO3, the initial calculations showed that 
thin films of F-doped material were more promising for applications as gas sensors, due 
to the greater sensitivity and selectivity of NO molecules. 

 
 

Keywords: BaSnO3. Gas sensing. Thin films. DFT 

Introdução 

O estanato de bário (BaSnO3), ou BSO, é um óxido com estrutura perovskita cúbica 
com propriedade semicondutora do tipo n de band gap largo (3.4 eV). É estável até 1000 
ºC, conferindo-lhe uma ampla faixa de estabilidade térmica (CERDÀ et al., 2002). 

As principais aplicações do estanato de bário são como capacitor termicamente estável, 
sensor de umidade, sensor de inúmeros gases (SO2, NO, CH4, entre outros), sensor 
químico, e condutor transparente de alto desempenho (SEYFI; BAGHALHA; 
KAZEMIAN, 2009). 

Os estanatos do tipo peroksvita são materiais muito utilizado, dos quais apresentam 
propriedades dielétricas atrativas, como na aplicação das baterias de lítio (N., SHAJU, 
et al., 2002) e sensores de gás (AZAD et al., 1999). Na Figura 1 é possível observar 
uma célula unitária do BaSnO3, como a posição destes íons presente na estrutura. 

A detecção de gases é importante para a monitorização da poluição ambiental, como a 
segurança pública e saúde de toda a humanidade. Por exemplo, podemos citar o SnO2 
(dióxido de estanho). O SnO2 é um dos materiais mais estudado atualmente devido a 
sua detecção em inúmeros gases, como sendo um bom sensor semicondutor resistivo 
com base na alteração da condutividade elétrica associada a proporção da 
concentração do gás (AHMARUZZAMAN; MOHANTA, 2016). 

O motivo de estudos referentes ao SnO2 está associado à capacidade deste material 
em altas temperaturas formarem reações reversíveis de oxidação com substâncias 
gasosas, envolvendo íons negativos de oxigênio (ABRUZZI, 2017; LICZNERSKI, 2004). 

O mecanismo de sensoriamento de gases para a detecção do gás estão sendo 
aplicados nos dias hodiernos em indústrias química, alimentícias, farmacêutica e em 
laboratórios. (CERDÀ et. al. 2002). Este mecanismo quando aplicados em condições 
favoráveis de atmosfera, a superfície deste óxido adsorve o oxigênio externo, afim de 
igualar com o número de coordenação da estrutura do cristal. A medida que ocorre a 
adsorção deste gás na superfície do óxido, ocorre a retirada de elétrons da banda de 
condução, formando uma concentração de carga no local da região, conforme a 
Equação 1 (ABRUZZI, 2017; GASPARETTI, 2007). 

Quando aplicado a uma espécie gasosa (agente redutor), a superfície do SnO2 vai 
adsorver as moléculas de gases, afim de gerar uma oxidação, causando uma dispersão 
dos elétrons retidos pelo oxigênio que estava adsorvido. Com isso, gera uma reação 
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química entre o oxigênio e o gás redutor, conforme a Equação 2, os elétrons retidos 
são agora liberados e alcança a banda de condução do semicondutor, melhorando a 
transição destes elétrons no meio, afim de diminuir a resistencia elétrica do gás sensor 
(ABRUZZI, 2017; GASPARETTI, 2007). 

 
Metodologia 

 

Todos os cálculos foram realizados por meio de programas computacionais ao nível da 
Teoria do Funcional da Densidade (DFT) considerando a correta periodicidade dos 
sistemas em bulk (3D) e slab (2D). O Programa CRYSTAL17 (DOVESI et. al., 2017) foi 
utilizado nos cálculos de otimização e frequência dos materiais em bulk e filmes finos, 
enquanto as análises das funções de onda foram realizadas no com o programa 
PROPERTIES17 (DOVESI et. al., 2017). As propriedades sensoras de interação 
gás/superfícies foram analisadas com o programa QUANTUM ESPRESSO 
(GIANNOZZI et. al., 2017). Os programas Vesta (MOMMA; IZUMI, 2011) e Xcrysden 
(KOKALJ, 2014) foram utilizados para visualização das estruturas e resultados de 
análises eletrônicas do BaSnO3. A metodologia proposta pode ser sinteticamente 
dividida em 5 etapas: 

a) Definição do nível de cálculo: escolha de funções de base e funcionais DFT 
para a melhor descrição do BaSnO3: Nesta etapa foram avaliados diferentes 
funcionais DFT. Como o Crystal17 foi utilizado funções de base do tipo Gaussiana, fez-
se necessária a busca sistemática de bases. Para o bário e estânio foram utilizadas 
bases pseudo-potenciais, enquanto que para oxigênio foi utilizada bases all-eletron. 

b) Construção de filmes finos de BaSnO3: A construção dos filmes finos foram 
realizadas utilizando-se o modelo slab (de periodicidade 2D) a partir do bulk otimizado. 
Para isso, superfícies do material obtidas por secções em diferentes planos (hkl) do bulk 
foram relaxadas estruturalmente e a convergência com relação à espessura do slab 
foram checadas. 

c) Estudo dos defeitos pontuais nativos do BaSnO3 em bulk e superfícies: Foram 
estudadas os diferentes defeitos cristalinos em um sólido, tal qual os defeitos pontuais 
nativos do BaSnO3, como vacâncias neutras e carregadas de oxigênio. As modificações 
nas estruturas eletrônicas em função dos defeitos foram avaliadas por meio de 

estruturas de bandas, densidade de estados e densidade eletrônica. 

d) Busca dos sítios de dopagem com flúor, e propriedades dos sistemas dopados 
em bulk e superfícies: Nesta etapa foram investigados os principais sítios de 
substituição e dopagem do F em diferentes estados de spin no bulk e superfícies do 

BaSnO3. 

e) Modelagem dos filmes finos para sensoriamento de gases: Nesta etapa os 
conhecimentos teóricos acumulados sobre os filmes finos dopados permitiram a 
modelagem de sensor de gases, via adsorção dos gases O2, N2 e NO em sítios 

específicos e seletivos das superfícies do BaSnO3:F. 

 
Resultados e Discussões 
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Os parâmetros estruturais e energia de band-gap foram avaliadas com uma série de 
funcionais, com e sem dispersão, e são apresentados na Tabela 1. Após uma triagem 
de funcionais, as funções de base empregadas no estudo com o software Crystal v-17 
foram: pseudo potencials Ba HAYWSC 31/1 (sp/d) e Sn [ECP28MDF] 411/51 (sp/d); e 
all-electron O 8/411/1 (s/sp/d). 

Com base nas informações cristalográficas os três funcionais que melhor descrevem a 
estrutura do sólido foram: PBE0-SC-D3 (27.91 de fração de troca), PBESOL0 e PBE0-
D3. Para a descrição eletrônica, os três funcionais que resultaram em um band-gap mais 
próximo do valor experimental a 5K foram: B3LYP-SC-D3 (27.55 de fração de troca), 
PBE0-SC e PBE0-D3. Considerando que o sistema será dopado com flúor e nitrogênio, 
e que as adsorções necessitam da inclusão de um potencial de dispersão de Van der 
Waals, foi escolhido o funcional PBE0-D3 (com dispersão de Grimme, versão 3 
(GRIMME et. al., 2010), para que nenhuma correção adicional (sistema-dependente) 

seja necessária. 

Para fins de comparação, os funcionais PBE e PBESOL-D3 com o uso de funções de 
base do tipo ondas-planas no Quantum Espresso forneceram parâmetros de rede a = 
4.18 e 4.13 angstrom, respectivamente. A despeito dos baixos valores de band-gap 
previstos pelos funcionais GGA, o emprego de ondas-planas justifica-se em casos em 
que o grande número de átomos e a diminuição da simetria do sistema ocorram, como 
são os casos de filmes finos com gases adsorvidos. Há ainda uma vantagem nesta 
última metodologia que consiste na inexistência de erros de sobreposição de bases, 
comuns em bases do tipo GTO incompletas, o que torna possível reduzir o número de 
cálculos necessários para determinar as energias de adsorção. 

Para a construção dos filmes finos, foram incialmente analisadas as famílias de planos 
{hkl} cuja relação de Bragg (1/dhkl) possuísse menor valor, indicando as possíveis 

superfície de menor energia, como mostrado na Figura 2. 

As análises das energias de superfície e forma do cristal permitiram a seleção das faces 
(001) como mais relevantes para os estudos de atividade sensora. Os modelos são 
mostrados na Figura 3, em sua forma extendida (2D), (Fig.3A), e como facetas de uma 

nanopartícula (Fig.3B). 

Um outro fator importante para a atividade sensora de óxidos com metais redutíveis é a 
presença de defeitos pontuais nas superfícies, principalmente de vacâncias de oxigênio. 
A vacância mais comum em óxidos decorre da diminuição da pressão de O2, levando a 
vacância de oxigênio (VO). Para o oxigênio na rede do BaSnO3, observamos que todos 
os sítios são equivalentes para a primeira remoção. A partir da segunda vacância, deve-
se realizar uma análise combinatória e explorar as energias de todas as configurações. 
De forma geral, a equação química para a formação de uma vacância no BSO é 

mostrada na Equação 3. 

Na notação de Kröger-Vink (KROGER; VINK, 1956), conforme a Equação 4. 

Esses dois elétrons deixados pelo íon óxido, podem ficar localizados na cavidade 
deixada pelo átomo, formando um centro F, neutro, conforme a Equação 5, ou reduzir 
um estanho, de Sn(IV) para Sn(II), conforme a Equação 6 e/ou Equação 7. 
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Utilizando uma notação que explicita os poliedros nos quais o oxigênio a ser removido 
está coordenado, temos as duas simbologias, conforme a Equação 8 e Equação 9. 

Outras formas de compensar a vacância de oxigênio são com vacâncias de Ba e de Sn, 
formando os os chamados defeitos Schottky, mostradas nas Equações 10, 11 e 12. 

Estes defeitos consistem na retirada de uma fórmula mínima de BaO, SnO2 e BaSnO3, 
respectivamente. O resultado para cada célula com a vacância é um relaxamento 
estrutural dos poliedros em torno da Vo e a diferenciação dos estados do Sn(5c) com 
relação aos demais Sn(6c). 

A energia da formação da Vo por supercélula, é calculada com base nas energias da 
supercélula sem o defeito e da energia da molécula de oxigênio (em vez da energia do 

átomo de O isolado), dada pela Equação 13. 

Nessa equação, assumimos: Equação 14, onde desconsideramos a dependência do 
potencial com a pressão e temperatura. Há uma série de aproximações embutidas nesta 
equação, a começar pela limitação da DFT em calcular a energia da ligação O=O. Ainda, 
a energia descrita nesta equação refere-se à formação em T = 0. Para a energia de 
formação em T > 0, devemos obter as propriedades de estado dos sólidos e expressar 
o potencial do O2 em (p,T). 

Na Figura 4 são mostradas uma dessas configurações das vacâncias de oxigênio. 

Na busca dos sítios de dopagem com flúor, e propriedades dos sistemas dopados em 
bulk e superfícies, a equação química que descreve substituição simples, sem 
compensação de defeitos, do oxigênio pelo flúor na rede cristalina do BSO, conforme a 
Equação 15. 

A substituição de apenas um oxigênio por flúor em cada célula, levaria à formação de 
Sn(III), instável, conforme a Equação 16. 

Computacionalmente essa opção pode ser calculada, mas o elétron que reduziria o 
Sn(IV) para Sn(III) ficará delocalizado na rede, ocupando a banda de condução como 

se o sistema fosse “condutor”. 

Para que ocorra a compensação de cargas, pela notação de Kröger-Vink temos as 
sequintes possibilidades, mostradas nas Equações 17, 18 e 19. 

As equações químicas que descrevem cada uma das possibilidades de substituição 

acima com formação de vacância de Ba e Sn, são mostradas nas Equações 20 e 21. 

Com compensação de defeitos, a equação química para a substituição de O por F pode 
ser escrita de forma genérica utilizando os metais como referência, em que todo o 
oxigênio substituído saem como O2(g), conforme a Equação 22, ou tomando como 
referẽncia os óxidos de bário e estanho, onde Equação 23, gerando assim a Equação 
24. 

Para defeitos intersticiais, temos, no caso de apenas um flúor por célula unitária (sem 
compensação de cargas): Conforme a Equação 25, podendo ser observado pelo 

cálculo de bulk mostrado na Figura 5. 
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Para a modelagem dos filmes finos para sensoriamento de gases, consideramos as 
propriedades eletrônicas dos filmes finos da superfície (001), com terminações em [BaO] 

e [SnO2]. Suas isosuperfícies de densidade eletrônica são mostradas na Figura 6. 

Na superfície (001), foram ainda calculadas e realizados testes de acidez e basicidade 
de sítios de adsorção utilizando moléculas sonda o O2 e N2, onde observou-se que os 
sítios [SnO2] são mais básicos, sendo a localização preferencial para a adsorção de 
gases com elétrons n, e que podem participar de etapas de transferência de elétrons 
quando reduzidos por vacâncias de oxigênio ou dopagem com flúor, formando [SnO2]', 
mostradas na Figura 7. 

 

Conclusão 

 

Neste trabalho podemos concluir que a metodologia utilizada para o estudo do bulk e 
superfícies do BaSnO3:F apresentou resultados preliminares satisfatórios com relação 
à descrição estrutural e eletrônica, permitindo explorar o efeito das substituições 
aniônicas neste material sobre a adsorção dos gases O2, N2 e NO, com vistas à 
preparação de novos sensores de gases. O mecanismo de sensorriamento de gases é 
um processo que envolve o conhecimento da cinética de adsorção e a modificação 
eletrônica do material sensor, de modo que uma maior investigação faz-se necessária 
para o material em estudo. Assim, concluímos que o material proposto apresenta-se 
como um candidato promissor ao desenvolvimento de novos sensores de gases. 
Estudos adicionais são necessários para explorar o efeito da co-adsorção, a fim de 
determinar a seletividade e especificidade das superfícies para a adsorção dos gases, 
bem como a estabilidade térmica da matriz sólida, evitando a formação do gás flúor F2 

e desativação do sensor. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Posição dos íons na estrutura da perovskitas do tipo ABO3. Fonte: Elaborado 
pelo autor (2020). 

 

 

Equação 1 

 

 

Equação 2 
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Tabela 1: Parâmetro de rede e band gap com diferentes funcionais. Os desvios médios 
percentuais são mostrados em escala de cor, entre vermelho (máximo) e branco 

(mínimo). 

 

 

Equação 3 

 

 

Equação 4 

 

 

Equação 5 
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Equação 6 

 

 

Equação 7 

 

 

Equação 8 

 

 

Equação 9 

 

 

Equação 10 

 

 

Equação 11 

 

 

Equação 12 
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Equação 13 

 

 

Equação 14 

 

 

Equação 15 

 

 

Equação 16 

 

 

Equação 17 

 

 

Equação 18 

 

 

Equação 19 
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Equação 20 

 

 

Equação 21 

 

 

Equação 22 

 

 

Equação 23 

 

 

Equação 24 

 

 

Equação 25 
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Figura 2: Relação de Bragg e previsão teórica da forma do cristal de BaSnO3, onde 
apenas as superfícies (100), (110) e (111) são relevantes para a determinação do cristal 

de Wulff teórico. 

 

 

Figura 3: (A) Filme fino (001) extendido bidimensionalmente e (B) como a faceta mais 
exposta em uma nanopartícula de BaSnO3 

 

 

Figura 4: (A) Mapa de diferença de densidade eletrônica total (a+b) em torno do sítio da 
vacância de oxigênio no BaSnO3 e (B) mapa da diferença (a-b), mostrando a redução 
parcial dos Sn. 
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Figura 5: Isosuperfície de densidade eletrônica (alfa-beta) em torno do sítio de F 
intersticial no BaSnO3, mostrando que a introdução do flúor leva ao desbalanço de 

carga na rede. 

 

 

Figura 6: Densidade eletrônica e potencial eletrostático dos filmes finos (001) com 
terminação [BaO] e [SnO2]. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 380 

 

 

Figura 7: Modelos de adsorção nos slabs do BaSnO3 dopado com F na superfície (001), 
terminação [SnO2], com as moléculas (A) O2, (B,C) N2 adsorvido em duas posições, 

(D-F) NO adsorvido em sítios distintos. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DESOXIGENAÇÃO CATALÍTICA DE ÓLEO DE GIRASSOL 

NA PRESENÇA DE Mo/AlSBA-15 

Resumo 

Ao decorrer dos anos, os estudos acerca das questões ambientais têm conquistado 
cada vez mais o ramo da ciência. No entanto, ainda não foi alcançado o descarte por 
completo das fontes de energia de origem fóssil. Tendo em vista que existe uma grande 
emissão de gases nocivos resultantes dos combustíveis fósseis na atmosfera, há a 
necessidade da substituição parcial e ou total dos derivados do petróleo na matriz 
energética por fontes renováveis. Portanto, é de extrema importância seguir com o 
avanço de alternativas sustentáveis e com qualidade ambiental e que estejam dentro 
dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos responsáveis por este setor. Deste modo, 
foi abordado no presente trabalho o estudo na obtenção de hidrocarbonetos renováveis 
através do método de pirólise catalítica. Mais especificamente, a produção de 
combustível “drop in” por desoxigenação catalítica do óleo de girassol; síntese do 
catalisador Mo/AlSBA-15 pelos métodos hidrotérmico e impregnação via úmida; 
caracterização dos catalisadores obtidos; realização da pirólise térmica e termocatálitica 
no forno tubular e a avaliação na desoxigenação catalítica do óleo de girassol. Por fim, 
como resultado preliminar, foi obtido êxito na produção do catalisador AlSBA-15 através 
do método hidrotérmico, conforme apresentam os dados obtidos através das 
caracterizações por Difração de Raio-X (DRX) e Espectroscopia na Região do 
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) do catalisador calcinado e não 
calcinado. 

  

 
 

Palavras-chave: Biocombustíveis. Pirólise. Bioquerosene. Catalisador. SBA-15. 

TITLE: EVALUATION OF CATALYTIC DEOXYGENATION OF SUNFLOWER OIL IN 

THE PRESENCE OF Mo / AlSBA-15 

Abstract 

Over the years, studies on the environmental issue have increasingly conquered the field 
of science. However, it has not yet been fully discarded from fossil energy sources. 
Taking into account that there is a large emission of harmful gases from fossils in the 
atmosphere, it is necessary the partial and / or total replacement of petroleum products 
in the matrix energy with renewable sources. So it’s extremely important continue 
advancing with sustainable and quality alternatives that are within the parameters 
integrated by bodies responsible for this sector. Thus, the study on obtaining renewable 
hydrocarbons through the catalytic pyrolysis method was approached in the present 
work. More specifically, a dpo fuel production by catalytic deoxygenation of the oil 
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sunflower; the synthesis the Mo / AlSBA-15 catalyst by the methods hydrothermal and 
wet impregnation; characterization of catalysts obtained; performing thermal and 
thermocatalytic pyrolysis in a tubular oven and the evaluation of catalytic deoxygenation 
of sunflower oil. Lastly, as a preliminary result, it was completed in the production of the 
catalyst AlSBA-15 through the hydrothermal method, as shown in the data obtained 
through X-Ray Diffraction characterizations (XRD) and Transformed Infrared 
Spectroscopy (FTIR) of the calcined and non-calcined catalyst. 
 
Keywords: Biofuels. Pyrolysis. Biokerosene. Catalyst. SBA-15. 

Introdução 

No contexto ambiental atual, a utilização de combustíveis derivados de petróleo não 
aponta mais para uma alternativa viável para a sociedade. Os gases produzidos na 
queima deste produto são responsáveis por mais de quatro milhões de mortes 
prematuras pelo mundo (Biodieselbr, 2020). Um relatório publicado pelo centro de 
pesquisa sobre poluição e respectivos impactos (Centre for Research on Energy and 
Clean Air) e Greenpeace Southeast Asia (GSA) afirma que as crianças são as principais 
vítimas dos problemas de saúde causados pela emissão de gases provenientes da 
queima destes combustíveis, em torno de 400 mil mortes do total dos aproximados 
quatro milhões. Além destes fatores, são constatadas inúmeras doenças 
cardiorrespiratórias resultantes da poluição do ar causada por estes gases (Cruz et al., 
2020) . Isso torna a situação ainda mais preocupante, considerando as circunstâncias 
de pandemia vividas nos últimos meses. O vírus responsável por esse surto atual, 
Coronavírus (SARS-CoV-2), afeta principalmente as vias respiratórias. Em questões de 
saúde pública, há também a crise mundial decorrente desta pandemia, tornando mais 
urgente a reconstrução da economia mundial com investimentos verde (Ferroukhi, 
2020) . Uma vantagem é que, até 2050, 1,8 milhão de empregos podem ser gerados 
pelo Brasil com o investimento em renováveis no Brasil. A emissão de gases nocivos na 
atmosfera tem 2% da contribuição dos transportes aéreos, podendo alcançar 3% até o 
ano de 2050 (Betiolo et al., 2015) . Neste contexto, a utilização de fontes renováveis tem 
se mostrado uma alternativa eficaz em relação à expectativa de um futuro com menos 
poluentes na atmosfera terrestre (Leal, 2016) . Isso contribui na melhora da saúde 
pública, na geração de mais empregos, oportunidades tecnológicas e sociais. Diante do 
cenário apresentado, observa-se a importância do investimento em fontes renováveis 
de energia. E, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 
a expectativa para a introdução de combustíveis renováveis de aviação é com a 
contribuição de 30% até o ano de 2030 (Hari et al.,2015) . O presente trabalho tem como 
objetivo a produção de biocombustível para aviação através de um processo 
termocatalítico de pirólise, com a utilização de óleo de girassol na presença do 
catalisador Mo/Al-Sba-15. Para isso, torna-se necessário os estudos acerca destes 
meios alternativos através de fontes renováveis, especificamente para o setor aéreo. 

  

 

Metodologia 

 
No presente trabalho, foi sintetizado o material mesoporoso do tipo AlSba-15 (razão 
Si/Al = 50). Posteriormente, será realizada a impregnação do metal no material; Mo-
AlSba-15 (concentração de Mo = 4,8 e Mo = 12%). A metodologia utilizada para esta 
síntese foi baseado no trabalho adaptado de Zhao et al. (1998) , através do método 
hidrotérmico, sugerido pelo respectivo autor, com as devidas adaptações para a 
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adequação do material. Os reagentes utilizados para a obtenção da síntese foi a água 
destilada como solvente, o ácido clorídrico 37% (Sigma-Adrich) para tornar o meio ácido, 
o copolímero tribloco Pluronic 123 (PEO 20 PPO 70 PEO 20 ) da Sigma-Adrich como 
direcionador de estrutura, tetraetilortosilicato (TEOS, 98%, Sigma-Aldrich) para 
obtenção de Silício, heptamolibdato de amônio tetrahidratado [(NH4)6Mo7O24.4H2O] 
para obtenção do metal Molibdênio e pseudobohemita (Oxidróxido de Alumínio AlOOH, 
70% Al2O3, Sigma-Aldrich) como fonte de alumínio na síntese. 
3.1 – Síntese da AlSba-15 e obtenção do Mo/AlSba-15 
3.1.1 – AlSba-15 
A metodologia utilizada para a preparação da peneira molecular das seguintes etapas 
foi baseada no trabalho de Coutinho (2006): 1TEOS: 0,02Al2O3: 0,017P123: 5,7HCl: 
193H2O 
3.1.2 - Etapa 1 (obtenção do gel catalisador) 

− Uma mistura do direcionador orgânico (P123) em HCl diluído foi mantido sob 
aquecimento (aproximadamente 35°C) e agitação; 

− Em seguida, foi adicionada uma quantidade determinada de Oxidróxido de Alumínio 
(AlOOH) (razão Si/Al=50) e mantida por cerca de duas horas; 

− Após a dissolução completa do P123, foi adicionado tetraortosilicato (TEOS). Esta 
reação (com o pH=1) foi mantida na temperatura de 35°C e sob agitação por um período 
de 24 horas. 3.1.3 - Etapa 2 (formação da estrutura do catalisador) 

− Após o período de agitação, o gel formado foi submetido a um tratamento hidrotérmico. 
Neste processo, o gel foi armazenado em autoclaves de teflon e mantido em uma estufa 
(temperatura de 100°C) por um período de 48 horas. 
3.1.4 - Etapa 3 (separação do P123 do catalisador) 

− Na próxima etapa foi feita a separação do direcionador orgânico da estrutura. O gel 
foi submetido a uma lavagem com uma solução de ácido clorídrico (HCl) – 2% em 
volume – em etanol (EtOH). A solução utilizada torna o meio favorável para a separação 
da estrutura do direcionador orgânico; 

− Em seguida, o gel foi filtrado a vácuo. 
3.1.5 - Etapa 4 (remoção de resíduos do direcionador P123) 

− Após a etapa anterior, o gel foi mantido sob temperatura ambiente por um período de 
24 horas; 

− Após estar seco, a AlSBA-15 foi submetida a uma calcinação para a remoção total do 
P123 dos poros do material mesoporoso. Esteprocesso foi realizado em uma mufla 
(forno de aquecimento) na temperatura inicial ambiente até atingir 550°C (razão de 
aquecimento 1°C/min). As condições das etapas previamente mencionadas foram 
adaptadas do trabalho Souza (2019) . 
3.2 – Impregnação do metal Molibdênio na AlSba-15 
A técnica utilizada para a impregnação do metal Molibdênio no catalisador foi realizada 
através da técnica de gotejamento. 
3.2.1 - Etapa 1 (solubilização do sal) 
Para esta etapa, primeiramente foi utilizada uma solução aquosa de heptamolibdato de 
amônio tetrahidratado [NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 .4H 2 O] (Melo, 2018) . Foi calculada a massa 
do sal a fim de alcançar uma concentração final de 10% do metal Molibdênio no 
catalisador. 
3.2.2 - Etapa 2 (remoção da umidade da amostra) 
Posteriormente, o material obtido foi mantido por um período de duas horas na estufa 
com temperatura de 100°C, a fim de remover a umidade proveniente da etapa anterior 
(Melo, 2018) . 
3.2.3 - Etapa 3 (produção do óxido) 
Concluído este processo, o material foi armazenado em um processo de calcinação com 
taxa de aquecimento de 10°C/min, temperatura de 600°C por um período de duas horas 
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(Melo, 2018) . Por fim, os produtor obtidos foram AlSba-15 e Mo/AlSba-15. 
3.3 – Caracterização do catalisador 
3.3.1 – DRX 
As caracterizações por difração de raios-X (DRX) foram feitas nas amostras de AlSBA-
15 calcinada (C) e AlSBA-15 não calcinada (NC). Para este procedimento, foi utilizado 
o método do pó, o qual permite confirmar a formação da estrutura mesoporosa 
característica do SBA-15 (Melo, 2018) . Preliminarmente, a análise foi realizada em 
baixo ângulo entre 0,5° a 5,0° para ambas as amostras. Posteriormente, serão 
realizadas as caracterizações por DRX para a amostra Mo/AlSBA-15, para a 
identificação das fases cristalinas do óxido de molibdênio impregnado na respectiva 
amostra. As caracterizações foram realizadas no equipamento Bruker 2D Phaser 
equipado com um detector Lynxeye, radiação CuKα (λ= 1,54 A) com um filtro de Ni, 
corrente de 10mA e voltagem de 30kV. 
3.3.2 – FTIR 
Para a identificação qualitativa dos grupos funcionais inorgânicas atribuídos às 
frequências vibracionais, que estão presentes nos materiais mesoporosos do tipo SBA-
15, foram feitas caracterizações de Espectroscopia na região do infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) (Melo, 2018) . Este procedimento permitiu também a 
identificação dos grupos funcionais orgânicos presentes na estrutura do direcionador 
(P123) nos poros da amostra AlSba-15 não calcinada. Com esta análise, observou-se 
o desaparecimento de algumas bandas, indicando a eficiência na remoção do 
direcionador orgânico através da etapa de calcinação. Nas amostras calcinada e não 
calcinada, foram analisados os aspectos de absorção na região do infravermelho na 
faixa de 400-4000 cm -1 . A resolução foi de 4 cm -1 e número de scans igual a 32. As 
amostras passaram por três etapas de adaptação: 
Etapa 1: 
As amostras foram armazenadas em uma estufa a 200 °C por duas horas para a 
redução da umidade. 
Etapa 2: 
Em seguida, foi realizada a diluição das amostras em KBr na concentração de 
aproximadamente 2% em peso. 
Etapa 3: 
Na última etapa, as amostras foram submetidas a um processo de prensa hidráulica a 
fim de formar pastilhas. Posteriormente as pastilhas do catalisador foram analisadas em 
um espectrômetro de FTIR (SHIMADZU-IRAffinity). 
 
Resultados e Discussões 

 
4.1 – Caracterização dos catalisadores calcinado e não calcinado 

Para este capítulo, serão apresentados os resultados e discussões acerca das 
caracterizações realizadas na amostra AlSBA-15 nas condições calcinada e não 
calcinada. Para isto, serão analisadas e avaliadas as propriedades estruturais do 
catalisador obtido nas diferentes condições previamente mencionadas. 

4.1.1 – Difração de Raio-X (DRX) 

Na figura 1 obtivemos o difratograma em baixo ângulo (0,5° a 5,0°) do material AlSBA-
15 calcinado e não calcinado. A caracterização através do método DRX para o material 
calcinado foi utilizada a fim de constatar a estrutura hexagonal características dos 
catalisadores mesoporosos do tipo SBA-15, sugerida por Zhao et al. (1998) . 
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Observando os picos apresentados na figura 1, é possível verificar as reflexões no 
difratograma bem definidas, as quais apresentam índices de Miller iguais a 100, 110 e 
200, respectivamente. Estes índices configuram em uma estrutura altamente ordenada 
(simetria hexagonal – p6mm), e mesoporosa organizada. Estes resultados também 
podem ser encontrados no trabalho de Zhao e colaboradores (GAO et al., 2015). Para 
o material não calcinado, é possível observar que os índices destacados no difratograma 
apresentam uma estrutura correspondente ao material calcinado, isto é, não há 
deformação nem destruição nas características estruturais do AlSBA-15, configurando 
em uma organização estrutural regular. 

Figura 1: DRX em baixo ângulo das amostras AlSBA-15 calcinada e não calcinada. 

  

4.2 - Espectroscopia na Região do Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) 
Na figura 2 encontram-se os espectros de infravermelho 4000 e 400 cm -1 da AlSBA-15 
calcinada e não calcinada através da análise de Espectroscopia na Região do 
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Através da análise de FTIR será 
possível observar a eficiência da calcinação para a retirada do indicador orgânico no 
material AlASBA-15. Para isto, foram verificadas as frequências vibracionais referentes 
aos grupos funcionais orgânicos presentes no direcionador de estrutura utilizado (P123), 
através da obtenção dos espectros vibracionais de FTIR da amostra nas condições 
calcinada e não calcinada. 

  

Figura 2: FTIR das amostras AlSBA-15 calcinada e não calcinada. 

  

Os resultados da análise de FTIR (especificados na tabela 1) mostram eficiência na 
etapa de calcinação para a remoção do direcionador orgânico. Esta afirmação é 
observada através do desaparecimento dos picos referentes a presença do P123 (3380-
2900) após a calcinação feita na amostra. 

  

Tabela 1: Dados referentes às frequências vibracionais resultantes das interações intra 

e intermoleculares analisadas para os espectros de amostra de AlSBA-15 

  

  

 

Conclusão 

 
Ao analisar os resultados obtidos através das caracterizações do material sintetizado 
pelo método hidrotérmico AlSBA-15, é possível afirmar que a peneira molecular foi 
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obtida com êxito. Os padrões de difração de raios X (DRX) apresentaram resultados 
que confirmam uma estrutura hexagonal, altamente ordenada e mesoporosa organizada 
para o material calcinado. Ao analisar os resultados do material não calcinado, é 
possível observar uma estrutura compatível ao material calcinado, onde não há 
deformação em suas características estruturais da peneira molecular. 

Os picos resultantes da caracterização de Espectroscopia na Região do Infravermelho 
por Transformada de Fourier (FTIR) permitem observar as absorções características de 
materiais mesoporosos SBA-15. Também constam nos resultados o desaparecimento 
das bandas relacionadas ao direcionador orgânico P123 no material calcinado. 
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FIGURA 2 
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TABELA 1 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DA FORMAÇÃO JANDAÍRA, A 

PARTIR DE TESTEMUNHOS DE SONDAGEM, MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, RN 

Resumo 

 

Depósitos de calcários com idade cretácea formam o grupo de rochas da Formação 
Jandaíra, identificados como uma sequência marinha transgressiva em fase drifte da 
Bacia Potiguar. Essas rochas são classificadas como uma rampa/plataforma 
carbonática dominada por marés, que afloram sob forma de platô em grande parte 
emersa da bacia, sendo moldadas por intensas ações de carstificação e erosão. O 
vigente trabalho científico busca compreender estas sequências carbonáticas, através 
de amostras cedidas pela empresa CTG Brasil, produtora de energia elétrica. O material 
faz parte de um empreendimento situado na cidade de Jandaíra/RN, que é sustentado 
por estas rochas, e compreende quatro parques eólicos. Foram analisados os 
testemunhos do Parque Baixa do Feijão II, no aerogerador 8, devido à maior 
preservação de material e continuidade vertical possuindo, consequentemente, um 
espectro amplificado de informações. Neste furo foram identificadas 5 fácies 
sedimentares por meio da análise macroscópica, em aproximadamente 20 metros de 
espessura, assim denominadas: Brecha Sedimentar (BS), Calcário de granulometria 
Fina (CF), Calcário com Poros Agigantados (CPA), Calcário Poroso (CP) e Calcário de 
granulometria Fina com poros Agigantados (CFA). Além disso, houve uma comparação 
com as informações cedidas pela empresa, como dados de sondagem rotativa e 

geofísicos (Tomografia Elétrica Multipolar 2D). 

 
 
Palavras-chave: BACIA POTIGUAR. FORMAÇÃO JANDAÍRA. TESTEMUNHO DE 

SONDAGEM. 

TITLE: PETROGRAPHIC CHARACTERIZATION OF THE JANDAÍRA FORMATION, 

FROM TESTIMONIES OF SURVEY, MUNICIPALITY OF JANDAÍRA, RN 

Abstract 

 

Limestone deposits with cretaceous age form the group of rocks of the Jandaíra 
Formation, identified as a transgressive marine sequence in drift phase of the Potiguar 
Basin. These rocks are classified as a carbonate ramp/platform dominated by tides, 
which emerge in the form of a plateau largely submerged from the basin, being shaped 
by intense carbotification and erosion actions. The current scientific work seeks to 
understand these carbonate sequences, through samples provided by CTG Brasil, an 
electric energy producer. The material is part of an enterprise located in the city of 
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Jandaíra/RN, which is sustained by these rocks, and comprises four wind farms. The 
testimonies of the Parque Baixa do Feijão II, in the wind turbine 8, were analyzed due to 
the greater preservation of material and vertical continuity and, consequently, an 
amplified spectrum of information. In this borehole 5 sedimentary facies were identified 
through macroscopic analysis, in approximately 20 meters of thickness, as follows: 
Sedimentary Breck (BS), Fine Granulometry Limestone (CF), Limestone with Agigant 
Pore (CPA), Porous Limestone (CP) and Fine Granulometry Limestone with Agigant 
Pore (CFA). Moreover, there was a comparison with the information provided by the 
company, such as rotative and drilling geophysical data (2D Multipolar Electrical 
Tomography). 

 
 
Keywords: Potiguar Basin. Jandaíra Formation. Drill Core. 

Introdução 

Os conceitos abordados no vigente trabalho visam abordar aspectos e atributos 
relacionados à sedimentação e litificação da Formação Jandaíra, unidade 
litoestratigráfica da Bacia Potiguar, localizada no estado do Rio Grande do Norte. A 
descrição destes aspectos e atributos contribuirão para distinção de fácies 
sedimentares, que caracterizam os litotipos da Formação, bem como à compreensão 
dos processos diagenéticos. O significado de fácies sedimentares está relacionado a 
um pacote sedimentar composto por um conjunto de características que facilitam sua 
diferenciação das demais rochas. As características podem ser litológicas, ligadas à 
composição, textura e cor; como também, geometria e espessura dos estratos; 
estruturas sedimentares presentes; conteúdo fossilífero, e padrão de paleocorrentes. 
Representa, assim, a unidade genética fundamental do sistema deposicional. A 
diagênese é um conjunto de processos e reações atuantes no final da deposição do 
sedimento em bacias e, persiste durante progressivo soterramento desses materiais, 
até marcante transformação por metamorfismo ou destruição por soerguimento e 
erosão. 

A Bacia Potiguar encontra-se no extremo nordeste brasileiro, inserida nos estados do 
Rio Grande do Norte e Ceará, abrangendo uma área de 48.000 km2. A Formação 
Jandaíra foi primeiramente descrita por Söpper (1913) como "Camadas Calcárias", 
adquirindo nomenclatura formal com o avanço dos estudos geológicos (Sampaio e 
Schaller, 1968), e mantendo sua classificação litoestratigráfica até atualmente (Pessoa 
Neto et al., 2007). Ela é composta por um empilhamento de calcários depositados entre 
o Turoniano e o Eocampaniano, presentes na sequência marinha transgressiva da fase 
drifte da bacia (Bertani et al., 1990). A plataforma carbonática foi definida por Córdoba 
(2001) como uma deposição sobre uma rampa paleomorfológica. A porção interna 
dessa rampa formou um sistema estuarino, marcando a transição da sedimentação 
siliciclástica para carbonática. Este novo processo de sedimentação contribuiu para a 
evolução em praia mista, na porção leste, e planície de maré, laguna, manchas recifais 
e barras de maré na região oeste da rampa, caracterizando a rampa em interna mista 
dominada por ondas, a leste, e rampa interna carbonática, dominada por ondas na 
porção oeste da bacia. Logo, a deposição destes carbonatos marca o trato de sistemas 
de mar alto, e segundo Bertani et al. (1990) registra o fim do pulso de subida no nível 
do mar, condicionando a deposição em águas mais profundas. 
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A importância da Formação Jandaíra se destaca pelas seguintes características: 
constitui a maior exposição de rochas carbonáticas não alteradas do Brasil; é 
reconhecida pela diversidade de seu conteúdo fossilífero; e, representa um exemplo de 
aquífero relacionado à morfologia cárstica. A metodologia deste estudo baseia-se na 
descrição macroscópica e microscópica das rochas carbonáticas, com relação à textura, 
composição, processos diagenéticos, conteúdo fossilífero e petrofísica (porosidade). A 
partir desta descrição, associada a análises especiais (tingimento, microscopia 
eletrônica de varredura, catodoluminescência, isótopos estáveis, petrofísica e dados 
geofísicos) serão interpretados os sistemas deposicionais bem como avaliadas as 
propriedades geotécnicas dessas rochas. Por fim, o acervo da pesquisa foi cedido pela 
empresa CTG Brasil, sendo constituído por testemunhos obtidos por sondagem rotativa 
e dados geofísicos que utilizam a resistividade como propriedade física para detectar 
contrastes de diferentes litotipos, resultando nos modelos da tomografia elétrica 
multipolar 2D. 

 
Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos foram propostos com o intuito de atingir os objetivos 
propostos da pesquisa, são eles: individualizar as litofácies que compõem a Formação 
Jandaíra; identificar o sistema deposicional dos sedimentos originais da formação; 
reconhecer a sequência de processos diagenéticos que afetou os sedimentos, a partir 
de sua deposição; qualificar e quantificar a porosidade e a permeabilidade das rochas; 
contribuir para uma melhor caracterização geotécnica da Formação Jandaíra, tomando-
se como base as características petrográficas e petrológicas obtidas. 

O plano metodológico consiste nas seguintes etapas principais: 

(a) Pesquisa Bibliográfica 

Serão pesquisados os seguintes temas: 

• Rochas carbonáticas: textura, composição, processos diagenéticos, ambientes 

deposicionais, conteúdo fossilífero e petrofísica (porosidade e permeabilidade); 

• Características geotécnicas de rochas carbonáticas; 

• Preparação e utilização dos métodos que poderão ser empregados (tingimento, 
microscopia eletrônica de varredura, catodoluminescência e isótopos estáveis). 

(b) Introdução ao material da pesquisa: 

Produção de mapas de localização;Organização dos testemunhos de 
sondagem;Descrição de lâminas da Fm. Jandaíra, como treinamento prévio;Escolha de 
qual parque eólico irá ser o enfoque do trabalho;Produção de planilha com a estrutura 

organizacional dos testemunhos no galpão. 

(c) Descrição de Testemunhos de Sondagem 
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Os testemunhos de sondagem foram doados pela empresa responsável pela 
implantação de parques eólicos localizados no município de Jandaíra-RN, próximos a 
BR-406 que liga João Câmara a Jandaíra. A descrição dos mesmos será realizada no 
Laboratório de Moagem do departamento de Geologia da UFRN. Será feito o 
detalhamento mesoscópico das litologias através do uso de lupas, tabelas 
granulométricas e ácido clorídrico. 

(d) Amostragem para confecção de lâminas delgadas 

Com base nas litologias descritas na etapa anterior, serão selecionados pontos, ao 
longo dos testemunhos, de onde serão retiradas amostras para confecção de lâminas 
delgadas impregnadas por resina plástica azul (para melhor visualização da porosidade) 

no Laboratório de Laminação do Departamento de Geologia da UFRN. 

(e) Descrição petrográfica quantitativa de lâminas delgadas 

Esta etapa consiste em uma ferramenta fundamental para a identificação das fácies 
deposicionais, história diagenética e evolução da porosidade em rochas carbonáticas. 
Para identificação dos minerais carbonáticos, as lâminas serão tingidas através de 
técnicas padronizadas (Warne, 1962; Friedman, 1971). 

(f) Individualização de litofácies 

Será feita com base na análise petrográfica em escalas mesoscópica (testemunhos) e 
microscópica (lâmina delgada), a partir das características texturais e composicionais, 
assim como das estruturas e porosidade presentes. 

As etapas a (Pesquisa Bibliográfica), b (Introdução ao material da pesquisa) e c 
(Descrição de Testemunhos de Sondagem) foram efetivamente trabalhadas, porém as 
demais estão previstas para serem realizadas na segunda etapa da pesquisa, que será 
desenvolvida entre agosto de 2020 e julho de 2021. 

 
Resultados e Discussões 

 

O mapa de localização, em escala 1:42.000 (Figura 1), confirmou que a implantação do 
empreendimento na Bacia Potiguar, se deu em área mapeada como pertencente à Fm. 
Jandaíra. Nele foram delimitados os quatros parques eólicos Baixa do Feijão I, Baixa do 
Feijão II, Baixa do Feijão III e Baixa do Feijão IV, destacados pelas cores vermelho, 
verde, azul e amarelo, respectivamente, como também, os quinze aerogeradores que 
cada parque possui. A empresa CTG Brasil cedeu os dados de planta topográfica, 
tomografia, sondagem rotativa e descrição de alguns testemunhos, além dos 
testemunhos de sondagem. A planta topográfica foi utilizada para georreferenciar as 
turbinas, por meio do grid presente nas bordas da planta. 

A área escolhida para iniciar o estudo foi a Baixa do Feijão II (BDF II) e o aerogerador 
8, pois o mesmo apresentava maior amplitude vertical e boa preservação do material, 
sendo possível obter melhores análises e interpretações. A partir da análise 
macroscópica identificaram-se 5 fácies sedimentares presentes nas 5 caixas descritas 
(Foto 1), ao longo de 20 metros de furo. As fácies foram denominadas: Brecha 
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Sedimentar (BS), Calcário de granulometria Fina (CF), Calcário com Poros Agigantados 
(CPA), Calcário Poroso (CP) e Calcário de granulometria Fina com poros Agigantados 
(CFA). A fácies BS apresenta um material heterogêneo, com blocos do calcário fino 
imersos numa matriz areno-argilosa (Foto 2a). O CF corresponde a uma fácies bastante 
homogênea, de coloração amarelada e granulometria muito fina, variando para 
calcarenito em algumas porções (Foto 2b). A fácies CPA é a mais expressiva do furo, 
correspondendo a 7,7 metros aproximadamente, sendo um calcário com predominância 
da porosidade agigantada (Foto 2c), presença de fraturas sub-verticais, fósseis e 
estilólitos (Fotos 2d, 2f e 2g). Por outro lado, o CP é a fácies menos expressiva no furo, 
com apenas 1,5 metros, identificado como calcário com porosidade interpartícula 
distribuída homogeneamente (Foto 2e). E, finalmente, a fácies CFA corresponde ao 
material com granulometria fina e fraturas sub-verticais, mas que contém esporádicos 
poros agigantados, em sua maioria preenchidos por argila infiltrada com evidência de 
desidratação, devido à presença de feições semelhantes a “mudcracks” (Fotos 2h e 2i). 

A tomografia elétrica 2D do aerogerador 8, cedida pela CTG Brasil, demonstra uma 
constituição geológica relacionada com os dados de resistividade, onde as colorações 
mais frias (verde a azul) representam rochas pouco resistivas, e as cores quentes 
(vermelho para roxo) sugerem a ocorrência de materiais com maior resistividade. A 
resistividade é um parâmetro indicativo de fraturas: quanto maior for sua intensidade, 
mais fraturado é o corpo analisado. Seguindo esse padrão de interpretação, as rochas 
calcárias foram divididas pela empresa em três grupos: fraturada com intercalação 
areno-argilosa; fraturada; e, muito fraturada com presença de vazios (Figura 2). A figura 

indica que há uma maior proporção do primeiro grupo. 

Outros dados obtidos foram as sondagens rotativas, que retiram o testemunho da rocha 
subjacente, possibilitando sua análise. As informações adquiridas pela tomografia e 
sondagem são equivalentes, viabilizando suas considerações correlatas. Foram 
gerados perfis geológicos e descrições prévias pela empresa (Figura 3), os quais foram 
igualmente cedidos. A descrição é do aerogerador 5, que pode ser utilizado como 
comparativo do aerogerador 8 visto que possuem mesma metragem e estão próximos 
um do outro. Denominou-se o tipo de solo que capeia a rocha sã em areia fina a média 
com presença de matéria orgânica e pedregulhos. Definindo o material rochoso como 
calcário alterado fraturado com intervalos fragmentados, cor cinza claro variado com 
amarelo. Além disso, foram apontados os seguintes indicadores normativos: grau de 
coerência (C2- rocha coerente), grau de faturamento (F1– pouco fraturada e F3- muito 
faturada), grau de alteração (A2- rocha pouco alterada) e qualidade da rocha regular 
(R3). Utilizando estes parâmetros do Instrução Normativa para Descrição de 
Testemunho de Sondagens Rotativas e Parâmetros Geomecânicos de 1994 (IN-02/94) 
foi possível identificar os padrões de fratutamento, alteração, coerência e qualidade da 
rocha (RQD) do aerogerador 8. Foram encontrados os seguintes indicadores: grau de 
coerência C2 (rocha coerente), grau de alteração A2 (rocha pouco alterada), grau de 
faturamento F2 (rocha fraturada), e índice de qualidade da rocha (RQD) em R3/R4 
(regular à má qualidade). Este resultado apresenta-se semelhante ao aferido pela 
empresa no aerogerador 5. 

Além do material cedido pela CTG Brasil, as lâminas da Formação Jandaíra que fazem 
parte do acervo pessoal da orientadora desta pesquisa, Profª. Drª. Marcela Marques 
Vieira, passaram por análise descritiva com o intuito de servir como treinamento prévio 
para as lâminas dos testemunhos de sondagem do parque eólico. As lâminas 
examinadas foram a 28, 37, 12, 131.1 e JP-32. A classificação dessas rochas 
carbonáticas, de acordo com Dunham (1962), variaram entre Grainstones a Packstones 
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com os mais variados tipos de fósseis (equinodermas, bivalves, gastrópodes, 
foraminíferos) e peloides, sendo esta uma das fácies do sistema de praias carbonáticas 
a mistas na porção leste da rampa da Bacia Potiguar, denominada como fácies G/P bio 
(s), representativa da região de foreshore (CÓRDOBA, 2001). Segundo a classificação 
diagenética para rochas carbonáticas de Choquette & Pray (1970), a diagênese 
apresenta três estágios, a eodiagênese, mesodiagêsene e telodiagênese. Dentre estes 
eventos, as rochas analisadas apresentam um contexto indicativo de meso e 
telodiagênese devido à compactação química, observada pelos contatos entre grãos 
côncavo-convexos e estilólitos e porosidades heterogêneas secundárias (móldicas, 
intragranulares e vugular). É importante verificar a porosidade pois indicam espaço para 

percolação de fluidos, como água e petróleo. 

 
Conclusão 

 

A Formação Jandaíra é alvo de estudo desde 1913, quando foi denominada por Söpper 
como “camadas calcárias”, se destacando por possuir característica especiais, como 
sua vasta diversidade fossilífera, ser a maior exposição de rochas carbonáticas não 
alteradas do Brasil e exemplo de aquífero devido sua morfologia cárstica. Ela faz parte 
da Bacia Potiguar, presente em quase toda sua porção emersa. As análises feitas neste 
presente trabalho utilizaram de métodos macro e microscópicos, além de materiais 

cedidos para progressão dos resultados. 

A descrição petrográfica do acervo da orientadora, permitiu a classificação das rochas 
da Fm. Jandaíra como variantes de Grainstones a Packstones, possibilitando também 
a associação com o material macroscopicamente analisado. Identificaram-se processos 
diagenéticos sugestivos de meso e telodiagênese, também indicado nos testemunhos 
com a presença de estilolitos. Com o auxílio dos dados fornecidos pela empresa CTG 
Brasil, foi possível inferir o tipo de substrato que suporta o aerogerador 8 do parque 
eólico Baixa do Feijão II. Este arcabouço é composto por calcários com cinco fácies 
distintas ao longo de 20 metros de profundidade, são elas: Brecha Sedimentar (BS), 
Calcário de granulometria Fina (CF), Calcário com Poros Agigantados (CPA), Calcário 
Poroso (CP) e Calcário de granulometria Fina com poros Agigantados (CFA). 

Como também, apresenta os seguintes indicadores normativos: grau de coerência C2 
(rocha coerente), grau de alteração A2 (rocha pouco alterada), grau de faturamento F2 
(rocha fraturada), e índice de qualidade da rocha (RQD) em R3/R4 (regular à má 
qualidade). A utilização das informações cedidas pela empresa, como dados de 
sondagem rotativa e geofísicos (Tomografia Elétrica Multipolar 2D), permitiu fazer 
análises correlatas com a descrição macroscópica. Concluindo que os dados 
apresentam informações precisas do material, mas não chega à exatidão, ressaltando 
a relevância de uma análise macroscópica bem-feita. A descrição dos testemunhos irá 
contribuir para futuros trabalhos de caracterização petrográfica da área. 
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Foto 1: Furo descrito do aerogerador 8, disposto em cinco caixas com 20 metros de 
espessura. 
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Foto 2: (A) Fácies Brecha Sedimentar –BS-; (B) Fácies Calcário Fino – CF -; (C) Calcário 
com Poros Agigantados - CPA -; (D) Fraturas sub-verticais destacas em roxo, no CPA; 
(E) Calcário Poroso - CP -; (F) Estilólito vertical destacado em roxo, no CPA. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 400 

 

 

Foto 2: (G) Possíveis fósseis destacados em roxo, no CPA; (H) Calcário de 
granulometria Fina com poros Agigantados - CFA -. 

 

 

Figura 1: Mapa de Localização, destacando os quatros parques eólicos que 
compreendem o empreendimento. 
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Figura 2: Tomografia Elétrica Multipolar 2D do aerogerador 8, indicando três tipos de 
rochas. 
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Figura 3: Perfil esquemático da sondagem rotativa do aerogerador 5, correlato ao 
aerogerador 8. 
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TÍTULO: Solução da equação de Schrödinger em uma dimensão através do método de 

matriz transferência 

Resumo 

 

Solucionar adequadamente e de forma elegante problemas de física quântica 
definitivamente não é uma tarefa trivial, devido, talvez, à natureza probabilística da teoria 
resultar na perda da intuição determinística, que em casos clássicos, ajuda 
imensamente na compreensão do significado físico de resultados obtidos em 
problemas. Em conformidade com essa premissa, neste trabalho mostraremos a técnica 
algébrica de matriz transferência a fim de enriquecer o ferramental matemático, e a 
usaremos para solucionar o problema do potencial retangular obtendo as probabilidades 
de transmissão e reflexão, realizando a distinção para as situações de uma barreira de 
potencial e um poço de potencial, ou seja, cenário em que o potencial em função da 
posição V(x,y,z) tem valor maior que zero e o caso em que o potencial V(x,y,z) é menor 
que zero, respectivamente. Também demonstraremos o efeito de tunelamento, em que 
a energia do elétron não é suficiente para sobrepujar o potencial. 

 
 
Palavras-chave: Matriz transferência. Transmissão. Reflexão. Barreira de Potencial. 

TITLE: Solution of the Schrödinger equation in one dimension using the transfer matrix 

method 

Abstract 

 

Solving quantum physics problems properly and elegantly is definitely not a trivial task, 
perhaps due to the probabilistic nature of the theory resulting in the loss of deterministic 
intuition, which in classic cases, helps immensely in understanding the physical meaning 
of results obtained in problems . In accordance with this premise, in this work we will 
show the algebraic transfer matrix method in order to enrich the mathematical tools, and 
we will use it to solve the rectangular potential problem by obtaining the transmission 
and reflection probabilities, making the distinction for the situations of a barrier potential 
and a potential well, that is, a scenario where the potential as a function of the position 
V(x, y, z) has a value greater than zero and the case where the potential V (x, y, z) is 
less than zero, respectively. We will also demonstrate the tunneling effect, in which the 
electron energy is not enough to overcome the potential. 
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Introdução 

A física no século XX sofreu uma das maiores mudanças de paradigmas de toda sua 
história devido aos trabalhos desenvolvidos por diversos cientistas nos campos da 
relatividade geral e da mecânica quântica, imerso nesse contexto, Erwin Schrödinger 
desenvolveu suas hipóteses, e consequentemente sua teoria, com a finalidade de 
entender o comportamento de partículas em escalas microscópicas [1]. Um dos 
elementos centrais de sua teoria é a equação (2.1) que leva o seu próprio nome, na qual 
descreve o comportamento de partículas quânticas como elétrons, ao longo de um 

potencial V(x). 

Devido às possíveis e variadas condições de contorno de um dado sistema físico de 
interesse, solucionar a equação de Schrödinger não é uma tarefa simples e nem sempre 
podemos obter sua solução de maneira analítica, nesse viés, é imprescindível que 
tenhamos ferramentas matemáticas apropriadas para adquirir a capacidade de resolver 
problemas de física quântica. Nesse sentido, mostraremos neste trabalho a técnica 
algébrica denominada de matriz transferência que é capaz de fornecer resultados que 
corroboram para a análise da propagação de ondas de partículas quânticas, tais como 

elétrons, ondas eletromagnéticas e qualquer outro problema de natureza ondulatória [2]. 

  

 
Metodologia 

 

Nessa seção trataremos de mostrar como se dá o formalismo matemático utilizando a 
técnica de matriz transferência para solucionar problemas conhecidos de mecânica 
quântica. O caso mais simplificado possível trata-se de um sistema unidimensional de 
um elétron movendo-se ao longo de um potencial localizado V(x).Tal sistema é 
governado pela equação de Schrödinger [2]. 

(2.1) 

Psi(x) trata-se de uma função de onda contínua e E a energia do elétron, temos também 
m como sendo a massa do elétron e h cortado, a constante reduzida de Planck. 
Assumimos então que o potencial é diferente de zero em uma região finita e estamos 
interessados em saber como a propagação do elétron pode mudar devido a este 
potencial, em outras palavras, queremos obter as amplitudes de transmissão t e de 
reflexão r do sistema. Logo, é conveniente escrever a seguinte condição 

(2.2) 

Podemos imaginar que a zona de potencial consiste em uma amostra de algum material 
no qual há o interesse em saber as suas propriedades, que está centralizada no ponto 
0 do eixo x de um sistema cartesiano e tem comprimento L. Como estamos em um 
sistema unidimensional, o elétron pode aproximar-se da amostra vindo pela esquerda 
(eixo x negativo) ou pela direita (eixo x positivo). Assim que o elétron interage com o 
potencial, ocorre o processo de espalhamento [2], o que significa que o elétron sofre 
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uma reflexão ou é transmitido através da amostra. Com isso em mente, podemos 
escrever a solução da equação (2.1) fora da região potencial como uma superposição 

de ondas planas da seguinte maneira: 

(2.3) 

Os índices subscritos “E” e “D” significam respectivamente esquerda e direita com 
relação ao local da amostra, enquanto os índices sobrescritos “–” e “+” indicam o sentido 
do movimento do elétron. As componentes das equações (2.3) são escritas, portanto, 
na forma da equação (2.4). Temos ainda que o número de onda k relaciona-se com a 
energia do elétron na forma que é chamada de relação de dispersão (2.5). 

Uma dificuldade recorrente neste tipo de problema é que em diversos casos as soluções 
da equação de Schrödinger para cada posição de x na região interior ao potencial não 
são expressas em equações explícitas para casos gerais e só podem ser resolvidas 
através de métodos numéricos (na seção seguinte, será resolvido um problema que é 
exceção dessa regra) [2]. Entretanto, às vezes é suficiente conhecermos a função de 
onda no exterior do potencial para enfim descobrirmos as propriedades de 
espalhamento da amostra. Em física, isso é chamado de soluções de contorno de um 
sistema. Com isso, precisamos encontrar os parâmetros A, B ,C e D, já que estes 
coeficientes fornecem informações sobre a função de onda fora do potencial. Dadas as 
condições, temos a relação linear entre as ondas que entram e que saem da amostra 
com a forma da equação matricial. 

(2.6), (2.7) 

S é chamada de matriz espalhamento e relaciona as ondas de entrada e de saída na 
amostra. Seus elementos caracterizam as propriedades de espalhamento e de 
transmissão do potencial [2]. Podemos também relacionar as componentes da função 
de onda do lado direito da amostra em termos das componentes do lado esquerdo da 
maneira mostrada em (2.8). De modo que, M é a matriz transferência a qual 
normalmente é usada para fornecer os parâmetros da função de onda em sistemas 
unidimensionais podendo ser generalizada manipulando as equações (2.6) e (2.8). 

(2.9) 

Precisamos a partir de agora usar as matrizes S e M para definir as amplitudes de 
transmissão t e de reflexão r. Para isso, vamos considerar que não existe nenhuma 
partícula se aproximando do potencial vindo pela esquerda, ou seja é verídico a primeira 
relação de (2.11). O que nos leva a normalizar as ondas de entrada da forma referente 
a segunda relação de (2.11). Ou em outras palavras, todas as ondas entram no potencial 
somente pela direita no sentido negativo de x. Realizando tais ressalvas, a partir da 
equação (2.6) podemos escrever que as ondas transmitidas ao longo do potencial são 
dadas por (2.12), enquanto as ondas refletidas são dadas por (2.13). Através dessas 
relações, podemos chamar S12 de amplitude de transmissão t e S22 de amplitude de 
reflexão r. Paralelamente, se realizarmos o procedimento citado anteriormente para uma 
onda que dessa vez se aproxima do material pela esquerda ou seja no sentido inverso, 
podemos usar o seus elementos e assim obtemos uma nova designação para a matriz 
S. 

(2.14), (2.15) 
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Definidas as amplitudes de transmissão e reflexão, podemos agora definir os 
coeficientes T e R que significam, respectivamente, a probabilidade de a onda ser 
transmitida e a probabilidade de a onda ser refletida [2]. Ambos os coeficientes são 
calculados da maneira mostrada em (2.16). Ainda é possível extrair informações 
pertinentes devido as propriedades de simetria da matriz espalhamento e da 
conservação da densidade de corrente, caso o sistema não possua um regime de ganho 
ou perda de elétrons [2]. As condições de (2.17) possuem um significado físico simples 
e intuitivo no qual diz que o elétron que atravessa o potencial pode apenas ser 
transmitido ou refletido. 

 

Resultados e Discussões 

 
Através dos conceitos apresentados anteriormente, podemos resolver uma gama de 
problemas de física quântica utilizando o formalismo de matriz transferência com a 
finalidade de estimar os coeficientes de transmissão e reflexão. Resolveremos o caso 
mais simples de uma barreira de potencial retangular V0 > 0 realizando a distinção para 
os diferentes caso de E > V0 e E < V0. E, posteriormente, identificaremos os coeficientes 
de transmissão e reflexão para o problema do poço de potencial V0 < 0. É chamado de 
barreira de potencial retangular uma região com potencial constante V0 e que possui 
um comprimento finito L [2]. Com isso em mente, definimos a seguinte condição junto a 
solução de ondas planas da equação de Schrödinger (Eq. (2.1)) de modo que L = 2a: 

(3.1), (3.2) 

Como na seção anterior, os índices subscritos E e D indicam respectivamente esquerda 
e direita em relação à zona de potencial, enquanto i remete ao interior do potencial. 
Usando os métodos de matriz transferência desenvolvidos anteriormente, podemos 
escrever a seguinte equação usando a definição (2.8) que relaciona as funções de onda 
de ambos os lados do potencial, juntamente com a equação (3.2). 

(3.3) 

Precisamos a partir de agora definir os coeficientes C, D, F e G em função de A e B para 
assim obtermos os termos da matriz M. Podemos usar o fato da continuidade da função 
de onda e sua primeira derivada nas bordas do potencial para desenvolver as equações 
(3.4) e (3.5) para, respectivamente, x = -a, e x = a. Ao multiplicarmos, respectivamente 
as primeiras expressões de (3.4) e (3.5) por k' e k, e em seguida resolvermos os dois 
sistemas de equações, teremos dois pares de equações, um que relaciona F e G como 
uma função de A e B, e o outro relaciona C e D como função de F e G. 

(3.6), (3.7) 

Ao substituir F e G do par de equações (3.6) em (3.7) e posteriormente empregar a 
identidade trigonométrica apropriada, podemos enfim obter os termos da matriz M de 
forma explícita ao compararmos o resultado com a equação (3.3). 

(3.8) 

Nota-se que os termos de (3.8) estão em conformidade com a condição da por (2.17), 
o que era esperado. Agora que possuímos equações explícitas para os termos da matriz 
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M, é possível expressarmos os coeficientes de transmissão T e reflexão R do nosso 
sistema físico, mas antes, precisamos fazer a importante distinção entre o número de 
onda k (fora do potencial) e k'(dentro do potencial) dada por (3.9) e (3.10). Por meio 
dessas equações é possível extrair informações valiosas para a análise da solução de 
contorno, isto é, caso E > V0 temos k > k' para uma barreira de potencial, já que V0 > 
0. Contrariamente temos, k' > k para um poço de potencial pois para esse último caso 
V0 < 0. Cabe agora usarmos um parâmetro adimensional (3.11) que será útil para 
caracterizar o potencial. Graças ao parametro β, podemos escrever as realações (3.12) 
e (3.13). 

Para calcularmos o coeficiente de transmissão T usaremos as equações desenvolvidas 
anteriormente (2.15), (2.16) e o coeficiente M22 da equação (3.84). Por meio da 
equação (3.14) é perceptível que que a transmissão T atinge seu valor máximo (T = 1) 
quando o termo de seno tem valor igual a zero. Em outras palavras, quando temos 
(2.15). É possível extrair um significado interessante da equação (3.15) quando 

escrevemos o número de onda k' como a razão 2𝛑/λ', o que condiz que a transmissão 
máxima ocorre quando o comprimento do potencial L = 2a é igual a um múltiplo positivo 
inteiro da metade do comprimento de onda do elétron que viaja ao longo do potencial, 
o que é chamado de acordo com [2] de condição de ressonância. Vale denotar que no 
contexto de física quântica, os diferentes valores possíveis de n remetem aos estados 
de excitação do elétron. 

A partir de agora somos capazes de estimar a energia do elétron no potencial em um 

regime de transmissão máxima usando as equações (3.13) e (3.15). 

(3.17), (3.18) 

Por meio das equações (3.17) e (3.18) foi montado por [2] um gráfico que demonstra as 
posições dos picos máximos de transmissão em função da razão adimensional de 
energia E/V0, figura 1. Para valores de E/V0 < 0 vemos os picos de um poço de potencial 
V0 < 0, enquanto para E/V0 > 1 observamos picos de uma barreira de potencial V0 > 0. 
A região 0 < E/V0 < 1 é interessante pois nesse regime denota-se que a energia do 
elétron E não é suficiente para contornar o potencial V0, ou seja V0 > E, o que resulta, 
obrigatoriamente, em tunelamento [2]. O significado físico dos picos é que para níveis 
discretos de energia temos como resultado uma transmissão completa do elétron no 
potencial, seja esse uma barreira ou um poço, em física do estado sólido tais picos são 
denominados como bandas. Na figura 2, por sua vez, mostramos como os picos são 
afetados graças a mudança do coeficiente β. Em concordância com equação (3.11), 
para valores pequenos de β temos um potencial V0 muito baixo, o que resulta na quase 
transparência do potencial em relação ao elétron, isto é, com exceção de E << |V0|, 
onde ocorre uma certa reflexão, não existe praticamente nenhuma interação do elétron 
com o potencial. Ao incrementarmos o coeficiente β percebemos o aumento gradativo 
da quantidade de picos de transmissão, logo, percebemos ainda mais interações entre 
o elétron e o potencial. 

No contexto do coeficiente de reflexão, podemos obtê-lo realizando o mesmo 
procedimento utilizado para calcular o coeficiente de transmissão. Sendo assim, para 
termos uma reflexão máxima precisamos de uma transmissão mínima, ou seja, 
precisamos que o termo de seno da equação (3.14) seja igual a um, (3.19). Se usarmos 
a razão 2𝛑/λ' para substituir o termo do número de onda k' para um elétron dentro do 
potencial obtemos (3.20) que nos diz que a reflexão máxima pode ocorrer quando o 
tamanho do potencial é igual a um múltiplo ímpar de ¼ do comprimento de onda λ' do 
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elétron no potencial. Dessa forma, por meio de (3.15) e (3.19) temos a energia de cada 
modo de excitação n dada por (3.21) e (3.22). É interessante destacar que essas 
equações não denotam de forma exata todos os picos de reflexão máxima, já que os 
fatores k e k' presentes no denominador da equação (3.14) precisam ser levados em 
consideração. 

Como mostrado na figura 1, existem quantidades de energia em que o coeficiente de 
transmissão decresce de forma repentina, isso acontece, pois, a energia da partícula é 
menor que o potencial (0 < E < V0). Classicamente, essa condição resultaria na reflexão 
da partícula, todavia, devido à natureza ondulatória das partículas no contexto da física 
quântica, o elétron sofre tunelamento. Podemos, então, descrever o comportamento do 
elétron no potencial assumindo que o seu número de onda é imaginário. Usando a 
relação (3.23) é possível reescrever os termos da matriz M seguindo o mesmo 
desenvolvimento realizado para a equação (3.8) e consequentemente o coeficiente de 
transmissão para o caso de tunelamento. 

(2.25), (2.26) 

Analisando a equação (3.26) é possível notar que a transmissão decresce com aumento 
do comprimento L = 2a do potencial e que sempre será menor que 1. Para o caso em 
que 2κ'a >> 1 temos o fator seno hiperbólico aproximadamente igual a exponencial ½ 
e^2κ'a, o que resulta em uma transmissão aproximada dada por (2.27). Esse 
decrescimento exponencial é perceptível nas figuras 1 e 2 exatamente nas regiões em 
que a energia E é aproximadamente um múltiplo menor que 1 do valor do potencial V0. 

  

 
Conclusão 

 

Apresentamos nesse trabalho uma técnica eficiente para analisar e resolver problemas 
de física quântica, com essa técnica pudemos avaliar características da forma do 
potencial e encontrar os coeficientes de transmissão e reflexão. Embora a matriz 
transferência tenha sido usada para resolver o caso mais simples de um potencial 
retangular, a técnica pode ser aplicada para desenvolver uma gama de outros problema 
mais complexos como o potencial função delta e sistemas que apresentam 
periodicidade, como o modelo de Kronig-Penny. 

A ideia inicial deste trabalho era usar a técnica matriz transferência para caracterizar e 
analisar a passagem de ondas eletromagnéticas no interior de cristais fotônicos, todavia, 
a crise promovida pela pandemia da Covid-19 impossibilitou tal desenvolvimento. 
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TÍTULO: Inteligência Artificial em Prol da Segurança de Mulheres 

Resumo 

 

Este projeto de iniciação científica visa a aplicação de técnicas de inteligência artificial 
no desenvolvimento de um dispositivo vestível e de um aplicativo com o objetivo de 
atuarem como ferramentas de auxílio ao enfrentamento à violência contra a mulher. O 
dispositivo conta com sensores de movimento e de localização, além de um botão do 
pânico. Os dados dos sensores serão analisados pelo algoritmo de aprendizado de 
máquina que identifica se a usuária se encontra em uma situação de risco. Uma vez 
identificado o perigo, o aplicativo é acionado e então é enviada uma mensagem de 
pedido de socorro com a localização da usuária para uma lista de contatos cadastrados 
e/ou a polícia. 

 
 
Palavras-chave: Aprendizado de máquina, sistemas embarcados, violência contra a 

mulher 

TITLE: Artificial Intelligence for the Women’s Safety 

Abstract 

 

This project aims at the application of artificial intelligence techniques in the development 
of a wearable device and an app in order to act as a tool for assisting in women's safety. 
The device has motion and geolocation sensors and a panic button. The sensors’ data 
is analysed by the machine learning algorithm that identifies whether the woman is at 
risk. Once the danger is detected, the app is activated and a notification message with 
the woman’s geolocation is sent to a list of registered contacts and/or the police. 

 
 
Keywords: Machine learning, embedded systems, violence against women. 

Introdução 

Desde a criação da Lei Maria da Penha em Setembro de 2006 (PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA, 2006) o tema da violência contra a mulher tem tido maior destaque no 
Brasil. O aumento nos últimos anos dos casos de feminicídio no Brasil (FBSP, 2019) 
também contribuiu para a popularização da discussão sobre violência de gênero. E, 
mais recentemente, no contexto de isolamento social devido à pandemia do Covid-19, 
as denúncias de violência doméstica também se elevaram (MUGNATTO, 2020). Estes 
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fatores evidenciam a necessidade de desenvolvimento de mecanismos voltados para o 
enfrentamento a estas violências para além das esferas social e legislativa, mas também 

nas áreas das ciências exatas e tecnológicas, como o apresentado neste projeto. 

Todos os anos são publicados os índices de violência contra a mulher e alguns dos 
dados mais alarmantes indicam que a cada 8 minutos é registrado um caso de estupro 
e a cada 2 minutos, um caso de violência doméstica no Brasil (FBSP, 2019). E, focando 
as análises para o contexto local, o Rio Grande do Norte ocupa a posição de estado da 
federação com o maior crescimento na taxa de feminicídio nos últimos dez anos, 
atingindo a ordem de 214% (IPEA, 2019). Entendendo como se dão os processos de 
violência contra as mulheres e analisando a realidade local, este projeto busca propor 
uma solução tecnológica que possa auxiliar no enfrentamento à violência contra as 
mulheres. 

Posto isto, o objetivo deste trabalho é a aplicação de técnicas de inteligência artificial 
juntamente com o desenvolvimento de um dispositivo vestível vinculado a um aplicativo 
de smartphonevoltados para a segurança de mulheres. Todo o aparato tem a finalidade 
de atuar como uma ferramenta que identifique quando a usuária se encontrar em uma 
situação de risco e também como um mecanismo de pedido de socorro, através do envio 
de uma mensagem com a geolocalização da mulher em situação de perigo para uma 
lista de contatos cadastrados e/ou a polícia. Para tanto, serão utilizadas técnicas de 
aprendizado de máquina na análise dos dados fornecidos pelo dispositivo. 

Por fim, além da parte técnica, o projeto visa o contato com diferentes esferas 
governamentais que trabalham no enfrentamento à violência contra a mulher com o 
objetivo de entender a realidade local a esse respeito e adaptar o dispositivo 
desenvolvido neste projeto às necessidades e demandas de mulheres reais vítimas de 
violência devido ao seu gênero. 

 

Metodologia 

 

O desenvolvimento do projeto de iniciação científica foi dividido em quatro partes 
principais sendo elas: 

1. Estudo e pesquisa sobre índices e características da violência contra a mulher 
no Brasil, bem como iniciativas privadas e governamentais de enfrentamento; 

2. Desenvolvimento do dispositivovestível; 
3. Elaboração do aplicativo vinculado ao dispositivo vestível; e 
4. Estudo, pesquisa e implementação de técnicas de inteligência artificial na 

detecção de situações de perigo para a usuária. 

Após vasta pesquisa sobre a situação atual da violência contra a mulher no país, os 
estudos focaram em como se dá esse processo na cidade de Natal. Foi estabelecido 
contato com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMUL) visando 
obter mais informações e estabelecer laços com os órgãos governamentais que atuem 
com políticas públicas voltadas para a segurança de mulheres. Este primeiro contato 
possibilitou compreender o ciclo da violência doméstica, considerado o perfil mais 
recorrente de mulheres que sofrem violência no município. A partir desta compreensão, 
foi possível repensar como adaptar o dispositivo concebido neste projeto para tal 
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demanda. Idealmente, o contato com instâncias governamentais e outros grupos 
voltados para o enfrentamento da violência contra a mulher seria mantido durante todo 
o projeto, visando uma metodologia construtivista que permitisse a troca de experiências 
com mulheres vítimas de violência doméstica. Porém, com a pandemia do Covid-19 e a 
necessidade do isolamento social, o contato com estas organizações e mulheres foi 
afetado. Assim sendo, as demais etapas do projeto, que não prejudicavam as políticas 

de biossegurança e de isolamento social, foram priorizadas. 

A segunda e terceira partes do projeto tiveram início após os estudos e pesquisas 
iniciais sobre violência contra a mulher e foram desenvolvidas paralelamente. Em 
relação ao dispositivo, foi desenvolvido um protótipo de mesa com plataformas de 
hardware e componentes eletrônicos para criar um dispositivo base com o objetivo de 
implementar as funcionalidades cogitadas e observar como elas se relacionam em 
conjunto. Concomitantemente, foi iniciado o desenvolvimento do aplicativo 
parasmartphone responsável pela comunicação com o dispositivo vestível e envio da 

notificação de situação de perigopara os contatos previamente cadastrados. 

Por fim, no quarto eixo de trabalho do projeto, os estudos e pesquisa relacionados à 
inteligência artificial focaram em técnicas de machine learning (ML)e na sua combinação 
com sistemas embarcados (Guo, 2013). Esta parte tem como objetivo escolher um 
algoritmo de ML e treinar este algoritmo para que ele seja capaz de compreender a 
rotina da usuária e detectar possíveis situações de risco em que ela se encontre. No 
processo de escolha do algoritmo foi utilizado o WEKA (Waikato Environment for 
Knowledge Analysis), um software de código aberto que possui uma biblioteca com 
diversos algoritmos de diferentes paradigmas de aprendizado de máquina (WEKA, 
2019). 

O software funciona sendo alimentado com uma base de treinamento constituída de 
valores de entrada, chamados ‘instâncias’, contendo os atributos a serem analisados e, 
por fim, os valores de saída, ou a chamada ‘classe’. A partir desta base de treinamento, 
o programa é capaz de perceber padrões e rotinas nos dados e então fazer 
classificações e previsões de saída. 

Foram utilizadas duas bases de treinamento neste projeto, ambas alimentadas com 
valores sintéticos que simulam os dados dos sensores do dispositivo, isto é, os dados 
referentes ao botão do pânico, ao acelerômetro e giroscópio e ao módulo GPS. Além 
disso, foram acrescentados dados referentes aos batimentos cardíacos, uma vez que a 
implementação de tal sensor no dispositivo está sendo considerada. Ou seja, os dados 
citados se referem aos atributos a serem analisados pelo algoritmo de ML que retorna 
a classe, isto é, o resultado indicando se a mulher está ou não numa situação que pode 
representar perigo para ela. 

 

Resultados e Discussões 

 

Os resultados e discussões serão apresentados seguindo a mesma divisão e ordem 
descrita na metodologia deste trabalho. 

A primeira parte do projeto se referia ao estudo acerca da violência contra a mulher e 
pesquisa de iniciativas, projetos, ações e produtos voltados para o seu enfrentamento. 
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Pesquisando as iniciativas e produtos com o foco na segurança de mulheres, foi 
observado que o mercado internacional já comercializa alguns dispositivos similares ao 
desenvolvido neste projeto como: (Nimb Ring, 2019), (WearSafe, 2019) e (Siren Ring, 
2019). É importante observar que os anéis (Nimb Ring, 2019) e (Siren Ring, 2019) não 
apresentam sistemas de inteligência artificial e o (WearSafe, 2019) ainda possui 
limitações a esse respeito. Além do fato de que nenhum dos dispositivos citados estão 

disponíveis no mercado nacional. 

Atualmente, no Brasil, estão disponíveis diversos aplicativos associados aos governos 
estaduais ou de iniciativa privada ou independente. Em sua maioria, eles atuam na 
divulgação de informações oficiais sobre o enfrentamento à violência doméstica e 
também como um canal de denúncia, como por exemplo: (Penhas, 2020), (SOS Mulher, 
2020) e (GIRLENE, 2018). As iniciativas brasileiras são majoritariamente restritas a 
aplicativos de smartphone e não são todos os estados do país que possuem aplicativos 
oficiais. Além disso, alguns aplicativos oferecem seus serviços apenas para mulheres 

com medidas protetivas em vigor. 

Para a investigação do panorama local sobre a temática, foi estabelecido o contato com 
a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SEMUL). Na primeira reunião com 
a SEMUL foi apresentada a proposta do projeto para as representantes da Secretaria 
que, a seguir, explicaram como se dá a dinâmica da violência contra as mulheres no Rio 
Grande do Norte. Por fim, foi discutida a possibilidade de tornar este projeto uma 
ferramenta de política pública para a segurança de mulheres. 

As representantes da SEMUL foram receptivas quanto ao projeto e frisaram a relevância 
de iniciativas como esta no enfrentamento à violência de gênero, e particularmente à 
violência doméstica. As representantes também discorreram acerca da situação atual e 
as dificuldades enfrentadas no sistema local, ressaltando que os equipamentos do 
estado, isto é, o Centro de Referência da Mulher e a Casa Abrigo Clara Camarão, não 
são capazes de suprir a demanda de casos da região. Além disso, elas também 
comentaram o fato de que a grande maioria das mulheres que sofreram feminicídio já 
enfrentavam quadros de violência doméstica há anos e, na maior parte das vezes, já 
possuíam medidas protetivas vigentes. Ao final da reunião, as representantes 
reafirmaram o potencial de evitar novos casos de feminicídio que dispositivos como o 
deste projeto possuem e frisaram a importância do mecanismo de cadastro de pessoas 
próximas à usuária; da acessibilidade do aplicativo; e da vestibilidade do dispositivo que 
tornaria o pedido de ajuda mais fácil e discreto. 

A segunda parte do projeto diz respeito ao desenvolvimento do dispositivo. 
Paralelamente à etapa inicial de estudos sobre violência contra as mulheres e 
investigação de dispositivos voltados para a sua segurança foi desenvolvido um 
protótipo de mesa. O protótipo conta com sistemas embarcados e componentes 
eletrônicos e tem a função de observar a funcionalidade dos sistemas e como eles 
interagem entre si. 

O dispositivo de bancada construído neste projeto apresenta: 1) um botão, neste projeto, 
denominado de botão de pânico, que, quando acionado pela usuária, dispara o pedido 
de socorro que é recebido pelos contatos em forma de notificação; 2) um giroscópio e 
um acelerômetro, que são sensores que captam coletam informações referentes à 
posição e aos movimentos desempenhados pela usuária, podendo indicar possíveis 
quedas e movimentos bruscos; 3) um sensor GPS (Global Positioning System) que 
determina a geolocalização da mesma quando o pedido de socorro é acionado e que 
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fornece dados sobre os hábitos de deslocamento da mulher; 4) um sonorizador que 
emite um alarme quando o dispositivo é acionado e, por fim, 5) um módulo 

Bluetoothresponsável pela comunicação entre o dispositivo e o smartphoneda usuária. 

Mais especificamente, os materiais utilizados na segunda e na terceira partes do projeto 
foram: um Arduino NANO (ARDUINO NANO, 2020); um módulo acelerômetro e 
giroscópio MPU6050 (MPU6050, 2019); um módulo bluetooth RS232 HC-05 (HC-05 
RS232, 2019); um módulo GPS BK-SIM808 (BK-SIM808, 2020); e o software de 
desenvolvimento de aplicativos para android MIT App Inventor (MIT APP INVENTOR, 
2019) e o smartphone Motorola One (MOTOROLA ONE, 2020). Uma vez com o 
dispositivo de bancada bem consolidado será iniciado o processo de miniaturização e 

adaptação do projeto para o formato vestível. 

O módulo GPS ainda não está funcionando como o esperado, isto é, ele não retorna a 
posição correta ao ser acionado. Diversos testes estão sendo feitos e, naqueles em que 
o módulo enfim retornou dados da geolocalização, as coordenadas fornecidas 
correspondiam a uma localidade que ficava a 60km da posição real do dispositivo. 
Alguma hipóteses foram levantadas sobre o funcionamento indevido. A hipótese mais 
provável diz respeito ao fato de os teste estarem sendo feitos em um prédio rodeado 
por outros prédios altos que podem estar afetando a triangulação e a comunicação com 
os satélites responsáveis pelas informações da posição. Devido à pandemia do Covid-
19 e ao isolamento social, os teste em áreas abertas não foram possíveis até o momento 
da conclusão desta etapa do projeto, portanto os dados de localização estão sendo 
temporariamente obtidos pelo geolocalizador do aplicativo de smartphone. 

Os planos futuros para esta parte do projeto são voltados para a implementação efetiva 
do módulo GPS e a miniaturização do dispositivo. A miniaturização consiste em portar 
todos os componentes do dispositivo para componentes miniaturizados que possam ser 
embarcados em um dispositivo vestível, como um colar ou anel. Além disso, está sendo 
estudada a inclusão de um sensor de batimentos cardíacos no dispositivo e a retirada 
do sonorizador. Durante as reuniões com a SEMUL, foi levantada a problemática sobre 
o sonorizador, isto é, em uma situação de violência doméstica o alarme poderia 
denunciar para o agressor que um pedido de socorro foi feito pela vítima e provocar 
agravo na agressão. Com relação ao sensor de batimentos cardíacos, sua 
implementação está sendo considerada pois seus dados seriam de grande valia para a 
parte da inteligência artificial. Estudos de viabilidade e troca de experiências futuras com 
comunidades de mulheres em situação de violência doméstica ajudarão na tomada de 

decisão sobre a inclusão do sensor. 

O terceiro eixo de trabalho do projeto se refere ao aplicativo do smartphone. O aplicativo 
desenvolvido apresenta um design simples porém funcional e atende aos principais 
requisitos do projeto. O aplicativo funciona da seguinte forma: assim que é inicializado, 
a usuária é direcionada a ativar obluetooth e pareá-lo com o do dispositivo para realizar 
a comunicação entre os dois. Em seguida é aberta a tela principal do aplicativo que 
conta com um botão para o acionamento manual do pedido de ajuda e uma caixa de 
diálogo onde aparecem as mensagens de pedido de socorro quando o aplicativo 
identifica um possível risco à usuária. Além disso, há um menu que permite o acesso a 
outras telas do aplicativo. A outra tela que já está funcionando contém as informações 
oficiais sobre violência contra a mulher, desde como identificar a violência, até quais 
órgãos procurar caso necessário. Esta tela também apresenta mapas com a localização 
da SEMUL, do Centro de Referência da Mulher e da Casa Abrigo Clara Camarão, que 
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são os equipamentos do estado do Rio Grande do Norte voltados para o enfrentamento 
deste tipo de violência de gênero. 

Os próximos passos envolvem o acesso ao Sistema de Mensagens Curtas (SMS) ou a 
aplicativos de mensagens instantâneas, como o Whatsapp, para que o pedido de 
socorro possa ser enviado para pessoas que não possuam o aplicativo em seus 
smartphones. Além disso, a parte final do processo de desenvolvimento será voltada 
para o aperfeiçoamento do design do aplicativo de modo a deixar sua interface mais 
amigável e intuitiva às usuárias. 

Finalmente, a última parte do trabalho engloba estudo e pesquisa sobre aprendizado de 
máquina e sua implementação no projeto a fim de reconhecer padrões de 
comportamento da usuária e detectar possíveis situações em que a mesma estiver em 
perigo. 

Conforme mencionado anteriormente, para esta fase utilizou-se o algoritmo de 
aprendizado de máquina da biblioteca WEKA (Waikato Environment for Knowledge 
Analysis). Diversos testes foram feitos a partir das duas bases de treinamento e 
diferentes paradigmas de aprendizado supervisionado de classificação foram 
explorados. 

A primeira base foi construída com 175 instâncias de dados e voltada para a análise 
individual da resposta a cada um dos atributos. O algoritmo que apresentou os melhores 
resultados para esta primeira base foi o C4.5, um algoritmo de árvore de decisão. Para 
analisar a aprendizagem do algoritmo, os dados da base foram divididos, sendo 70% 
voltados para o treinamento e 30% para testes. Neste modelo, o algoritmo apresentou 

uma taxa de previsões corretas de 98,08%. 

Vale ressaltar que a base de dados construída para estes testes tratou os atributos a 
serem analisados individualmente, isto é, qualquer leve alteração em qualquer um deles 
dispara o pedido de socorro. Estes testes permitiram conhecer o funcionamento da 
biblioteca e, mais especificamente do algoritmo. Porém, ainda não representa o cenário 
que deseja-se representar em relação ao comportamento da usuária, uma vez que, é 
justamente a combinação destes elementos que permite identificar o perigo de maneira 
mais eficiente. Por exemplo, uma alteração nos dados do acelerômetro e giroscópio, 
poderia indicar uma agressão ou uma queda, mas também poderia simplesmente 
indicar que a usuária se jogou na cama após um longo dia de trabalho. Cruzando os 
dados do acelerômetro e giroscópio com os batimentos cardíacos (provavelmente 
acelerados em uma situação de perigo real), de geolocalização (de uma região fora da 
rotina da usuária) e do botão do pânico, a análise da situação como perigosa ou rotineira 
fica mais completa e fidedigna. 

Assim sendo, uma nova base de treinamento foi construída, desta vez, garantindo que 
os atributos se combinem entre si, de modo a ficarem mais parecidos com dados reais. 
Esta nova base ainda está em fase de construção, mas os testes preliminares já indicam 
que a situação detectada na primeira base está sendo modificada de maneira 
satisfatória. Não foram somente os dados que alimentam a base que foram alterados 
nesta etapa de aprimoramento, o paradigma de aprendizado também teve de ser 
substituído. Estudos mais aprofundados sobre mineração de dados e a problemática 
trabalhada neste projeto indicaram que o método de aprendizado que mais se encaixa 
com perfil do projeto é um sistema de redes neurais. 
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A nova base de treinamento conta com 150 instâncias de dados que incluem os mesmos 
atributos já relatados. Os primeiros testes utilizaram o algoritmo MultilayerPerceptron 
que gerou uma rede neural contendo uma camada oculta com quatro neurônios. Os 
resultados preliminares obtiveram uma taxa de acerto de 88,67%, que é um valor 
bastante satisfatório para algoritmos de inteligência artificial. 

Os passos futuros para a parte de inteligência artificial do projeto incluem a finalização 
da base de treinamento com os atributos combinados entre si, novos testes e, se 
necessário, correções na base. Uma vez que esta base de treinamento esteja 
plenamente funcional ela servirá de modelo para o sistema de aprendizado deste projeto 
e então serão realizadas etapas de obtenção dos dados diretamente dos sensores do 

dispositivo. 

 
Conclusão 

 

Este relatório apresentou a descrição de um sistema composto por sistema embarcado 
e aplicativo de smartphone combinado com a aplicação de técnicas de aprendizado de 
máquina no projeto de um dispositivo vestível voltado ao auxílio no enfrentamento da 
violência contra mulheres. Quando a usuária do dispositivo se encontra em situação de 
perigo, o mesmo é acionado, manualmente pela mulher ou automaticamente a partir da 
análise do algoritmo de inteligência artificial, e envia uma mensagem de pedido de 
socorro através do aplicativo contendo a geolocalização da mulher para uma lista de 
contatos cadastrados e/ou a polícia. 

No presente momento, o projeto apresenta um dispositivo de bancada capaz de detectar 
quedas e movimentos bruscos, um botão de pânico que dispara o alarme e o pedido de 
socorro e a comunicação com o aplicativo do smartphonejá é estabelecida plenamente 
via bluetooth. O aplicativo também se encontra em fase de desenvolvimento com os 
principais requisitos do projeto funcionando em uma versão consolidada com interface 
simples e funcional. 

Os próximos passos do projeto incluem solucionar o problema relacionado ao módulo 
GPS; implementar o sensor de batimentos cardíacos ao dispositivo; e a miniaturização 
do dispositivo para transformá-lo em um vestível. Com relação ao aplicativo, pretende-
se aperfeiçoar sua interface e estabelecer comunicação com aplicativos de mensagens 
como WhatsApp e Telegram. E, por fim, o incremento da base de dados para ser 
utilizado pela inteligência artificial bem como a obtenção de dados diretamente dos 
sensores do dispositivo. 

Finalmente, é fundamental ressaltar que projetos como o proposto neste relatório, assim 
como os outros dispositivos, ferramentas e aplicativos citados não são a resposta 
definitiva no combate à violência contra a mulher. O que se recomenda pela maioria dos 
observatórios e órgãos especializados como o Observatório da Mulher contra a 
Violência do Senado Federal (AGÊNCIA SENADO, 2019), e a ONU Mulheres (ONU 
MULHERES BRASIL, 2017) e outros é de que recursos e verbas sejam amplamente 
investidos pelo poder público em políticas públicas de conscientização e combate ao 
machismo, misoginia e violência contra a mulher. Conforme sugerido por especialistas, 
é muito mais frutífero ensinar garotos, rapazes e homens a respeitarem as mulheres do 

que ensinar mulheres a como se defender de assediadores. 
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TÍTULO: Estudos de desreplicação de extratos orgânicos bioativos, obtidos de 

organismos marinhos do nordeste do Brasil. 

Resumo 

 

O presente plano de trabalho teve como objetivo investigar a composição química do 
extrato butanólico da esponja marinha Agelas dispar, coletada na costa litorânea do 
Nordeste do Brasil, haja vista que o litoral é praticamente inexplorado neste aspecto. O 
estudo foi realizado utilizando-se técnicas clássicas de cromatografias (cromatografia 
em gel de sílica, exclusão molecular, CLAE), enquanto que a identificação estrutural dos 
compostos foi possível através da análise de dados de Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência, acoplada a Espectrometria de Massas (CLAE-EM). A análise de dos seus 
espectros de massa, em conjunto com o banco de dados GNPS, possibilitou a 
identificação de duas moléculas bromadas, que devem estar presentes no extrato bruto. 

 
 
Palavras-chave: derreplicação; Agelas-dispar; Cromatografia; Espectrometria de 

massas. 

TITLE: Dereplication studies of bioactive organic extracts, collection of marine organisms 

from northeast Brazil. 

Abstract 

 

The present work plan aimed to investigate the chemical composition of the butanolic 
extract of the marine sponge Agelas dispar, collected on the coast of Northeast Brazil, 
given that the coast is practically unexplored in this respect. The study was carried out 
using classical chromatography techniques (silica gel chromatography, molecular 
exclusion, HPLC), while the structural identification of the compounds was possible 
through the analysis of High Performance Liquid Chromatography data, coupled with 
Mass Spectrometry (CLAE-EM). The analysis of its mass spectra, together with the 
GNPS database, made it possible to identify two brominated molecules, which must be 

present in the crude extract. 

 
 
Keywords: dereplication, agelas-dispar, chromatography, mass spectrometry. 
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O oceano cobre mais de 71% da superfície da Terra e constitui mais de 90% do espaço 
habitável do planeta. Estima-se que 50% a 80% de toda a vida na Terra reside no 
oceano e abriga 32 dos 33 filos de animais conhecidos, 15 dos quais são 
exclusivamente marinhos[1]. Os produtos naturais marinhos representam uma vasta 
fonte potencial de novos fármacos com estruturas diversas e muitas vezes únicas, 
muitas associadas a propriedades biológicas interessantes. Entre as propriedades 
relatadas para diferentes produtos naturais marinhos são muito diversas: toxicidade, 
antiviral, antibacteriana, antimalárica e antifúngica atividade antitumoral, anti-
inflamatória, analgésica, hipocolesterolêmica e hipolipidêmica[2]. A primeira descoberta 
notável de compostos biologicamente ativos de fontes marinhas foi o isolamento dos 
Cnucleosídeos spongouridina e esongotimidina da esponja caribenha Cryptotheca 
crypta no início dos anos 50, verificando-se que esses compostos possuíam atividade 
antiviral[3]. 

O interessante na biologia e na química de esponjas é que apesar de anos de estudo, 
ainda continua-se notificando espécies novas que podem ser encontradas pelos corais 
do mundo todo[4]. Entre os alcaloides de origem marinha, os bromopirrólicos se 
destacam por constituírem uma família de alcaloides únicos marinhos e os quais são 
amplamente distribuídos em esponjas do mar pertencentes ao gênero Agelas, Axinella, 
Acanthella, Pseudoaxinyssa e Hymeniacidon. As esponjas marinhas são conhecidas 
por serem fontes importantes dessa classe fascinante de alcalóides, que se destacam 
tanto pela sua diversidade e originalidade estrutural quanto pela riqueza de atividades 
farmacológicas[5]. 

A identificação de metabólitos em matrizes biológicas complexas é desafiadora devido 
à presença de uma grande variedade de moléculas que potencialmente interferem na 
detecção. Para complicar ainda mais as coisas, os metabólitos são estruturalmente 
diversos e frequentemente estão presentes em concentrações relativamente baixas[6]. 
A espectrometria de massa (EM) experimentou grandes avanços instrumentais nos 
últimos dez anos. O progresso nas técnicas de ionização e precisão da massa, levou ao 
uso rotineiro com instruções fáceis de operar e manter instrumentos, tornando essa 
ferramenta analítica acessível a uma comunidade mais ampla de cientistas. A facilidade 
de uso, a sensibilidade e a robustez combinadas com custos razoáveis de 
instrumentação levaram os investigadores de PN a adotarem espectrometria de massa 
para uso diário em laboratório[7]. Atualmente, a espectrometria de massa pode ser 
conectada a outras técnicas de separação, como HPLC e LC-MS, também sendo 
comum realizar análises de EM para materiais purificados ou conjugados sintéticos, sem 
o uso de um procedimento de separação[8]. 

O filo Porifera inclui aproximadamente 8350 espécies válidas conhecidas 
mundialmente[9]. Destas, 443 espécies foram identificadas no Brasil. As esponjas 
brasileiras compreendem, portanto, aproximadamente 5,3% da diversidade de Porifera. 
Nos últimos 30 anos, novos registros e novas espécies foram descritas a partir do Brasil, 
e houve mudanças importantes na composição de grupos supra-genéricos[10]. O 
objetivo deste trabalho é explorar o potencial das esponjas marinhas coletadas em 
território brasileiro utilizando de técnicas para isolar os metabólitos contidos na mesma 
e através do uso da espectroscopia de massas e em conjunto com demais técnicas 
espectrométricas caracterizar tais metabólitos. 

 
Metodologia 
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1 Coleta do material: 

O material biológico, esponja selecionada para o estudo químico, foi coletada e 
depositada no Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia Marinha da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e no Laboratório de Isolamento e Síntese de Compostos 
Orgânicos (LISCO) da UFRN. A esponja marinha: Agelas dispar, foi coletada no litoral 
do Rio Grande do Norte, pelo professor Dr. Eduardo Hadju (Museu Nacional-UFRJ). 

2 Processamento e preparo do extrato: 

A esponja coletada, fragmentada em porções de tamanho reduzido, foi submetida à 
extração utilizando butanol, originando o extrato bruto denominado ADIIBU. 
Seguidamente, a solução foi filtrada e rotoevaporada. 

3 Métodos cromatográficos gerais: 

Para os métodos cromatográficos foram utilizados os seguintes materiais: a sílica 
Sephadex LH-20, como fase estacionária, capilares para aplicar o material vegetal, 
placas cromatográficas de alumínio de dimensões 4,0 x 5,0 cm, com camada de sílica 
e um indicador de fluorescência ultravioleta, solventes metanol, acetato de etilina e 
hexano e o reagente revelador vanilina sulfúrica, produzida no laboratório (15 g de 
vanilina dissolvida em 250 mL de etanol a temperatura ambiente, seguido, da adição 
lenta de 2,5 mL de ácido sulfúrico concentrado) e um secador de cabelos para aquecer 

as placas com vanilina. 

4 Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à Espectometria de Massas (CLAE-
MS): 

Para a identificação dos constituintes presentes nos extratos das espécies Agelas 
dispar, foram preparadas soluções de 1 mg/mL com metanol grau HPLC da Merck de 
todos os extratos e estas foram submetidas a análise empregando cromatógrafo líquido 
Dionex Ultimate 3000, consistindo de uma bomba binária, amostrador, forno de coluna 
e um detector de matriz de diodos. 

Os constituintes foram separados em uma coluna cromatográfica de fase reversa da 
Phenomenex modelo Kinetex C-18 (2,0 mm x 50 mm, 4 μm), com vazão de 600 µL/min. 
A fase móvel foi um gradiente de uma mistura de 0,1% de ácido fórmico em água (A) e 
0,1% de ácido fórmico em metanol (B). O gradiente de concentração utilizado 
inicialmente foi de 95% de A, subindo linearmente até 95% de B em 85 min e 
permanecendo nesta concentração por 5 min, onde retornou à concentração inicial para 
balancear a coluna para a próxima injeção. A coluna e o amostrador automático foram 
mantidos a temperaturas de 40 e 20 ° C, respectivamente. 

O sistema cromatográfico foi acoplado a um espectrômetro de massas linear triplo de 
íons trplice (3200 QTRAP® LC-MS/MS, AB Sciex), com Turbolon Ion SprayTM (AB 
Sciex) como fonte de íons, operando no modo negativo. O controle do instrumento, 
aquisição de dados e processamento foi realizado utilizando o software Analyst®, 1.5 e 

Chromeleon®, através da plataforma Dionex Chromatography MS Link. 

As seguintes condições de detecção foram aplicadas: uma fonte de Turbo Spray de 
ionização por electrospray (ESI) operando em modo negativo a 600 ° C com as 
configurações apropriadas: gás de cortina (nitrogênio) 20 psi, gás fonte de íons (GS1) 
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45 psi, gás de fonte iônica GS2) 45 psi, gás de colisão (nitrogênio) na posição média e 
tensão IonSpray −4500 V. 

Um aperfeiçoamento Enhanced MS/MS (EMS) como uma varredura de levantamento 
foi criado para as identificações das espécies desconhecidas. Neste modo, os íons de 
fragmento são acumulados em Q3, dando melhor sinal-ruído para os espectros de 
MS/MS detectados. Além disso, o método de aquisição dependente de informação (IDA) 
foi empregado para acionar as varreduras aprimoradas de íons de produto (EPI) 
analisando os sinais do EMS. O tempo de permanência de cada transição do EMS foi 
de 450 ms (inclui pausas). A varredura do EPI foi operada de m/z 100 a 1000 a uma 
taxa de varredura de 4000 Da/s com preenchimento dinâmico na armadilha. Na 

varredura do EPI, o DP e o CE para o EPI foram de -50 V e 30 eV. 

Para a aquisição dos cromatogramas e espectros de massa foi utilizado o software 
PeakView® versão 2.2. Como suporte para análise de identificação dos constituintes 
químicos foi utilizado banco de dados espectrais como: Dictionary of marine natural 
products (http://dmnp.chemnetbase.com/faces/chemical/ChemicalSearch.xhtml) e o 
GNPS (https://gnps.ucsd.edu/ProteoSAFe/static/gnps-splash.jsp?redirect=auth), em 
que a identificação foi efetuada de acordo com a comparação dos seus espectros de 
massa e padrões de fragmentação existentes na literatura. 
 
Resultados e Discussões 

 

O extrato ADIIBU foi fracionado utilizando cromatografia por exclusão molecular 
utilizando a sílica Sephadex LH-20, eluída com metanol. A partir disso, coletaram-se 12 
frações, que a partir do seu perfil químico, foram reunidas da seguinte maneira: 

ADIIBU1(1-2), ADIIBU1(3-4), ADIIBU1(5), ADIIBU1(6+7), ADIIBU1(8-12). 

As frações denominadas ADIIBU1(1-2), ADIIBU1(3-4), ADIIBU1(5) foram fracionadas 
novamente utilizando cromatografia em sílica flash, eluídas com hexano/acetato de etila 
10% aumentando as proporções de acetato de etila até acetato de etila 100%, utilizando 
cerca de 100 ml em cada proporção. Foram utilizadas colunas de 1,3 cm de diâmetro, 
com aproximadamente 12 gramas de sílica o que gerou uma coluna de altura de 
aproximadamente 20 centímetros. 

O fracionamento de ADIIBU1(1-2) (0,1508 g) originou 07 novas frações, enquanto que, 

ADIIBU1(3-4) (0,0865 g) e ADIIBU1(5) (0,0552 g) 05 frações cada uma. 

A fração ADIIBU1(6+7) (0,0869g) foi fracionada novamente usando sílica sephadex em 
metanol 100% e resultou em 3 frações. 

O procedimento cromatográfico originou diversas frações, cujas moléculas foram 
separadas pelo seu tamanho. Ao analisarmos as placas de cromatografia de camada 
delgada (CCDs) reveladas destas frações, podemos constatar que há uma grande 
quantidade de moléculas contidas em cada e que esse aglomerado respondia 
diferentemente para diferentes proporções de solventes, o que nos levou a utilizar essa 
mesma proporção nas demais colunas. Ou seja, a escolha das misturas de solventes a 
serem utilizadas como fase móvel nas colunas cromatográficas dependeu do 
comportamento de cada mistura durante as análises por CCD. 
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A amostra ADIIBUI(1-2) comprovou previamente em suas CCDs que, visualmente, 
houve uma grande separação nos compostos presentes em suas 7 frações, restando 
nelas cerca de dois a três compostos desconhecidos que irão demandar técnicas mais 
avançadas para o eventual isolamento. 

A amostra ADIIBU1(3-4) demonstrou, após a revelação com vanilina sulfúrica, o 
possível isolamento de um composto em uma de suas 5 novas frações. O composto 

originou um spot único na CCD e, após ser revelado, demonstrou ter coloração azulada. 

A amostra ADIIBU1(5) apresentou uma efetiva separação em seus constituintes após 
ser fracionada em coluna e revelou ter, em suas frações, dois compostos desconhecidos 
de coloração rosada que necessitam de mais etapas de purificação para eventual 

isolamento. 

Após análise das CCDs das frações da amostra ADIIBU1(6+7), foi possível identificar 
visualmente compostos possivelmente isolados de coloração amarela, enquanto que 
em outras, haviam spots rosados, demonstrando haver moléculas que necessitam de 

um novo fracionamento para serem isoladas. 

O cromatograma ADIIBU (figura 1) apresenta grande quantidade de sinais ao longo de 
toda a corrida, que durou 90 minutos. Considerando que a amostra é proveniente de um 
experimento de partição líquido/líquido de um extrato bruto de esponja, é de se esperar 

que haja muitas substâncias presentes. 

Em relação aos espectros de massas, foi analisado o componente em Tr= 43,12 
minutos. É possível observar, no espectro, a presença de um composto com razão 
massa/carga m/z 686,79, e pico base com m/z 260,99. 

A fragmentação desta substância é indicada pelos valores dos sinais no espectro 
MS/MS (“experiment 2”), que indicam fragmentos com massas de m/z 260,97 e 118,98. 
Os padrões de fragmentação relativos à compostos com o elemento bromo, podem ser 
observados no espectro -MS, em m/z 222,00; 223,97 e 225,97 e em m/z 265,92; 267,95 
e 269,94. Estes padrões consistem na presença de sinais como linhas triplas, sendo a 
do meio mais intensa e as duas externas de tamanho similar. Além disto, há diferença 
de duas unidades de massa entre cada linha. Todos estes aspectos dos sinais estão 
relacionados à diferença de massa entre os isótopos do Br79 e do Br81 e à distribuição 
natural de cada um na natureza. Portanto podemos inferir que as moléculas presentes 
no extrato possuirão bromo em sua composição, o que já era esperado visto que 
moléculas com bromo são oriundas desse gênero[11]. 

O pico do íon molecular m/z 686,79 possuiria massa final com uma ou duas unidades 
de massa a mais, pois este íon representa a molécula desprotonada [M-H] ou [M-2H], 
buscando por esses valores na biblioteca de produtos marinhos podemos supor que a 
molécula que constitui metabólito alvo é 2,3,4,5-tetrabromo-6-(3,5-dibromo-2-
metoxyfenoxy)fenol (figura 3), substância oriunda de esponjas Lamellodysidea 

herbacea, da indonésia, que possuem atividade antimicrobiana[12]. 

A função IDA Explorer, do programa utilizado para analisar os espectros de massa 
(Peakview 2.2, da ABSCIEX), funciona como um mapa dos picos base dos compostos 
fragmentados no espectrômetro. No caso da amostra ADIIBu, é possível notar no IDA 
Explorer (figura 4) um mesmo valor que aparece em todo o cromatograma, indicando 
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que este fragmento é majoritário, presente na estrutura de praticamente todos os 
compostos da amostra, sejam eles isômeros ou apenas da mesma classe. 

No caso analisado, o íon pseudomolecular gerou pico base com valor m/z 260,9. Além 
deste, estão sendo analisadas as presenças de substâncias que geram outros íons 
como pico, como aqueles com razões m/z 216,72 (Tr=2,18 min.), m/z 402,99 (Tr=20,89 
min.), m/z 311,39 (Tr= 71,39 min.), m/z 325,46 (Tr= 74,53 min.), m/z 339,49 (Tr= 76,77 
min.) e m/z 441,41 (Tr= 84,12min). Como se trata de uma amostra não pura não 
podemos afirmar que há somente um ión molecular podem haver outras moléculas que 
geraram no espectro um fragmento pseudomolecular. A análise dos espectros de 
massas (HPLC-MS/MS) da fração ADIIBU, utilizando a rede molecular GNPS (Global 
Natural Products Social Molecular Networking), indicou a presença de alguns 
compostos relacionados (Figura 5), não identificados pelas bibliotecas do sistema, com 
massas de 311,42; 339,5 e 325,43. 

Portanto ao analisarmos o mapa das fragmentações e a rede molecular GNPS podemos 
considerar que nossa amostra terá cerca de três compostos com massas M+1 ou M+2, 
ou seja, nossos compostos terão peso molecular de 313 ou 314, 341 ou 342 e 327 ou 
328 e serão compostos bromados. Ao buscarmos por essas massas na biblioteca 
encontra-se o ácido 9,9-Dibromo-8-nonenoico (figura 6) com massa 314,01 que é 
comumente encontrado em esponjas Xestospongia sp.[13], que podemos considerar 
ser nosso composto. 

As outras massas não encontradas na biblioteca podem se tratar de novas substâncias 
ou impurezas na amostra. 

 
Conclusão 

 

O presente trabalho mostra a presença de moléculas bromadas no extrato de Agelas 
dispar, que podem possuir atividade biológica. Foram identificadas as substâncias: 
2,3,4,5-tetrabromo-6-(3,5-dibromo-2-metoxyfenoxy)-fenol e ácido 9,9-Dibromo-8-
nonenoico, a partir do fracionamento extrato butanólico de A. díspar, moléculas inéditas 
para a espécie estudada. O uso das ferramentas de molecular networking, 
possibilitaram a identificação dessas moléculas e nos estimulam a continuar este 
estudo, em busca da identificação de novas moléculas bioativas no gênero Agelas, 

contribuindo para a química de produtos naturais marinhos do nordeste do Brasil. 
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Figura1: Cromatograma DAD 

 

 

Figura 2: Espectros de massa para substância com Tr=43,1 minutos: Experimento 
01(MS) e Experimento 02(MS/MS) 
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Figura 3: 2,3,4,5-tetrabromo-6-(3,5-dibromo-2-metóxyfenóxy)fenol. 

 

 

Figura 4: Picos-base das substâncias fragmentadas no IDA Explorer 

 

 

Figura 5: Rede molecular calculada calculada pelo GNPS para amostra ADIIBU 
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Figura 6 : ácido 9,9-Dibromo-8-nonenoico 
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TÍTULO: A Introdução dos Termos “Minoritários” da Energia Estocada Melhora o 

Fechamento do Balanço de Energia no Bioma Caatinga? 

Resumo 

A equação do Balanço de Energia (BE) expressa a conversão do saldo de radiação (Rn) 
em fluxos de energia e massa entre o dossel e a atmosfera. Desprezando a energia 
armazenada no dossel e a energia utilizada na fotossíntese e na respiração, pois 
representam menos de 2% da radiação líquida, especialmente em ambientes com 
menor densidade de copa e folha, como a Caatinga. No entanto, evidências 
observacionais utilizando o método Eddy Covariance indicam que a equação de BE 
produz um resíduo ou déficit que corresponde aos termos metabólicos não medidos, 
energia armazenada no dossel, termos de armazenamento de calor e diferenças entre 
radiação real e fluxos turbulentos versus suas contrapartes medidas (Foken, 2008; 
Georg et al., 2016; Gerken et al., 2018; McGloin et al., 2018). Assim, o objetivo desse 
estudo é valiar a viabilidade da introdução dos termos minoritários do calor estocado na 
equação do balanço melhora o fechamento do balanço de energia sobre o Bioma 
Caatinga. As análises dos resultados do presente estudo estão baseadas nas estações 
chuvosa e seca de cada ano, por representarem condições extremas de 
umidade. Então, a inclusão dos termos minoritários melhorou os indicadores do 
fechamento do balanço de energia e o ajuste da regressão ortogonal. Mas piorou o 
intercepto, o termo do fechamento apontado com o ponto de incerteza. Neste caso, se 
as análises considerarem apenas o RBE é recomendável a inclusão dos termos 
mioritários, se incluir a regressão ortogonal é opcional. 
 
Palavras-chave: Balanço energético; radiação solar; fotossíntese. 

TITLE: Does the Introduction of the “Minority” Terms of Stored Energy Improve the 

Closing of the Energy Balance in the Caatinga Biome? 

Abstract 

 

The Energy Balance equation expresses the conversion of the radiation balance into 
energy and mass flows between the canopy and the atmosphere. Disregarding the 
energy stored in the canopy and the energy used in photosynthesis and breathing, as 
they represent less than 2% of liquid radiation, especially in environments with lower 
canopy and leaf density, such as the Caatinga. However, observational evidence using 
the Eddy Covariance method indicates that the BE equation produces a residue or deficit 
that corresponds to unmeasured metabolic terms, energy stored in the canopy, heat 
storage terms, and differences between real radiation and turbulent flows versus their 
counterparts. measures. Thus, the objective of this study is to evaluate the feasibility of 
introducing the minority terms of the stored heat in the balance equation improves the 
closing of the energy balance over the Caatinga Biome. The analysis of the results of 
the present study are based on the rainy and dry seasons of each year, as they represent 
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extreme humidity conditions. So, the inclusion of minority terms improved the indicators 
of the closing of the energy balance and the adjustment of the orthogonal regression. 
But the intercept got worse, the closing term pointed to the point of uncertainty. In this 
case, if the analyzes consider only the RBE, it is recommended to include the major 
terms, if including the orthogonal regression is optional. 

 
 
Keywords: Energy balance; solar radiation; photosynthesis. 

Introdução 

A equação do Balanço de Energia (BE) expressa a conversão do saldo de radiação (Rn) 
em fluxos de energia e massa entre o dossel e a atmosfera. Desprezando a energia 
armazenada no dossel e a energia utilizada na fotossíntese e na respiração, pois 
representam menos de 2% da radiação líquida (Heilman et al., 1994), especialmente 
em ambientes com menor densidade de copa e folha, como a Caatinga. No entanto, 
evidências observacionais utilizando o método Eddy Covariance (EC) indicam que a 
equação de BE produz um resíduo ou déficit (d) (Equação 01) que corresponde aos 
termos metabólicos não medidos, energia armazenada no dossel, termos de 
armazenamento de calor e diferenças entre radiação real e fluxos turbulentos versus 
suas contrapartes medidas (Foken, 2008; Georg et al., 2016; Gerken et al., 2018; 
McGloin et al., 2018). 

d = Rn - LE - H - G (1) 

onde Rn é o saldo de radiação, LE, H e G são o fluxo de calor latente, o fluxo de calor 
sensível e o fluxo de calor do solo, respectivamente, expressos em W m -2. 

No entanto, de acordo com Campos et al. (2019), geralmente d tem sido 
consideravelmente superior aos 2% relatados por Heilman et al. (1994). E isso levou o 
termo d ganhar uma importância relevantes em estudos do balanço de energia e é 
conhecido como o problema do fechamento do balanço de energia (Foken, 2008; Georg 
et al., 2016; Gerken et al., 2018; McGloin et al., 2018). Segundo McGloin et al. (2018), 
o fechamento do balanço de energia afeta diretamente a avaliação de LE e H e também 
é potencialmente relevante para a interpretação de outros fluxos, como o CO2 (Wilson 
et al., 2002; Barr et al., 2006). Assim, o não fechamento do balanço de energia incide 
em importantes implicações ao estimar os balanços de energia, água e carbono usando 
medições de fluxo com EC. 

Segundo Gerken et al. (2018), apesar dos esforços recentes tais como, como pesquisa 
no desenvolvimento de equações fundamentais para covariância de vórtices 
turbulentos, desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos, descrição de 
correções e caracterização de incerteza de medição (Moncrieff et al., 2005; Papale et 
al., 2006; Gu et al., 2012; Leuning et al., 2012) o problema do desequilíbrio de energia 
ainda persiste em todos os tipos de superfícies. 

Sobre o Bioma Caatinga, o fechamento do balanço de energia encontrado tem sido 
satisfatório (da Silva et al., 2017; Campos et al., 2019). No entanto, quando o 
fechamento do balanço é energia é analisado utilizado as regressões linear ou ortogonal 
são observados valores do intercepto fortemente negativos ou negativos, ou seja 
valores absolutos do intercepto maior do que 10 W m-2 (da Silva et al.,2017; Campos 
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et al., 2019; Bores et al., 2020). Esses resultados contrariam outros estudos realizados 
em regiões sob diferentes condições climáticas (Wilson et al., 2002; Stoy et al., 2013). 
Recentemente, visando melhorar o fechamento do balanço de energia Eshonkulov et 
al. (2019) e Kurtikoff et al. (2019) introduziram na equação 01 os termos minoritários de 
estoque de calor. 

 

Metodologia 

 

Foram utilizado um conjunto de dados de dois anos de observação sobre uma área do 
Bioma Caatinga preservada na ESEC-Seridó, Serra Negra do Norte-RN. O referido 
conjunto é compostos por dados a cada meia-hora de saldo de radiação, fluxo de calor 
latente, fluxo de calor sensível, fluxo de calor no solo, temperatura do ar, umidade 
relativa do ar, umidade específica e fluxo de CO2. 

O balanço de energia (BE) (Equação 01) foi obtido utilizando um sistema Eddy 
Covariance (EC) cujas descrições completa dos instrumentos, procedimento de 
processamento, filtragem e correção dos dados estão detalhadamente descritos em 
Campos et al. (2019), Marques et al. (2020) e Mendes et al. (2020). 

O valores de foram medidos com saldo radiômetro CNR4, Kipp & Zonen BV, Delft, The 
Netherlands, foi medido por placas de fluxos de calor no solo modelo HFP01SC, 
Hukseflux Thermal Sensors, Delft, The Netherlands.e . Os valores de e foram obtidos a 
partir de medições fornecidas por um sistema EC composto por analisador de Gases 
Caminho-Aberto modelo EC150 acoplado a um anemômetro sônico tridimensional 
modelo CSAT3 (Campbell Scientific, Inc., Logan, UT, USA). Os procedimentos de 
cálculos de e podem ser encontrados em Campos et al. (2019) Marques et al. (2020). 

Esforços tem sido feito na tentativa de reduzir (Equação 01) e melhorar o fechamento 
do balanço de energia (FBE), incluindo os termos menoritários (minor terms) do balanço 
de energia, tais como as taxas de calor estocados (Eshonkulov et al., 2019; Kutikoff et 
al., 2019). Alguns desses termos minoritários foram adicionados no presente estudo, 
tais a energia armazenada ou liberada devido a mudanças na temperatura do ar , 
calculada pela seguinte equação: 

Sα = ρair * Cα * ΔTair/Δt * Lec (2) 

onde ρair é a densidade da umidade atmosférica (kg m-3), Cα é a capacidade específica 
de calor do ar úmido (J kg-1 K-1), é a variação da temperatura do ar (K), Δt intervalo de 
tempo médio (s) e Lec é a distância entre o analisador de gás e a extremidade superior 
do dossel (m). 

A energia armazenada como flutuações na umidade foi calculada pela seguinte 

equação: 

Sq = ρair * λ * Δq/Δt * Lec (3) 

onde λ é calor latente de vaporização (J kg-1), Δq e a variação da umidade específica 
da atmosfera (kg kg-1). 
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O termo correspondente a energia armazenada ou liberada pela troca de CO2 (Sp) entre 
o sistema solo-planta-atmosfera foi calculada por: 

Sp= αp * NEE (4) 

onde αp é o fator de conversão da energia fotossintética (0,469 J µmol-1) e é a sigla do 
termo em inglês net ecosystem exchange de CO2 (saldo líquido das trocas de CO2 pelo 
ecossistema) (µmol m-2s-1). Essa abordagem foi estabelecida por Blanken et al. (1997) 
para ecossistemas florestais. O método para o cálculo de NEE também pode ser 
encontrado em Mendes et al. (2020). 

O FBE foi avaliado usando dois métodos. O primeiro consistiu no cálculo dos 
coeficientes de regressão ortogonal (inclinação da reta e o intercepto), entre as 
estimativas de meia-hora dos fluxos turbulentos mais os termos minoritários λE + H + 
Sα + Sq + Sp (variáveis dependentes), versus a energia disponível (variáveis 
independentes). O fechamento ideal é representado por um intercepto 0 e coeficiente 
de inclinação da reta igual a 1,0 (Wilson et al., 2002). O segundo método utilizado foi a 
Razão do Balanço de Energia (RBE, ideal igual a 1), sendo simplesmente a razão das 
somas cumulativas dos fluxos e a energia disponível para cada meia-hora (Franssen et 
al., 2010; McGloin et al., 2018): 

RBE = λE + Sα + Sq + Sp / Rn - G 

 
Resultados e Discussões 

 

A precipitação é um dos principais impulsionadores dos processos biológicos em 
ecossistemas áridos e semiáridos (Sponseller, 2007), sobretudo nas zonas tropicais 
(Mendes et al., 2020). Por essa razão, as análises dos resultados do presente estudo 
estão baseadas nas estações chuvosa e seca de cada ano, por representarem 
condições extremas de umidade. Se a inclusão dos termos menores Campos et al. 
(2019) relataram que o do balanço de energia sobre a Caatinga durante os anos de 
2014 e 2015 na ESEC-Seridó representou porções que variaram de 17 a 26% do Rn, 
durante as estações seca e chuvosa dos anos estudados. De acordo com a Tabela 1, 
com a inclusão dos termos menores, esses percentuais pouco mudaram; 16,7 a 25,6%. 
Por outro lado, os termos menores representaram menos de 0,5% de Rn. 

Do ponto de vista do particionamento do balanço de energia de acordo com a Tabela 1, 
fica evidente que a inclusão dos termos minoritários não implicou em mudanças 
apreciáveis, visto que a diferença de 5% consta da faixa de incertezas instrumentais. 

Os gráficos da Figura 1 apresentam os ciclos médios diários de todos os componentes 
do balanço de energia em ambas as estações seca e chuvosa. Nota-se claramente que 
as Figura 01 e 02 são uma síntese das médias sazonais da Tabela 1 das estações seca 
e chuvosas, durante os anos de 2014 e 2015, respectivamente. Dos termos minoritários 
o Sa foi o que apresentou máximo valor diário, em torno de 4,0 W m-2, exceto durante 
a estação chuvosa de 2015, quando atingiu valores superiores a 6,0 W m-2. Após as 
15:00 tanto Sa quanto Sp de ambas as estações e durante ambos os anos 
apresentaram valores negativos. Por outro lado, Sq foi praticamente constante durante 
o dia, porém com valores da ordem de 0,1 W m-2. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 439 

 

Tabela 1. Valores médios dos componentes de radiação observados durante a estação 
seca e chuvosa dos anos estudados, além da partição do balanço de energia no referido 

período. 

Figura 1. Ciclos diários dos componentes do balanço de energia sobre a Caatinga na 
ESEC-Seridó durante as estações chuvosa (esquerda) e seca (direita) do ano de 2014. 

Em relação ao fluxo de energia, a diferença é mais notável nos termos LE, H. Já para 
Sa, Sqx10, SP, a estação seca não apresenta valores negativos, como ocorre no caso 
da chuvosa. 

Figura 2. Ciclos diários dos componentes do balanço de energia sobre a Caatinga na 
ESEC-Seridó durante as estações chuvosa (esquerda) e seca (direita) do ano de 2015. 

Na Figura 2 podemos observar algumas alterações. No gráfico de Fluxos de Energia 
das estações secas os valores de Rn e H sobressaem em relação aos demais termos, 
quando comparados com as estações chuvosas. No gráfico seguinte, Sqx10 mantém 
um padrão e não apresenta tanta alteração, diferentemente dos termos Sa e Sp, sendo 

o Sp com maior alteração e valor mais elevado na estação chuvosa. 

Do ponto de vista do fechamento do balanço de energia, motivação maior para a 
inclusão dos termos minoritários, observa-se na Tabela 2 que há um discreto 
melhoramento nos valores da inclinação da reta e RBE em todas as estações com a 
inclusão dos referidos termos minoritários, em relação aos valores encontrados por 
Campos et al. (2019), sem a inclusão desses. Também é possível observar que houve 
uma melhora no ajuste da curva, pois os valores de R2 também melhoraram. Por outro 
lado, os valores dos interceptos pioraram. Ou seja, aumentou a distância em relação ao 

zero, valor ideal. 

Tabela 2. Valores médios da inclinação, intercepto e R2 da regressão linear de + versus 
das estações seca e chuvosa de cada ano estudado. Os valores do RBE também foram 
incluídos. 

Neste parece que houve uma compensação, pois houve melhoras para alguns, porém 
as custas da piora do termo que traz incerteza aos fechamentos do balanço de energia 
na Caatinga: o intercepto. 

 

Conclusão 

 

Em geral, a inclusão dos termos minoritários melhorou os indicadores do fechamento 
do balanço de energia e o ajuste da regressão ortogonal. Por outro lado, piorou o 
intercepto, o termo do fechamento apontado com o ponto de incerteza. Neste caso, se 
as análises forem conduzidas considerando apenas o RBE é recomendável a inclusão 
dos termos minoritários. Porém, se as análises incluir a regressão ortogonal, a inclusão 
dos termos minoritários é opcional. 
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Tabela 1. Valores médios dos componentes de radiação observados durante a estação 
seca e chuvosa dos anos estudados, além da partição do balanço de energia no referido 

período. 
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Figura 1. Ciclos diários dos componentes do balanço de energia sobre a Caatinga na 
ESEC-Seridó durante as estações chuvosa (esquerda) e seca (direita) do ano de 2014. 

 

 

Figura 2. Ciclos diários dos componentes do balanço de energia sobre a Caatinga na 
ESEC-Seridó durante as estações chuvosa (esquerda) e seca (direita) do ano de 2015. 
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Tabela 2. Valores médios da inclinação, intercepto e R2 da regressão linear de + versus 
das estações seca e chuvosa de cada ano estudado. Os valores do RBE também foram 

incluídos. 
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TÍTULO: Detectando Fenômenos Estelares Através de Mapas Wavelet 

Resumo 

O estudo da Exoplanetologia representa um dos pilares do esforço humano na busca 
por respostas sobre a origem e evolução de sistemas planetários com características 
para abrigar atividade biológica e, consequentemente, da vida como conhecemos. 
Procurar novos métodos de tratamento e análise de dados é um aspecto fundamental, 
o que não significa dizer que iremos abandonar as técnicas antigas. Aperfeiçoar e 
melhorar a capacidade de tratamento e análise através de técnicas antigas também é 
uma parte crucial do processo de desenvolvimento da Exoplanetologia. 
 
Nas fases iniciais dos nossos estudos, o objetivo era aprender a gerar espectros de 
frequências através de transformadas Wavelet visando a uma melhor leitura e 
interpretação do comportamento de curvas de luz estelares, obtidas através da 
fotometria espacial. A análise de periodicidades e do perfil de mapas globais, 
provenientes do uso desse método, ajuda na classificação de curvas de luz para assim 
restringir a busca por diferentes fenômenos, incluindo trânsito planetários, erupções e 
pulsações, apenas em determinadas estrelas onde seria mais provável encontrar 
indícios da existência de planetas orbitando as mesmas. 
 
A partir da classificação de amostras de estrelas a partir das características reveladas 
pelos mapas Wavelet, percebemos que era possível ampliar o procedimento para 
diferentes classes espectrais. Assim, demonstrarei como utilizamos os mapas Wavelet 
para identificar fenômenos em estrelas do tipo espectral A e B. 
 

Palavras-chave: Curvas de luz, mapas Wavelet, pulsação, exoplanetas. 

TITLE: Detecting Stellar Physical Phenomena Through Wavelet Map 

Abstract 

The study of Exoplanetology means one of the pillars of human effort in the search for 
answers about the birth and evolution of planetary systems which are possible of 
dwelling biological signals and, consequently, the life as we know. Looking for new 
methods of data processing and analysis is an aspect of this, which does not mean that 
we will abandon the old techniques. Improving the ability of old techniques to detect and 
treat new issues is also a crucial part of the development process of Exoplanetology. 
 
In the beginning of our studies, the main point was to learn how to generate spectra’s 
frequencies through Wavelet transform foreseeing to find better reading and 
interpretation of stellar light curves’ behaviour, obtained through spatial photometry. The 
analysis of this periodicities, simultaneously to the study of the global maps’ profile, both 
derived from this method, helps in the light curves’ classification in order to restrict the 
search for different phenomena, as like planetary transits, eruptions and pulsations, to 
certain group of stars where it would be more likely to find existence’s evidences of 
planets orbiting them. 
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From the star’s classification through the characteristics revealed by the Wavelet maps, 
we realized that it was possible to expand the procedure to others spectral classes. Thus, 
throughout this work I will demonstrate how we use Wavelet maps to identify pulsations 
and transits in stars of spectral types B and A in the Main Sequence. 
 

Keywords: Light curves, Wavelet maps, pulsation, exoplanets. 

Introdução 

  As transformadas de Wavelet associadas a missões espaciais que fazem o uso da 
fotometria têm se mostrado mecanismos revolucionários ao resolver diversos problemas 
na astronomia, ao mesmo tempo em que vêm aumentando a nossa compreensão sobre 
a classificação espectral das estrelas da Sequência Principal. 

  Ao aplicar as transformadas de Wavelet a um sinal fotométrico, isto é, às curvas de luz 
provenientes dos telescópios espaciais, é possível obter um mapa de alta resolução dos 
períodos ou frequências de variabilidade. É a partir desses mapas globais associados a 
uma rigorosa inspeção visual que são identificados diversos fenômenos estelares, como 
os trânsitos planetários, pulsações e erupções. 

  O telescópio espacial TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite (traduzido, Satélite 
de Busca por Trânsito de Exoplanetas), é uma missão espacial projetada dentro do 
programa de curtas missões exploratórias da NASA e desde o seu lançamento, em abril 
de 2018, tem produzido curvas de luz de alta qualidade, de diferentes famílias de 
estrelas, que representam um laboratório único para o estudo da evolução estelar e 
planetária. 

  Seguindo essa premissa inicial, esse trabalho tem como o objetivo principal analisar 
os mapas Wavelet de uma amostra de oito curvas de luz, de estrelas do tipo espectral 

B e A, observadas pelo telescópio espacial TESS, listadas na tabela a seguir. 

  Tabela 01 – Primeira coluna, ‘TIC’, Tess Input Catalogue (traduzido, Catálogo de 
Entrada do TESS ), é o número de identificação da estrela; segunda coluna, ‘Teff’ é a 
temperatura efetiva da estrela (em Kelvin); terceira coluna, tem-se a classificação da 

estrela quanto ao seu tipo espectral. 

  As estrelas classificadas como tipo espectral B e A, de acordo com o diagrama HR tem 
como características predominantes suas altas temperaturas, com temperatura efetiva 
variando entre 10.000-33.000 Kelvin para as estrelas do tipo B e uma variação de 7.500-

10.000 Kelvin para as estrelas do tipo A. 

  Como na busca por atividade biológica em um exoplaneta é crucial que a estrela do 
sistema ainda esteja realizando sua fusão nuclear, do ponto de vista científico, é muito 
satisfatório encontrar indícios de pulsação estelar ao se analisar uma curva de luz, pois 

elas são indicativos de que a estrela ainda está em atividade. 

  Imagem 01 – Curva de Luz da estrela TIC 7429754. Note os picos e os decaimentos 
acentuados e uniformes, eles caracterizam assinaturas de pulsação estelar. 

  Um aspecto de alta relevância nesse estudo, seria a identificação da assinatura de 
exoplanetas nas curvas de luz das estrelas em questão, via trânsito planetário, 
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exatamente por serem estrelas de grandes massas onde a detecção da presença de 
companheiros planetários ainda é bastante rara. O trânsito planetário é um método de 
detecção de exoplanetas que identifica a passagem, ou o trânsito, do planeta através 
do disco da estrela a qual ele orbita. Como o planeta ofusca um pouco da luz que vem 
da estrela observada do ponto de vista terrestre, a curva de luz da estrela apresenta um 
decaimento de luminosidade no momento em que o planeta transita na frente dela. 

  Imagem 02 – Esquema representativo teórico de como acontece um trânsito planetário 
na curva de luz da estrela. 

  Imagem 03 – Curva de Luz da estrela TIC 10891640. Note os decaimentos acentuados, 
eles apresentam uma periodicidade, característica da existência de um trânsito 

planetário. 

  O modo como nosso estudo foi organizado se dá como segue. A partir daqui, será 
descrita criteriosamente a cronologia do processo, desde a metodologia para se obter 
as curvas de luz, passando pelo seu tratamento, incluindo o método utilizado para gerar 
os mapas Wavelet, e se conclui analisando os mesmos, exemplificando onde foi 
possível identificar ou não trânsitos planetários e pulsações estelares. 

 
Metodologia 

 

  Inicialmente, buscou-se referências na literatura em como restringir a busca numa 
amostra muito grande de estrelas para encontrar assinaturas de determinados 
fenômenos físicos. 

  Após encontrada uma amostra satisfatória, buscou-se estudar métodos de detecção 
que pudessem replicar os resultados esperados à amostra inicial, sucedido por um 
estudo com o objetivo de compreender as diferentes classificações acerca das estrelas 
variáveis, em especial, da classe das pulsantes, categoria em ênfase na classificação 
feita à amostra original. Foi feita, então, uma investigação em meio a catálogos e 
repositórios de dados astronômicos online para se encontrar um modo confiável de se 

obter os dados da amostra exemplar escolhida. 

  Em seguida, foi aplicado o método mais adequado no tratamento das curvas de luz da 
amostra, buscando replicar os resultados obtidos inicialmente para a amostra original. 
Devido a eficácia do método aplicado, foram encontradas novas características 
conferidas à amostra, o que levou a uma mudança no objetivo inicial do trabalho. 
Passou-se a retificar a classificação original feita à amostra, enquanto eram adicionadas 
novas informações. 

 

Resultados e Discussões 

 

  Comumente, as classificações de estrelas são feitas de modo a construir grupos e 
classes bem definidos que correspondam à realidade das suas características físicas. 
Esse processo facilita o estudo, ajudando a procurar determinadas assinaturas de 
propriedades estelares inerentes ao grupo onde é mais provável classificar a estrela. 
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Uma vez que uma amostra de estrelas já é previamente classificada quanto ao seu tipo 
espectral, característica essa mais fácil de ser apontada inicialmente devido a eficácia 
com que se dá determinação de sua temperatura efetiva, inicia-se a busca por lhe traçar 
um perfil mais detalhado, procurando assinaturas de outros fenômenos que também 
possam estar presentes. 

  A raridade de se conseguir observar determinados eventos físicos é fator determinante 
na hora de escolher a amostra de estrelas em que se vai procurar pelo fenômeno 
desejado. Como as pulsações estelares são indicativos de que a estrela pode ter intensa 
atividade, aprender a procurar por eles é um bom começo. 

  Ao entender como outros autores dentro da literatura selecionam suas amostras, é 
interessante, inicialmente, tentar reproduzir os resultados e encontrar as mesmas 
assinaturas de pulsação dentro de uma amostra que já foi classificada através de outro 
método de detecção. A tabela 01, apresentada anteriormente, consta com uma amostra 
de oito estrelas retiradas do trabalho “Pulsation Among TESS A and B Stars and the 

Maia variables” por L. A. Balona e D. Ozuyar publicado em 2020. 

  O foco foi refazer o tratamento das curvas de luz dessas estrelas através do estudo 
dos mapas Wavelet e verificar se as assinaturas de pulsações encontradas estavam de 
acordo com as apresentadas pelo autor do artigo. O estudo detalhado dos mapas 
Wavelet, no entanto, nos permitiu não apenas encontrar assinaturas de pulsações nas 
estrelas da referida amostra, como também nos forneceu dados suficientes para 
identificar trânsitos planetários e outras características presentes nas curvas de luz 
apresentada. 

  O portal MAST, Mikulski Archive for Space Telescopes (traduzido, Arquivo Mikulski 
para Telescópios Espaciais), permite que se pesquise várias coleções de conjuntos de 
dados astronômicos num só local. O catálogo online público é apoiado pela Space 
Telescope Science Institute (traduzido, Instituto de Ciência de Telescópios Espaciais), 
o que torna a ferramenta virtual confiável e ideal para se obter os dados astronômicos 
das curvas de luz da tabela 01. 

  Feito do download dos dados selecionados, seguiu-se um procedimento de tratamento 
das curvas de luz para determinar a variabilidade dos períodos, que foi calculada 
computacionalmente baseada na geração de periodogramas seguindo a lógica do 
método da análise espectral de mínimos quadrados. Todas as considerações de como 
acontece o tratamento de curvas de luz pode ser compreendido a partir do artigo 
“Overview of semi-sinusoidal stellar variability with the CoRoT satellite” por J. R. De 
Medeiros, C. E. Ferreira Lopes, I. C. Leão, B. L. Canto Martins, M. Catelan, A. Baglin, 
S. Vieira, J. P. Bravo, C. Cortés, D. B. de Freitas, E. Janot-Pacheco, S. C. Maciel, C. H. 
F. Melo, Y. Osorio, G. F. Porto de Mello e A. Valio publicado em 2013. O tratamento é, 
então, sucedido pela criação dos mapas Wavelet individuais para cada curva de luz, 
procedimento este que pode ser entendido no artigo “Wavelets: a powerful tool for 
studying rotation, activity, and pulsation in Kepler and CoRoT stellar light curves” por J. 
P. Bravo, S. Roque, R. Estrela, I. C. Leão e J. R. De Medeiros publicado em 2014. 

  Com os mapas Wavelet prontos, uma rigorosa inspeção visual foi feita em cada uma 
das curvas de luz da amostra, buscando assinaturas de pulsações e possíveis trânsitos 

planetários. 

  Imagem 04 – Mapa Wavelet da estrela TIC 99010. 
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  Imagem 05 – Mapa Wavelet da estrela TIC 3300381. 

  Imagem 06 – Mapa Wavelet da estrela TIC 4207261. 

  Imagem 07 – Mapa Wavelet da estrela TIC 6110321. 

  Imagem 08 – Mapa Wavelet da estrela TIC 7429754. 

  Imagem 09 – Mapa Wavelet da estrela TIC 9887122. 

  Imagem 10 – Mapa Wavelet da estrela TIC 10510382. 

  Imagem 11 – Mapa Wavelet da estrela TIC 10891640. 

  A partir dos resultados analisados foi possível se identificar os resultados apresentados 
na Tabela abaixo: 

  Tabela 02 – Quarta coluna, tem-se as características estelares determinadas através 
da inspeção visual das curvas de luz e da leitura dos resultados obtidos pelo autor, L. 
A. Balona, do artigo “Pulsation Among TESS A and B Stars and the Maia variables” 
publicado em 2020; quinta coluna, tem-se a verificação de trânsito planetário orbitando 
a estrela em questão. 

  Como já dito anteriormente, as pulsações estelares são causadas por expansões e 
contrações das camadas mais externas da estrela, enquanto esta busca seu equilíbrio. 
Essas flutuações também se refletem em variações na magnitude e luminosidade da 
estrela. 

  “Estrelas pulsantes” é apenas uma das categorias para estrelas variáveis, categoria 
esta que segue se aprofundando em classes cada vez mais detalhadas. Observe a 
tabela 1 retirada do artigo “Pulsation Among TESS A and B Stars and the Maia variables” 
de onde foi retirada a amostra inicial de oito estrelas descrita ao longo desse trabalho. 

  Imagem 12 – Table 1 (traduzido, tabela 1) retirada do artigo “Pulsation Among TESS 
A and B Stars and the Maia variables” por L. A. Balona e D. Ozuyar publicado em 2020. 

  SPB, Slow Pulsation B-stars (traduzido, estrelas do tipo B pulsantes lentas), BCEP, 
Beta Cephei blue stars (traduzido, estrelas azuis da variável Beta Cephei), MAIA 
Variables, blue giant stars of spectral type B8III (traduzido, estrelas gigantes azuis do 
tipo espectral B8III). Essas são as classificações dadas a certas estrelas pelo autor do 
artigo a partir do método de detecção Lomb-Scargle. E esses são apenas alguns dos 
grupos existentes de estrelas pulsantes, uma categoria dada às estrelas com 

determinado tipo de variabilidade. 

  A análise das curvas de luz a partir do método de detecção dos mapas Wavelet 
permitiu, assim, confirmar as assinaturas de pulsações descritas por Balona e Ozuyar e 
ainda retificar determinadas classificações feitas por ele. A existência de trânsitos 
planetários e assinaturas de pulsação são apenas dois exemplos indicados ao longo 
deste trabalho. Entretanto, como observado na sequência de imagens 4 à 11, existem 
três estrelas que apresentam apenas características de ruído em suas curvas de luz, 
sendo impossível identificar qualquer tipo de variabilidade. Uma estrela, a TIC 
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10510382, mostra um comportamento complexo em seu mapa Wavelet, não fornecendo 
condições para uma classificação realista, enquanto que a estrela TIC 10891640 exibe, 
ao mesmo tempo, pulsação e um trânsito provavelmente associado a um companheiro 
planetário. 

 
Conclusão 

 

  Ao longo deste trabalho, verificamos como os mapas Wavelet são uma ferramenta útil 
na análise de curvas de luz e como é importante classificar as características 
observadas em diferentes famílias estelares. O agrupamento de estrelas, em classes 
identificadas por características comuns detectadas nas curvas de luz daquela 
categoria, ajuda a restringir a busca em determinada amostra para, assim, obter um 
maior sucesso em encontrar o que se procura. 

  O trabalho deve continuar se desenvolvendo nesta mesma linha, onde o próximo passo 
será confirmar as classificações quanto aos tipos de pulsação aqui relatados, como 
ilustrados na imagem 12 acima, e estender o estudo para toda uma amostra mais ampla. 
Será necessário também ampliar o estudo para identificar característica físicas do 
candidato planetário aqui identificado. 
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Imagem 12 
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TÍTULO: Planejamento Experimental para otimização do processo de degradação 

fotocatalítica de corantes de impressão pelo compósito TIO2/Perlita Expandida 

Resumo 

 

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) são vastamente aplicados na remoção de 
poluentes persistentes e no tratamento de efluentes com alta carga orgânica, 
principalmente quando os métodos convencionais não atingem a eficiência necessária. 
Dentre os mais diversos tipos de POAs, a fotocatálise heterogênea vem ganhando 
destaque em trabalhos na literatura, principalmente por meio da aplicação do TiO2 como 
fotocatalisador, semicondutor bastante utilizado na degradação de poluentes. No 
presente estudo, a descoloração fotocatalítica do corante ciano (CC) foi avaliada 
utilizando um nanocompósito contendo TiO2 suportado em perlita expandida (T-PE-0,1 
e T-PE-0,3). Com o objetivo de otimizar o processo de descoloração do CC, empregou-
se um planejamento experimental 24 do tipo Delineamento Composto Central (DCC). 
As condições experimentais otimizadas, que possibilitaram uma maior remoção de cor 
do corante foram as seguintes: concentração de 0,08 µL/mL, compósito de T-PE-0,3, 
pH 2 e potência de 18 W. Os testes realizados nas condições otimizadas apresentam 
uma remoção de 100% da cor do CC em 120 minutos. Os resultados do custo de energia 
mostraram que os testes foram viáveis em eficiência e economia. O consumo de energia 
foi de 0,18 kWh/dm3  e o custo final foi de 0,12 R$/dm3. 

 
 
Palavras-chave: Corante de impressão. Planejamento experimental. Fotocatálise. 

TITLE: Experimental planning for optimization of the photocatalytic degradation process 

of printing dyes by the composite TIO2/Expanded Perlite 

Abstract 

 

Advanced Oxidative Processes (AOPs) are largely related to the removal of persistent 
pollutants and the treatment of effluents with organic loads, especially when conventional 
methods do not affect the necessary efficiency. Among the most diverse types of AOPs, 
a heterogeneous photocatalysis has been gaining prominence in works in the literature, 
mainly through the application of TiO2 as a photocatalyst, a semiconductor widely used 
in pollutant degradation. In the present study, the photocatalytic discoloration of the cyan 
dye (CD) was evaluated using a nanocomposite containing TiO2 supported on expanded 
perlite (T-PE-0.1 and T-PE-0.3). In order to optimize the CC discoloration process, an 
experimental design 24 of the Central Composite Design (DCC) type was used. The 
optimized experimental conditions, which enabled greater color removal of the dye, were 
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as follows: 0.08 µL/mL concentration, T-PE-0.3 composite, pH 2 and 18 W power. 
optimized conditions with 100% color removal from the CC in 120 minutes. The results 
of the independent energy cost that the tests were feasible in efficiency and economy. 
Energy consumption was 0.18 kWh/dm3 and the final cost was 0.12 R$/dm3. 

 
 

Keywords: Printing dye. Experimental planning. Photocatalysis. 

Introdução 

Os equipamentos eletroeletrônicos (EEEs), são um marco para a ciência. A sua 
substituição resulta da inovação tecnológica, do aumento no ritmo de consumo e do 
crescimento do mercado, consequentemente levando sua a vida útil ser inversamente 
proporcional [1,2]. Com a alta demanda dos EEEs, também gera altos riscos ambientais: 
como o elevado consumo de recursos naturais e a destinação imprópria [2]. 

Entre todos os EEEs, tem-se os cartuchos de toners de impressoras, que constituem 
um dos REEEs que mais contaminam por causa da sua constituição de plástico, resina, 
pigmentos, metais, entre outros, o que torna os processamentos dos EEEs um desafio 
[2,3]. No Brasil, quando o cartucho não é recarregável normalmente é descartado junto 
com os resíduos urbanos, este método é de grande impacto ambiental e é considerado 
uma falha na gestão de produtos no Brasil [2,3]. 

Quando estamos falando sobre o tratamento de efluentes líquidos, a degradação de 
corantes é dificultada por ter uma estrutura molecular complexa. De acordo com a 
Ecological and Toxicological Association of the Dyestuffs Manufacturing Industry 
(ETAD), mais de 90% apresentam alta toxicidade. Os compostos azoicos são de uma 
importante classe de compostos orgânicos sintéticos e são caracterizados pela 
presença de uma ou mais ligações do tipo azo (-N=N-) [4]. Alguns corantes azoicos e 

subprodutos, como por exemplo as aminas aromáticas, são altamente cancerígenos [5]. 

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) tem se destacado ao decorrer dos anos 
como uma alternativa para remoção de poluentes de difícil remoção e de efluentes que 
tem carga orgânica elevada, este método é um dos mais sustentáveis a um prazo 
indeterminado. Os POAs se dividem em sistemas heterogêneos e homogêneos. O 
fundamento deste método é caracterizado pela liberação de radicais hidroxilas, que são 
extremamente reativos e oxidantes, também não é seletivo. Em águas residuais 
coloridas, os radicas hidroxilas atacam as ligações azo insaturadas e descoloreo 

efluente [4,6–8]. 

A degradação de corantes por meio dos POAs tem sido vastamente estudada desde a 
década de 90, destacando os processos de fotocatálise heterogênea intervindo com 
dióxido de titânio utilizando para estes alguns suportes [9]. A fotocatálise heterogênea 
é um processo que utiliza de foto-indução sobre o catalisador sólido semicondutor e 
forma espécies oxidantes, como os radicais hidroxilas [6,7,10]. A vantagem da 
fotocatálise heterogênea é que possibilita que a energia solar seja integrada na 
fotoativação do catalisador, para que o processo de degradação tenha um valor 
ambiental significativo e venha a se tornar uma técnica sustentável. Além de tudo, é não 
tóxico, tem baixo custo e é estável, foi demonstrado em aplicação para tratamento de 
águas residuais industriais e mostrou melhoras na biodegradabilidade de compostos 
orgânicos refratários [11]. 
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O dióxido de titânio (TiO2) é um fotocatalisador heterogêneo que tem sido bastante 
estudado nos últimos tempos e descobriu que este é um material apropriado para a 
degradação de poluentes orgânicos [12]. O TiO2 é um dos mais utilizados na 
fotocatálise heterogênea devido suas propriedades, como o seu poder oxidativo, alta 
estabilidade química, baixa toxicidade, bom degradante de poluentes, tem enorme 
capacidade de imobilização sobre os sólidos e de ativação pela luz solar, o que faz com 
que seu custo seja baixo [6]. Porém, devido seus problemas de sedimentação e difícil 
separação por ser uma matéria nanoestruturado, faz-se necessário o uso de materiais 
suportes. 

A perlita é um ótimo material para utilizar como suporte. É de origem de rochas 
vulcânicas compostas por 75% de SiO2 (óxido de silício) e também de alguns outros 
compostos, é capaz de expandir-se de quatro a vinte vezes seu volume original [13]. 
Assim, a perlita expandida é uma ótima alternativa para imobilizar o titânio, já que se 
tem várias propriedades físicas, como: estabilidade térmica, abundância, adsortividade 

e baixo custo [14]. 

 
Metodologia 

 

No desenvolvimento do presente do trabalho, avaliou-se a influência de alguns 
parâmetros operacionais no processo de degradação fotocatalítica do corante de 
impressão ciano (CC) pelo nanocompósito TiO2/PE, por meio da aplicação de 
planejamento experimental 24 do tipo Delineamento Composto Central (DCC). Os 
parâmetros avaliados foram os seguintes: dosagem de titânio no nanocompósito (0,1 a 
0,3 mg de TiO2/g de PE), concentração inicial de corante (0,08 a 0,16 µL/mL), pH da 
solução de corante (2 a 7) e potência da lâmpada UV-C (9 a 18 W). O planejamento e 
a validação do modelo foram obtidos com o auxílio do software Protimiza Experimental 
Design. A Tabela 1 apresenta os valores utilizados no DCC para os quatros fatores 
descritos anteriormente. 

Em que “-1” e “+1” correspondem aos níveis inferiores e superiores, respectivamente, 
associados a cada parâmetro. O fator resposta (variável dependente) avaliado foi a 
“Remoção de Cor (%) – Y1”. 

A síntese e caracterização dos nanocompósitos TiO2/PE empregados no presente 
trabalho estão descritas em trabalho anteriormente publicado pelo grupo de pesquisa 
[15]. Inicialmente, para a realização dos testes fotocatalíticos, preparou-se soluções 
aquosas do corante ciano na concentração especificada. Em um béquer de 250 mL, 
adicionou-se 200 mL da solução de corante preparada anteriormente e 100 mg do 
nanocompósito TiO2/PE. O pH da solução foi ajustado por meio da adição de gotas de 
uma solução de HCl 1,0 mol/L. A mistura ficou sob agitação magnética no interior de um 
fotoreator, composto por duas lâmpadas germicidas do tipo UV-C, com radiação emitida 
no comprimento de onda de 254 nm e potência de 9 W cada. Alíquotas de 3 mL foram 
retiradas no tempo de 30 a 240 minutos, filtradas em filtro CROMAFIL® 0,20 µm e, por 
fim, seus valores de absorbância foram determinados em um espectrofotômetro UV-
VIS-NIR (Modelo Cary 5000, Agilent Technologies) à 633 nm. Os experimentos foram 
realizados em triplicata para garantir a reprodutibilidade. A remoção de cor (%) foi 

determinada pela equação abaixo (Equação 1). 
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A0 é a absorbância da solução de corante inicial e At é a absorbância da solução de 
corante após o processo de degradação fotocatalítica no tempo t. 

Após a obtenção dos parâmetros operacionais otimizados na análise dos resultados 
obtidos com o auxílio da ferramenta de planejamento, realizou-se testes de adsorção, 
fotólise e fotocatálise. No caso da adsorção, os testes foram realizados na ausência de 
irradiação de luz (lâmpadas do reator desligadas). A adsorção do corante no 
nanocompósito foi insignificante (remoção de cor inferior a 5%) e o sistema entrou em 
equilíbrio no tempo correspondente a 30 minutos. A fotólise foi realizada sem a presença 
de fotocatalisador para avaliar a eficiência de remoção de cor, empregando apenas a 
radiação UV-C. O ensaio de fotocatálise com as condições otimizadas foi realizado 
considerando-se o tempo de equilíbrio de adsorção. Portanto, as lâmpadas presentes 
no fotoreator só foram ligadas após o tempo de 30 minutos. Todos os ensaios foram 
feitos em triplicata, de forma a garantir a reprodutibilidade do sistema. 

 

Resultados e Discussões 

 

3.1. Planejamento Experimental 

3.1.1. Regressão 

A Tabela 2 apresenta a matriz de planejamento, com os valores de resposta obtidos em 
cada experimento. 

A Tabela 3 apresenta os valores para os coeficientes, o erro padrão, o ponto de 
distribuição de Student (t) e os p-valores (nível de significância) obtidos para as variáveis 
estudadas por meio da técnica de regressão linear. Considerando um nível de confiança 
de 95% e, consequentemente, um nível de significância de 5%, temos que, para que o 
efeito principal de uma variável ou o efeito de interação seja considerado significativo, o 
p-valor deve ser inferior a 0,05 [16,17]. Sendo assim, conforme observamos na tabela 
3, os efeitos para todas as variáveis, exceto alguns efeitos de interação (X1•X2 e X2•X4), 
podem ser considerados significativos. 

A relação entre a reposta (variável dependente) e os quatro parâmetros principais 
podem ser descritas por uma equação polinomial empírica de primeira ordem [16,17]. 
Sendo assim, a Equação 2 descreve a remoção de cor prevista pelo modelo em função 
das variáveis que apresentaram significância estatística. O modelo foi construído a partir 

de valores codificados. 

A Figura 1 apresenta o gráfico de ajuste do modelo teórico aos dados obtidos 
experimentalmente. Podemos observar uma certa normalidade, no qual não há pontos 
muito distantes da reta. Sendo assim, pode-se inferir que existe uma boa concordância 

entre os resultados experimentais e os resultados preditos pelo modelo [16,17]. 

3.1.2. Gráfico de Pareto 

As significâncias atestadas anteriormente pelos valores apresentados na Tabela 3 
podem ser confirmadas por meio da análise do gráfico de Pareto (Figura 2). A linha 
horizontal representa o valor de t (ponto de distribuição de Student) tabelado e as barras 
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verticais valores t calculados, associados a cada variável, a um nível de confiança de 
95%. Sendo assim, conforme observado no gráfico, podemos atestar que todos os 
efeitos principais e alguns efeitos de interação podem ser considerados significantes, 
visto que as barras estão acima do valor de t tabelado [16,17]. 

3.1.3. ANOVA 

A tabela a seguir (Tabela 4) apresenta os valores para a análise de variância do modelo 

obtido no presente trabalho. 

Analisando a tabela apresentada anteriormente para a resposta Y1, verificamos que a 
regressão foi altamente significativa (p < 0,0001). Para que o modelo possa ser 
considerado estatisticamente válido, o F calculado para a regressão deve ser maior que 
o valor de F tabelado. Já o F obtido para a falta de ajuste deve ser menor que o valor 
de F tabelado [16–18]. 

O valor de F tabelado para a regressão, de acordo com os graus de liberdade para a 
regressão e para os resíduos, é de 2,18 (nível de significância de 5%). Sendo assim, 
podemos atestar que o modelo é estatisticamente válido, visto que o F calculado para a 
regressão apresenta valor consideravelmente maior. Em relação ao F tabelado para a 
falta de ajuste, de acordo com os graus de liberdade para a falta de ajuste e para o erro 
puro, é de 2,33 (nível de significância de 5%). Os valores de F calculado foram maiores 
do que o tabelado, entretanto, isso não retira a validade do modelo comprovada 
anteriormente. Casos assim são observados quando a falta de ajuste é baixa, mas o 
erro padrão tende a zero [15,16]. 

O modelo de regressão também apresentou um alto coeficiente de determinação (R2 = 
94,76%), o que implica que 94,76% das variações na remoção do corante podem ser 
explicadas pelo modelo. Apenas 5,24% das variações não podem ser explicadas. Esse 
valor, bastante satisfatório, também atesta a validade estatística do modelo obtido. 
Sendo assim, podemos obter as superfícies de reposta para o nosso modelo, que serão 

apresentadas na seção a seguir [16–18]. 

3.1.4. Superfícies de resposta 

As superfícies de respostas obtidas a partir do modelo são apresentadas na figura a 
seguir (Figura 3). 

A partir da análise da superfície de respostas e dos valores de coeficientes 
apresentados na Tabela 3, podemos relatar as seguintes observações: 

A variável X1 (concentração de titânio no compósito) apresentou um efeito positivo, 
indicando que ao aumentar a concentração de titânio no compósito, a remoção de cor 
(%) é maximizada;A variável X1 (concentração de titânio no compósito) apresentou um 
efeito positivo, indicando que ao aumentar a concentração de titânio no compósito, a 
minha resposta (remoção de cor) será maximizada;As variáveis X2 e X3 (pH e 
concentração, respectivamente) apresentaram valores negativos. Sendo assim, 
podemos inferir que maiores respostas (remoção de cor) são obtidas quando os valores 
de ambas as variáveis forem mínimos. 

Conforme relatado em trabalho anteriormente publicado pelo grupo de pesquisa [15], o 
aumento da concentração de TiO2, o nanocompósito provocou uma diminuição do 
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diâmetro das partículas. Esse fato pode ser justificado pela maior incorporação deste 
material na superfície da perlita e pelo efeito da substituição isomórfica, que provoca 
alterações nas dimensões das células unitárias da PE [15]. Dessa maneira, mais sítios 
ativos para a geração de espécies de oxigênio reativo estão disponíveis e, 
consequentemente, maior a eficiência da degradação fotocatalítica [19]. 

Como apresentado anteriormente, maiores valores de remoção de cor (%) são obtidos 
quando a concentração inicial de corante na solução é mínima. Esse fato é relatado na 
literatura como sendo ocasionando pela dispersão dos fótons quando se tem em 
solução uma concentração elevada de carga orgânica. Assim, quando a solução de 
corante está bastante concentrada, os fótons gerados pela radiação UV são bloqueados 

pelas moléculas orgânicas, evitando a eficiência da degradação fotocatalítica [15,19,20]. 

O pH é um parâmetro importante no processo de foto-oxidação de substâncias 
orgânicas porque é capaz de modificar as propriedades de carga superficial tanto do 
catalisador quanto do composto orgânico [21]. De acordo com a literatura destaca que 
a descoloração fotocatalítica dos corantes pode ser explica pelo ponto de carga zero 
(pcz). O pcz para TiO2 é 6,2. Isso significa que no meio ácido (pH <6,2) a superfície do 
catalisador está carregada positivamente. Deste modo, em meio ácido por atração 
eletrostática, as moléculas do corante são atraídas para a superfície do catalisador 

favorecendo o processo de descoloração [22]. 

Em relação ao parâmetro potência, os resultados mostram que o aumento na 
intensidade de radiação promoveu um aumento na degradação do corante. Essas 
observações sobre a melhoria da eficiência de degradação do corante podem ser 
explicadas pela intensificação de irradiação sobre área superficial do catalisador; ou 
seja, ocorre uma maior cobertura da superfície do sólido pelos fótons irradiados, 
favorecendo a ativação de um maior número de sítios ativos na geração de Espécies de 
Oxigênio Reativos (EOR), que atuam no processo de degradação do composto orgânico 

[21–24]. 

3.2. Fotocatálise – Ensaio com condições otimizadas 

As condições otimizadas obtidas de acordo com o planejamento experimental foram 
aplicadas nos testes de fotocatálise. São elas: compósito T-PE-0,3, concentração de 
0,08 µL/mL, pH 2 e potência de 18 W. A Figura 4 apresenta o percentual de remoção 
de cor do CC ao longo do tempo de ensaio. Conforme observado na figura, a técnica de 
fotocatálise estudada no presente trabalho proporcionou um percentual de remoção de 
cor de 100% em 120 minutos de ensaio. Tal resultado pode ser reforçado pelos 
espectros de absorção molecular na região do UV-Vis, apresentado na Figura 5. É 
possível observar um decaimento na intensidade da banda de absorção do corante na 
região do visível. A Figura 6 apresenta o aspecto da solução de corante, antes e após 
o tratamento. 

3.3. Custo de tratamento por fotocatálise 

Utilizou-se Equação 3 para verificar se o processo de tratamento estudado no presente 
trabalho seria economicamente viável. Tomou-se como base o estudo de custo de 
energia para tratamento eletroquímico proposto por Brillas e Martinez-Huitle (2015) [25]. 
Na equação, temos que P que é a potência da lâmpada (W), t que é o tempo de 

tratamento (h) e Va que é o volume da amostra (dm3). 
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De acordo com a tabela 5, podemos perceber que o tratamento do efluente foi viável, 
tanto quando consideramos a variável tempo e quando consideramos o custo final. Com 
isso, podemos perceber que os materiais utilizados neste estudo são eficazes tanto no 
tratamento quanto no investimento. 

 
Conclusão 

 

A remoção da coloração de corante na água foi possível por meio de tratamento 
fotocatalítico, sob irradiação UV. Com o apoio do planejamento experimental foi possível 
otimizar o processo fotocatalítico de descoloração do CC, em que maiores valores de 
remoção de cor foram possíveis nas seguintes condições experimentais: são a 
concentração de 0,08 µL/mL, compósito com 0,3 g de TiO2/g de PE, pH 2 e potência de 
18 W. A remoção total da coloração do efluente (100% de remoção de cor) foi obtida 
em cerca de 120 minutos. Os resultados mostram que o fotocatalisador TiO2/perlita 
expandida é eficaz. O custo energético do ensaio otimizado foi eficiente e econômico, o 

ficando em torno de de 0,18 kWh/dm3, totalizando um custo final de 0,12 R$/dm3. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Metodologia para Análise de Argilominerais 

Resumo 

5 tipos de argilominerais com suas respectivas características foram analisados e 
caracterizados, sendo eles: bentonita (sendo formado majoritariamente pela 
montmorillonita), caulinita, sepiolita, paligorskita e vermiculita. Esses diferentes tipos de 
materiais foram caracterizados pelas seguintes técnicas: Difratometria de Raios-X 
(DRX), Fluorescência de Raios-X (FRX), Microscopia Eletrônica de varredura (MEV), 
Análise Textural, espectroscopia de infravermelho (FT-IR), Ressonância Magnética 
Nuclear (RMN), análise termogravimétrica (TG), Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 
e quantidade de Carbono Orgânico Total (COT). Para as técnicas que foram possíveis 
fazer até então, obteve-se resultados satisfatórios, dentre elas o DRX e Infravermelho. 
Foram observados os resultados e comparado com referências da literatura acerca do 
assunto. Á posterióri , há o interesse em empregar o método de lâmina orientada para 
contribuir na análise desses materiais lamelados, para alcançar o objetivo de criar um 
banco de dados para esses argilominerais e tornar suas análises padronizadas e 
efetivas 
 
Palavras-chave: Argilominerais; DRX; Caracterização; 

TITLE: Development of Methodology for Analysis of Clay Minerals 

Abstract 

5 types of clay minerals with their respective characteristics were analyzed and 
characterized, namely: bentonite (being formed mainly by montmorillonite), kaolinite, 
sepiolite, paligorskite and vermiculite. These different types of materials were 
characterized by the following techniques: X-Ray Diffractometry (XRD), X-Ray 
Fluorescence (FRX), Scanning Electron Microscopy (SEM), Textural Analysis, Infrared 
Spectroscopy (FT-IR), Resonance Nuclear Magnetic (NMR), thermogravimetric analysis 
(TG), Cation Exchange Capacity (CTC) and amount of Total Organic Carbon (COT). For 
the techniques that were possible to do until then, satisfactory results were obtained, 
among them the DRX and Infrared. The results were observed and compared with 
references from the literature on the subject. For posterióri, there is an interest in 
employing the blade method oriented to contribute to the analysis of these laminated 
materials, to achieve the objective of creating a database for these clay minerals and 
making their analyzes standardized and effective. 
 
Keywords: Clay minerals; XRD; Description; 

Introdução 

Desde os primórdios da humanidade, materiais argilosos são utilizados para diversas 
finalidades pelo homem. Era utilizada como matéria prima de vasos e jarros, por 
exemplo. Devido as suas diversas aplicações na indústria moderna, principalmente na 
manufatura de peças cerâmicas, as jazidas que fornecem as argilas vêm apresentando 
um esgotamento de suas capacidades, Sendo assim necessário o estudo de novas 
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jazidas que venham a apresentar características similares das em exploração. Além da 
aplicabilidade elevada, a diversidade de tipos de argilominerais, com diferentes 
propriedades físicas e químicas, é extensa. A argila é um material natural, terroso, de 
granulação fina que, geralmente, adquire, quando umedecido com água, certa 
plasticidade (Santos, 1989). Em virtude de suas propriedades, elas têm diversas 
aplicações tecnológicas, como adsorventes nas indústrias têxteis e de alimentos (para 
processos de clareamento), aterros sanitários e remediação de solos. Além disso, tem 
uma aplicação vasta na ciência farmacêutica, biológica e catalítica. Diante disso, é 
importante estudar suas diferentes propriedades e modificações químicas (pilarização, 
ativação ácida e organofilização.), sendo também exploradas diferente métodos de 
caracterização já existentes, destacando-se entre elas a difração de raios-X. De acordo 
com a Sociedade Brasileira de Argilominerais, os argilominerais são minerais 
filossilicatos que impõe uma plasticidade as argilas, bem como seu endurecimento 
perante uma fonte de calor (Parodia, 2016). Um argilomineral pode ser encontrado na 
natureza junto à outros minerais, como feldspato, quartzo, materiais orgânicos e outras 
impurezas. O diâmetro dos grãos de um argilomineral é menor que 0,002mm (Campos, 
T. M. P., 2007). Sua estrutura, como ilustra a Figura 1, é organizada geralmente em 
lamelas ou folhas feitas de tetraedros de silício e oxigênio e octaedros de magnésio ou 
alumínio, hidroxila e oxigênio. Essas folhas podem se rearranjar de diferentes formas, 
fazendo com que cada argilomineral possua propriedades diferentes e características 
diferentes. Os tetraedros de silício são constituídos por 4 oxigênios em pirâmide, cada 
oxigênio em um vértice com o átomo de silício no centro. Ligados a ele, estão os 
tetraedros adjacentes, ligados por 3 átomos de oxigênio que também possuem silício 
central, formandos as folhas de tetraedro. Já octaedros são formados por Gipsitas, que 
consiste em seis grupos de oxigênio ou hidroxila, com átomo de alumínio, magnésio ou 
ferro no centro. Assim como a folha tetraédrica, as folhas octaédricas também se 
formam através da ligação entre oxigênios adjacentes, formando a folha octaédrica. 
Através de interações iônicas, essas camadas podem se organizar de modos distintos, 
, em que as argilas se subdividem em argilas 1:1 (quando a folha octaédrica se combina 
com uma folha tetraédrica) e 2:1 (quando ocorre a combinação entre 2 folhas 
tetraédricas e 1 octaédricas), tendo como exemplo a caulinita (1:1) e a montmorillonita 
(2:1). Além, há outra subdivisão em que caracteriza uma argila como dioctaédrica ou 
trioctaédrica. Uma argila dioctaédrica consiste em uma argila que tem duas das três 
posições na camada octaédrica (metade da cela unitária) ocupadas por cátions; já os 
trioctaédricos refere-se a argilominerais que possuem as três posições octaédricas 
ocupadas por cátions (SANTOS, 1975a). Devido a essa organização lamelar, existem 
forças de atração e repulsão entre elas, resultando numa distância característica 
denominada distância interlamelar. A Figura 2 ilustra a estrutura de uma argila 2:1 
evidenciando a distância interlamelar. Argilas possuem diversas propriedades 
intrínsecas à ela, o que permite sua aplicação em diversos ramos da ciências. Entre 
elas, estão a capacidade de troca catiônica, plasticidade, porosidade, entre outras. 
 
Metodologia 

 
AS 5 argilas selecionadas foram caracterizadas por diversas técnicas complementares, 
descritas a seguir: Difração de raios X: As análises foram realizadas emum difratômetro 
Bruker D2Phaser equipado com um detector Lynxeye e radiação de cobre (CuKα, • λ 
=1,54Å) com um filtro de níquel, corrente de 10 mA e voltagem de 30 Kv com padrão de 
análise 0,25(tempo), faixa: 2° à 70° θ, step: 0,01 cm, detector:0,01 cm, ACS: 3mm e 
fenda 0,1mm. As análises foram realizadas nas amostras in natura; amostras secas à 
60°C em estufa por 24 h em atmosfera saturada de NaCl (feito com solução 
supersaturada (8,28 mol/L) durante 24 h. Espectroscopia na região do infravermelho: 
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As análises foram realizadas por espectrofotometria de infravermelho por transformada 
de Fourier (FTIR) a fim de identificar a estrutura dos argilominerais trabalhados, feitas 
em pastilhas junto à KBr seco. Capacidade de Troca Catiônica: capacidade de troca 
catiônica é medida empregando um método da saturação da argila com um cátion 
adequado seguindo-se da determinação da quantidade fixada desse cátion, através da 
fotometria de chama. Pesou-se 1 g de argila e em seguida saturou-se a amostra com 
100 mL de solução de acetato de sódio 1 mol/L, em sistema de refluxo, com agitação e 
aquecimento constante de 80 ºC por 16 h, a fim deque os cátions da argila fossem 
trocados por Na+ . Após esse processo, centrifugou-se a amostra por 10 min em 
centrífuga a 2000 rpm. A argila foi lavada com 100 mL de água destilada e novamente 
centrifugada por 10 min. Logo após, o material foi seco em estufa à 80 °C por 24 h. 
Depois de seca, a amostra foi pesada e submetida a saturação com 50 mL de acetato 
de amônio 1 mol/L, em refluxo, com agitação e aquecimento de 80 ºC durante 2 h a fim 
de que os íons Na + presentes na argila sejam trocados por NH4 + . Após esse período, 
a amostra foi centrifugada por 6 min e o sobrenadante foi analisado por fotometria de 
chama para detectar a quantidade de sódio trocado. A amostra foi novamente seca e 
pesada. Esse último processo foi realizado mais 4 vezes, totalizando 5 trocas com 
acetato de amônio. Microscopia Eletrônica de Varredura:* Análises Termicas:* Análise 
Textural por Adsorção de N2:* Análise Mineralógica por Lâmina Orientada:* * não 
realizadas devido ao avanço da pandemia causada pelo COVID-19. 
 
Resultados e Discussões 

 
 5 Resultados e discussões 5. 1 Montmorillonita Na argila bentonita trabalhada, que 
possui em sua maioria a argila montmorillonita, foram realizadas caracterizações de 
difratometria de raios-x e espectrometria de infravermelho (as demais caracterizações 
foram impedidas pelo avanço da pandemia vigente) 5.1.1 Difratometria de Raios-X 
Como mostra a figura 8, a análise foi realizada com a amostra in natura, e foram 
detectados picos de reflexão d001 em, aproximadamente 2θ = 6° (aprox. 15Å) mostra a 
presença de montmorillonita. Também há quartzo presente em, aproximadamente 2θ = 
37°, confirmando que contém impurezas. Também há teores de Feldspato e Quartzo 
em 2θ = 21°. Confirmando a característica trioctaédrica do material, tem-se o pico de 
reflexão em torno de 2θ = 60°. Ao comparar o difratograma de raios-X da bentonita 
(Figura 9) in natura com a bentonita secada à 60°C por 24 h, nota-se o deslocamento 
do pico de reflexão d001, mostrando que houve a saída das águas interlamelares do 
seu espaçamento basal. Observa-se na Figura x, onde é possível identificar uma argila 
caulinítica devido à presença da reflexão d060 em, aproximadamente, 13° 2Θ. Nesse 
material, também foi possível identificar quartzo e algumas outras impurezas, além de 
notadas poucas reflexões intensas. 5.1.2 Espectrometria de infravermelho Normalmente 
os modos de alongamento O-H comuns para a maioria dos filossilicatos estão na região 
espectral de 3400 a 3750 cm-1. Os modos de flexão de metal-OH ocorrem na região de 
600 a 950 cm-1. Alongamento de Si-O e Al-O, os modos são encontrados na faixa de 
700 a 1200 cm-1. Modos de dobragem Si-O e Al-O dominam a região de 150 a 600 cm-
1 (SCHROEDER, 2002), Nota-se na Figura 10 que para a argila bentoníticas vibrações 
de estiramento e angulação do grupo OH relacionada à água adsorvida ou água de 
hidratação, são em torno de 1630 cm-1. Já em 997 e 1115 cm-1, se encontra a banda 
de absorção característica de argila montmorilonita, característica da ligação Si-O-Si. 
Camadas octaédricas do aluminossilicato podem ser comprovadas com o aparecimento 
da banda em 793 cm-1. As bandas 3620 e 3693 cm-1 podem ser atribuídas à 
deformação axial do grupo estrutural hidroxílico próprio da argila. 5.2 caulinita Na argila 
caulinita, foram realizadas análises de difratometria de raios-x e infravermelho (as 
demais caracterizações foram interrompidas em virtude da pandemia). 5.2.1 
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Difratometria de Raios-X Observa-se na Figura 11, onde é possível identificar uma argila 
caulinítica devido à presença da reflexão d060 em, aproximadamente, 2Θ =13°. Nesse 
material, também foi possível identificar quartzo e algumas outras impurezas em 
aproximadamente 2θ = 25° (aprox. 3Å) A não presença de um pico em 2Θ = 60°, ressalta 
que essa argila é dióctaédrica. 5.2.2 Espectroscopia de Infravermelho Na caulinita, os 
grupos hidroxila da superfície interna ocorrem, com orientações ligeiramente diferentes. 
Como mostra a figura 11, o resultado é três alongamentos exclusivos da superfície 
interna modos observados em 3694, 3668 e 3652 cm-1. Vibrações no plano da 
superfície de flexão nos grupos hidroxila na caulinita ocorrem a 937 cm-1, enquanto na 
hidroxila interna, sua vibração de flexão ocorre a 915 cm-1. As bandas fracas em torno 
de 3520 e 3440 cm-1, sugere que existam grupamentos orgânicos na argila. Já a banda 
próxima de 1220 cm-1 sugere a existência de quartzo. 5.3 vermiculita Para a vermiculita 
e paligorskita foi possível realizar apenas a análise de infravermelho. 5.3.1 
Espectrometria de infravermelho O espectro da vermiculita natural exibe bandas de 
transições vibracionais em 3422 e 1700 cm-1. 1. Zhang et al. (2009) atribuíram a essas 
transições como sendo características de vibrações O-H devido a presença de água de 
hidratação. Também são observadas vibrações características de estiramentos 
simétricos em 1008 e 680 cm-1 das ligações Si-O e Al-O, respectivamente. Em 455 cm-
1 observa-se uma transição típica de argilas, referente à deformação do grupo Si-O. O 
espectro observado nessa região é, com frequência, complexo, com as bandas se 
originando de modos de vibração acoplados. (SILVA, A. P. O, 2017) 5.4 Paligorskita No 
espectrograma obtido por FT-IR da Paligorsquita natural, podemos observar picos 
relativos a ligações que indicam tetraedros de sílica em torno de 1200 cm-1(ligações Si-
O), e ligações que indicam a presença metais formando silicatos entre 600 e 800 cm-1. 
A ligação da água estrutural deste tipo de argila foi também identificada, entre 1600 e 
1700 cm-1. Também pode-se identificar impurezas, sugerindo-se sendo metais, entre 
400 e 500 cm-1(Parra-Silva., 2014). Assim como as demais argilas, os modos de 
alongamento O-H se encontram na região de 3600 a 3800 cm-1. 
 
Conclusão 

 
Devido o projeto ser majoritariamente analítico, a falta da maioria dos resultados 
comprometeu as conclusões até o momento, tornando o projeto até então feito 
INCONCLUSIVO quanto à metodologia mais indicada para a análise de Argilominerais. 
Porém, uma das conclusões obtidas para a determinação de um método confiável foi a 
percepção de que no procedimento utilizado para determinar a capacidade de troca 
catiônica, foi notado que a plasticidade da argila diminui à medida que a troca de cátions 
é promovida. Além disso, também é concluído que o procedimento de secagem da argila 
é fundamental para obter um resultado mais nítido nos espectros e nos difratogramas. 
Para trabalhos futuros, tem-se o intuito de dar início à técnica de lâmina orientada 
etilenoglicolada e calcinada para obter resultados mais rápidos e efetivos, assim como 
estudar a extração de óxidos de ferros para aumentar a pureza das argilas para fins 
catalíticos e auxiliar na análise de solos. Outrossim, pretendo continuar o trabalho com 
a possível orientação da profª drª Sibele Pergher, atuando no laboratório de peneiras 
moleculares (LAPBEMOL) para alcançar o objetivo de criar um banco de materiais. 
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TÍTULO: Filossilicatos miméticos ao talco natural na adsorção de ibuprofeno: ação 

excipiente no incremento da solubilidade do fármaco 

Resumo 

A síntese do filossilicato tipo talco foi trabalhada através do processo sol-gel em meio 
básico utilizando como agente precursor de silício o 3-aminopropiltrimetoxissilano, o 
silano usado proporcionou a formação das lamelas tetraédricas através da condensação 
dos grupos metoxi e devido a seu grupamento funcional amino (NH2) também agregou 
um aspecto de seletividade, o processo sol-gel também permitiu fazer a substituição do 
cátion metálico do sitio octaédrico que naturalmente é Mg2+ por Ni2+ com a solução de 
NiNO3.6H2O. A comprovação da formação da estrutura do filossilicato do tipo talco foi 
investigada através da difratometria de raios-X que mostrou os picos referentes a 
reflexões características deste tipo de material em torno de 2Ɵ= 60° , através da 
espectroscopia de infravermelho, pode-se confirmar a presença dos grupos amino 
pendentes na estrutura do material, proveniente da fonte de Si utilizada em torno de 
3100 cm-1 e em 2900 cm-1 os estiramentos da cadeia carbônica espaçadora do silano. 
As modificações foram realizadas para culminar na melhor interação da molécula 
orgânica do fármaco não esteroidal Ibuprofeno com o espaço interlamelar do filossilicato 
no processo de adsorção, onde o planejamento fatorial seria usado para otimizar o 
processo de adsorção do fármaco, posteriormente seria feito o estudo da ação 
excipiente do filossilicato com o fármaco adsorvido. 
 

Palavras-chave: Filossilicato, Híbrido, Adsorção, Fármaco, Talco 

TITLE: Phyllosilicates mimetic to natural talc in the adsorption of ibuprofen: excipient 

action in increasing the solubility of the drug 

Abstract 

The synthesis of the talc-like phyllosilicate was performed through the sol-gel process in 
the medium basic using as silicon precursor agent the 3-aminopropyltrimethoxysilane, 
the silane used provide the formation of the tetrahedral sheets through the condensation 
of the methoxy groups and due to its amino functional groups (NH2) too added an aspect 
of selectivity, the sol-gel process too allowed to replace the metal cation of the octahedral 
site, that naturally is Mg2+ by Ni2+ using an NiNO3.6H2O solution. The proof of the 
formation of the talc-type phyllosilicate structure was investigated through X-ray 
diffraction which showed the peaks related to characteristic reflections of this type of 
material around 2Ɵ = 60 °, through infrared spectroscopy, it Is possible confirm the 
presence of pending amino groups in the material structure, coming from the Si source 
used this around 3100 cm-1 and at 2900 cm-1 the stretches of the silane spacer carbon 
chain. The modifications were carried out to culminate in a better interaction of the 
organic molecule of the non-steroidal drug Ibuprofen with interlayer of the phyllosilicate 
in the adsorption process, where the factorial design would be used to optimize the drug 
adsorption process, afterwards the study of the excipient action does phyllosilicate with 
the adsorbed drug. 
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Keywords: Philosilicate, Hybrid, Adsorption, Drug, Talc 

Introdução 

A classe mineral dos silicatos é importante, pois cerca de 25% dos minerais conhecidos 
e quase 40% dos minerais comuns são silicatos. Os minerais dominantes da crosta 
terrestre são os silicatos e os óxidos, onde as propriedades dependem das condições 
físicas e químicas da sua formação. Os silicatos são compostos formados por unidades 
estruturais extremamente estáveis de tetraedros de silício que são representados por 
SiO4, e dependendo do tipo de da forma como esses tetraedros se organizam, pode dar 
origem a diferentes grupos de compostos. Se constata que há relação entre as 
condições de origem dos silicatos e o grau de polimerização. Dependendo da 
propriedade de polimerização e da amplitude da participação do oxigênio entre os 
tetraedros independentes, como arranjo de grupos tetraédricos múltiplos, 
independentes, cadeias simples, cadeias duplas ou fixas, folhas ou armações 
tridimensionais. Logo, conforma o arranjo, os silicatos podem ser agrupados em classes 
[1]. Classe Arranjo dos tetraedros de SiO4 Nesossilicatos Isolados Sorossilicatos Duplos 
Ciclossilicatos Anéis Inossilicatos Cadeias simples ou duplas Filossilicatos Folhas 
Tectossilicatos Estruturas tridimensionais Tabela 1. Classificação dos silicatos de 
acordo com o arranjo dos tetraedros de silício. Filossilicatos, (FILO), ou silicatos em 
folha, são um importante grupo de minerais que incluem as micas, cloritas, serpentinas, 
talco e outras. FILO idealmente contem folhas tetraédricas e octaédricas contínuas. Nas 
folhas tetraédricas, cada tetraedro é formado por um cátion T, ligado a 4 átomos de 
oxigênio, em que os tetraedros são interligados à tetraedros vizinhos por três 
extremidades, formando uma infinita folha hexagonal 2D. Paras as folhas octaédricas, 
cada octaedro é constituído por um cátion metálico M, coordenado a 6 ânions que 
podem ser O-, F-, Cl-, ou OH-. Os octaedros são conectados aos octaedros adjacentes 
pelo compartilhamento das bordas, essas bordas compartilhadas do octaedro formam 
uma folha de simetria hexagonal/pseudo-hexagonal. As extremidades livres dos 
tetraedros com átomos de oxigênio apontam todas para a mesma direção da folha e se 
conecta a folha octaédrica formando um plano comum. As folhas com estrutura do tipo 
1:1 são chamadas Caulinitas, são formadas por repetições de 1 tetraedro para 1 
octaedro enquanto as folhas com estrutura do tipo 2:1 são nomeadas Esmectitas, 
possuem uma folha octaédrica imprensada entre duas folhas tetraédricas. O cátion T da 
folha tetraédrica pode ser Si4+, Al3+ e Fe3+, e o cátion M da folha tetraédrica 
normalmente é Mg2+, Mn2+, Ni2+, Co2+, Cu2+ e Zn2+ [2]. As espécies de FILO 
chamam atenção dos pesquisadores da área de materiais, uma característica desses 
materiais é que suas lamelas são unidas fracamente através de interações do tipo de 
Van der waals e ligações de hidrogênio. Os FILO possuem uma gama de aplicações, e 
muitos materiais tem sido desenvolvidos a base de deles e utilizados em diferentes 
áreas como separação eletroquímica de água [3], super capacitores [3, 4, 5 ], baterias 
de lítio [6], adsorventes [7], administração de medicamentos [8], tratamento de água [9] 
e catálise [2]. Sabendo de tais áreas de aplicação e suas propriedades, o FILO utilizado 
foi o tipo talco com estrutura trioctaédrica com proporção 2/1 com alterações feitas nos 
tetraedros de Si e nos octaedros. A primeira modificação ocorreu devido a fonte de Si 
utilizada para síntese do material, o silano 3-aminopropiltrimetoxisilano. A síntese ocorre 
pela condensação dos grupos metoxi e ficando com o grupo aminopropil como uma 
ramificação na estrutura do tetraedro, o que agregou um aspecto de seletividade, em 
condições apropriadas, ao material. A outra modificação realizada foi a mudança do íon 
metálico do interstício dos octaedros, que naturalmente, filossilicatos do tipo talco 
possuem em sua constituição o Mg2+, a mudança foi realizada colocando o Ni2+, 
preferencialmente, no centro dos octaedros[10], utilizando o Ni(NO3)2.6H2O 
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Metodologia 

 
2.OBJETIVOS 2.1 Objetivo geral O presente trabalho visa a preparação de filossilicatos 
níquel organofuncionalizados, caracterização plena da matriz, estudo da capacidade de 
adsorção do fármaco ibuprofeno, otimização do processo de adsorção através da 
variação de fatores e níveis e o estudo da ação excipiente da matriz funcionalizada para 
o fármaco ibuprofeno. 2.2 Objetivos específicos a) Obtenção dos filossilicatos de níquel 
organofuncionalizados com 3-aminopropiltrimetoxisilano através do processo sol-gel. b) 
Estudo da capacidade de adsorção de ibuprofeno na superfície do filossilicato 
funcionalizado. c) Otimização do processo de adsorção modificando fatores e níveis 
através do planejamento fatorial. d) Estudo da ação excipiente da matriz com o 
ibuprofeno adsorvido. 3 PARTE EXPERIMENTAL 3.1 Reagentes Os reagentes 
utilizados no processo de síntese do filossilicato foram: 3-aminopropiltrimetoxissilano, 
hidróxido de sódio, ambos da marca Sigma-Aldrich, etanol (Synth) e nitrato de níquel 
hexa-hidratado (Merk) e a suspensão oral do fármaco genérico ibuprofeno (Cimed) 
todos os reagentes foram usados sem prévia purificação. 3.2 Síntese do filossilicato tipo 
talco O filossilicato de níquel foi sintetizado obedecendo a razão molar de 4/3 de Si/Ni, 
que é o mais próximo da estequiometria encontrada no filossilicato natural. A estrutura 
lamelar foi sintetizada usando o agente sililante 3-aminopropiltrimetoxisilano como fonte 
de silício. A razão molar entre Si/Ni deve ser mantida e seguida rigorosamente para que 
se obtenha a estrutura similar ao natural. A síntese foi iniciada pela preparação de uma 
solução etanólica do agente sililante 3-aminopropiltrimetoxisilano. Outra solução 
etanólica com 8,2 g de Ni(NO¬¬3¬)2.6H2O foi preparada. As soluções do sal de níquel 
e do agente sililante foram misturadas em um Becker plástico e, sob agitação, foi 
adicionado 128 cm3 de uma solução de NaOH 0,5 mol/dm3 gota a gota, a solução de 
hidróxido de sódio foi preparada dissolvendo-se 4,0 g de NaOH em 200 ml de H2O 
destilada. A suspensão permaneceu sob agitação a temperatura de aproximadamente 
50 °C durante o período de adição da base. Ao término de adição da solução de 
hidróxido de sódio, a agitação é interrompida e a solução foi deixada sob 
envelhecimento no período de 48 h [11]. Após o término do envelhecimento, o sólido foi 
filtrado e lavado com água destilada até que o pH ficasse neutro. O equipamento 
utilizado está na Figura 3. Figura 3 aparatos utilizados para síntese Após o processo de 
síntese, foi dado início a etapa de adsorção do fármaco. Inicialmente, seria utilizado o 
fármaco puro, fabricado pela Sigma Aldrich, porém, para finalidade de testes, foi 
utilizado o fármaco comercial vendido no formato de suspensão. Os testes foram 
realizados usando o fármaco sem prévia purificação e levando em conta apenas a 
substância ativa. Primeiramente, foi realizado um teste qualitativo da capacidade de 
adsorção e interação do FILO 1 e 2 com o fármaco solubilizado, em pH neutro. O 
fármaco possui uma concentração inicial de 100.000 ppm na suspensão comercial, uma 
solução de 200 ppm foi preparada, inicialmente foi realizada a leitura em um 
espectrofotômetro de UV-VIS da solução de 200 ppm preparada, em seguida à solução 
foi colocada em contato com cerca de 15 mg do FILO sintetizado anteriormente. Em 
seguida foi feita a leitura da solução pós adsorção para a constatação da diminuição da 
concentração do fármaco. A partir do espectro de UV-VIS obtido conseguimos identificar 
que houve uma boa redução na banda que vai de 190 a 241 cm-1 que é referente a 
presença do fármaco na solução, mostrando assim a efetividade da interação entre o 
fármaco e o FILO. Posteriormente a esta etapa, estavam sendo desenvolvidos os testes 
quantitativos de adsorção do fármaco, porém, usando uma concentração cerca de 90% 
menor do que a utilizada no teste qualitativo. A concentração usada para o teste foi de 
20 ppm, pois na literatura consta que em concentrações mais altas, as análises para 
detecção do fármaco em solução se tornavam menos exatas devido a solubilidade 
parcial do fármaco em meio aquoso [12], para esta etapa, foi preparada uma curva de 
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calibração com 9 pontos ( 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 ppm) Figura 4, tendo a leitura 
de todos os pontos sendo feita em triplicata para construção da curva de calibração. 
Com a curva construída e a equação para o cálculo das concentrações das soluções 
pós adsorção, seriam feitos os testes de adsorção, tendo em vista identificar possíveis 
fatores que influenciassem no processo de adsorção, como tempo de contato e pH, para 
aplicação no planejamento fatorial. 3.4Caracterização: 3.4.1 Espectroscopia na região 
do infravermelho As pastilhas foram preparadas em uma proporção de 10:1 entre o KBr 
e o filossilicato, o KBr foi macerado junto com a amostra em almofariz de ágata e em 
seguida foram prensados e levados para análise. Após o preparo da pastilha, os 
espectros foram obtidos na no intervalo de 4000-400 cm-1, com resolução de 4 cm-1, 
em um espectrofotômetro Shimadzu modelo IRAffinity-1. 3.4.2 Difratometria de raios-X 
Para confirmar a estrutura do filossilicato sintetizado foram realizadas análises de DRX 
no equipamento Bruker D2phaser equipado com um detector Lynxeye e com radiação 
Cu K α, com uma faixa de 2Ɵ entre 2-70°, com um passo de 0,01° min-1. 
 
Resultados e Discussões 

 
4 Resultados e discussão 4.1 Análise de infravermelho As análises de infravermelho 
realizadas foram de suma importância para que pudéssemos identificar os grupos 
presentes na superfície do filossilicato sintetizado, principalmente com relação a parte 
orgânica que foi inserida. Os espectros de infravermelho foram obtidos de acordo com 
a Figura 5. O espectro de infravermelho do FILO 1 mostra uma intensa banda na região 
de 3400 cm-1, que é atribuída aos estiramentos O-H dos grupos silanóis (SiOH), além 
dos grupos OH dos silanóis, essa banda também é atribuída aos estiramentos dos 
grupos hidroxila das moléculas de água que se encontram adsorvidas na superfície do 
filossilicato. As bandas referentes aos estiramentos da ligação N-H, se encontram 
próximas a região dos estiramentos O-H, porém podem ser observadas através de um 
ombro que se encontra na região de 3100 cm-1. Esses estiramentos N-H corroboram 
que o uso do silano contendo o grupo aminopropil se condensou gerando a estrutura do 
filossilicato, e o grupo aminopropil permaneceu ligado a estrutura formada estando 
voltado para a parte interlamelar, agregando assim um aspecto de seletividade ao 
material. Figura 5 Espectro de infravermelho O próximo estiramento observado na 
região de 2900 cm-1 é referente aos estiramentos de C-H, que são provenientes da 
cadeia carbônica propil do silano utilizado para síntese. Em 1450 cm-1 são observadas 
as deformações do grupo N-H, que também são provenientes da fonte de silício usada 
com a pretensão de agregar o aspecto de seletividade ao material, e com essa evidência 
conseguimos afirmar que há grupos NH2 na presente na estrutura do material. Próximo 
a essa região em 1382 cm-1, também temos bandas referentes aos estiramentos C-N, 
que são provenientes da cadeia carbônica ligada ao grupo amino [10]. 4.2 Análise DRX 
A análise de difração de raios X, pode ser interpretada pela Figura 6, foi utilizada para 
obter as informações a respeito da estrutura do material sintetizado. As reflexões 
apresentam um alargamento quando comparadas as do talco natural, o que sugere uma 
desordem significativa na região interlamelar que é ocasionada devido a presença dos 
grupos orgânicos pendentes. Figura 6 Difratograma A reflexão d060 em 2Ɵ= 60, 
caracteriza a estrutura trioctaédrica do tipo 2/1 do material, mostrando que ela se 
manteve inalterada mesmo com as modificações que foram realizadas no material. Na 
literatura é relatada a presença da reflexão (020) bastante intensa ¬ em 2Ɵ= 20°, que é 
uma reflexão característica de compostos organo-minerais [13], a ausência desta 
reflexão não necessariamente indica o fracasso da síntese do material, pois pode ter 
sido ocasionada devido a metodologia usada no processo de síntese, isso estava sendo 
investigado realizando outras sínteses e utilizando metodologias diferentes, porém, não 
conseguimos concluir devido a paralização ocasionada pela pandemia. Em função do 
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valor do ângulo do plano basal d001, utilizando a lei de Bragg (n.λ=2.d.senƟ), foi 
calculada a distância interplanar (d), cujo valor foi 1420 pm para a amostra do FILO 1, 
quando comparada com a distância interplanar do talco natural que é 934 pm [10], pode-
se deduzir que a cadeia propil do silano utilizado pode está localizada entre as lamelas 
do material, aumentando a distância d com relação ao modelo do talco natural. 4.3 
Análise de UV-VIS A análise de UV-VIS foi utilizada para que fosse possível observar a 
alteração da concentração da solução do fármaco quando colocada em contato com o 
FILO para que ocorresse o fenômeno de adsorção. Através do espectro do teste 
qualitativo observado na Figura 7, conseguimos identificar uma considerável redução 
na concentração do fármaco após o processo de adsorção, o que indica que a síntese 
do FILO utilizando o silano 3-aminopropiletoxissilano, agregou o aspecto de seletividade 
ao material devido ao grupo aminopropil que faz parte da constituição do silano. Figura 
7 Espectro de UV-VIS Sabendo da propriedade que foi agregada ao material e do seu 
potencial como adsorvente, o próximo passo seria fazer os testes quantitativos de 
adsorção, para que pudéssemos identificar a capacidade máxima de adsorção do 
material e posteriormente realizar o processo de otimização da adsorção utilizando o 
planejamento fatorial, onde faríamos estudos sobre os fatores que influenciariam no 
processo de adsorção do fármaco, porém devido a paralização ocasionada pela 
pandemia do COVID-19, esses estudos não puderam ser realizados. Após a otimização 
do processo de adsorção do fármaco, seriam realizados testes de atuação do FILO 
como agente excipiente do fármaco em um dissolutor. 
 

Conclusão 

 
Com os dados obtidos das caracterizações que fornecem informações como a dos 
grupos constituintes do material através do infravermelho, estrutura do material através 
do DRX e da atuação do material como adsorvente através do espectro obtido da 
análise de UV-VIS, podemos confirmar o sucesso da síntese e das modificações 
realizadas no material. Através da análise de infravermelho, conseguimos observar os 
grupos constituintes da estrutura do material através dos estiramentos e deformações. 
Esta análise funciona como um complemento para afirmação da presença do grupo 
aminopropil que se encontra pendente a estrutura do material apresentando 
deformações em 1450 cm-1 referente ao grupo amino, em 2900 cm-1 estiramentos 
referente ao grupo CH2, que constitui a cadeia carbônica do grupo aminopropil e em 
1382 cm-1, temos os estiramentos do grupo C-N que é referente ao grupo propil ligado 
ao grupo amino.Com essas informações podemos afirmar que a estrutura do material 
assim como as modificações realizadas tiveram sucesso. Através do DRX conseguimos 
identificar a preservação da estrutura do material mesmo com os grupos pendentes que 
são provenientes do silano comercial usado como fonte de silício, e conseguimos 
identificar a estrutura similar ao talco natural mesmo com a troca do íon magnésio por 
níquel. Com o cálculo do espaço interlamelar através do ângulo do plano basal d001, 
conseguimos constatar que as modificações realizadas geraram um aumento do espaço 
entre as lamelas quando comparamos com o filossilicato natural, assim como também 
conseguimos identificar a presença dos grupos amino na estrutura do material através 
do alargamento dos picos que é ocasionado pela desorganização geradas pela 
presença dos grupos no espaço interlamelar. Através da análise de ultravioleta visível, 
conseguimos obter a informação sobre o processo de adsorção do material com o 
fármaco ibuprofeno, em que vimos o sucesso da adsorção do fármaco no material 
através de um teste qualitativo, porém, os estudos que estavam sendo realizados para 
a otimização do processo de adsorção via planejamento fatorial não foram completos 
assim como es estudos que seriam realizados para a atuação do material como agente 
excipiente para o fármaco foram parados devido a portaria Nº 376,de 3 de abril de 2020, 
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que autorizou a parada das atividades presenciais no âmbito acadêmico federal devido 
a pandemia do COVID-19. 5.1 Perspectivas As perspectivas são para a continuidade do 
trabalho para que todas as variáveis sejam estudadas e todas as etapas como, estudo 
do processo de adsorção, otimização do processo de adsorção utilizando o 
planejamento fatorial, o estudo da ação excipiente do material com o fármaco adsorvido 
e caracterizações como ressonância magnética nuclear, adsorção dessorção de N¬2, 
microscopia eletrônica de varredura e outras possíveis caracterizações possam ser 
realizadas, com todas estas etapas em aberto, fica oportunidade para uma possível 
prorrogação do projeto. 
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TÍTULO: Modelagem Matemática e Computacional da Injeção de Polímeros em Meios 

Porosos. 

Resumo 

 

Essa pesquisa teve o objetivo de simular numericamente o acoplamento entre os 
fenômenos hidrodinâmicos e transporte de solutos em meios porosos. O modelo 
matemático baseado em equações diferenciais parciais não lineares, possibilitou 
descrever o acoplamento entre o movimento de fluidos e transporte de solutos em meios 
porosos. Inicialmente como bolsista do projeto de iniciação científica, cursei a disciplina 
de graduação métodos numéricos I (MAT1527). Além disso, tive aulas como ouvinte em 
disciplinas da pós graduação, tais como métodos numéricos para equações diferenciais 
(MAE0025). As disciplinas se justificam pelo fato de estarmos lidando com tópicos de 
disciplinas que não são comumente contemplados nas disciplinas da graduação, desse 
modo, tais disciplinas serviram como um nivelamento para posteriormente, iniciarmos 
uma segunda etapa da pesquisa. Durante a vigência da bolsa de iniciação científica, fui 
confrontada com ferramentas computacionais de grande importância para o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa. Dentre as quais, destaco o software 
matemático matlab, o software de geração de malhas gmsh e o software de visualização 
paraview. Além disso, aprendi algumas ferramentas da linguagem de programação 
Fortran 90. Com o auxílio do Gmsh aprendemos como gerar malhas em 2D e 3D que 
são incorporadas ao simulador numérico desenvolvido pelo grupo de pesquisa do Prof. 
Sidarta Lima e Adriano dos Santos, baseado no método dos elementos finitos e volumes 
finitos. 

 
 

Palavras-chave: Modelagem matemática; Métodos Numéricos; Equações Diferenciais. 

TITLE: Mathematical and Computational Modeling of Polymer Injection in Porous Media. 

Abstract 

 

This research aimed to numerically simulate the coupling between hydrodynamic 
phenomena and solute transport in porous media. The mathematical model based on 
non-linear partial differential equations, made it possible to describe the coupling 
between fluid movement and solute transport in porous media. Initially as a fellow in the 
scientific initiation project, I took the undergraduate course in numerical methods I 
(MAT1527). In addition, I took classes as a listener in graduate courses, such as 
numerical methods for differential equations (MAE0025). The disciplines are justified by 
the fact that we are dealing with topics of disciplines that are not commonly contemplated 
in undergraduate disciplines, thus, these disciplines served as a leveling off for later, to 
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start a second stage of the research. During the term of the scientific initiation 
scholarship, I was confronted with computational tools of great importance for the 
development of the research project. Among which, I highlight the matlab mathematical 
software, the gmsh meshing software and the paraview visualization software. In 
addition, I learned some tools of the Fortran 90 programming language. With the help of 
Gmsh we learned how to generate meshes in 2D and 3D that are incorporated into the 
numerical simulator developed by Prof. Sidarta Lima and Adriano dos Santos, based on 
the finite element and finite volume method. 

 
 

Keywords: Mathematical modeling; Numerical methods; Differential Equations 

Introdução 

Nas últimas décadas e diante do cenário atual, os conceitos da modelagem matemática 
e computacional tem sido amplamente utilizados na derivação de modelos cujos 
processos termodinâmicos envolvem fenômenos físicos, térmicos, químicos, hidráulicos 
e mecânicos em diferentes escalas espacial e temporal. Podemos observar nas mais 
diversas aplicações práticas que o comportamento macroscópico do meio como 

resultado da superposição de fenômenos que ocorrem em escalas menores. 

Recentemente técnicas baseadas na obtenção do comportamento macroscópico do 
meio poroso através da propagação de informações constitutivas provenientes das 
escalas inferiores, tornou-se um caminho alternativo, bastante promissor e de baixo 
custo operacional descrever fenômenos de transporte de solutos, escoamento de fluidos 
e deformação em formações geológicas. 

Os fundamentos físicos que alicerça a modelagem matemática, consistem 
essencialmente em postular um mapeamento que acopla a microfísica considerada 
fundamental (definida em uma escala "microscópica") com a macrofísica (definida em 
uma escala "macroscópica"). Na escala macroscópica, a descrição prática do problema 
é mais apropriada e as simulações numéricas podem ser obtidas considerando uma 
malha mais grosseira. A modelagem microscópica dos fenômenos via leis da Mecânica 
do Contínuo, possibilitta utilizar a técnica de "upscaling" com o principal objetivo de 
transferir informações geométricas e constitutivas do modelo microscópico 
geomecânico, geoquímico e hidrodinâmico para a escala de Darcy. Dentre os métodos 
de upscaling amplamente difundido uma particular ênfase tem sido dada à utilização de 

técnicas de homogeneização de estruturas periódicas. 

O objetivo principal deste projeto de pesquisa foi o desenvolvimento de uma modelagem 
matemática e computacional que descrevesse com precisão influência do fenômeno 
hidrodinâmico sobre o transporte dos solutos iônicos em meios porosos. O modelo 
matemático macroscópico baseado em equações diferenciais parciais foi derivado via 
técnicas de modelagem multiescala. Já o modelo computacional foi obtido utilizando o 
método dos elementos finitos e diferenças finitas. As simulações computacionais 
permitiram entender o acoplamento hidrodinâmico e transporte de solutos iônicos em 
meios porosos. 

 
Metodologia 
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A metodologia a ser empregada no desenvolvimento deste projeto é típica da 

Modelagem Matemática e Computacional Multiescala. Consistiu em: 

i. No correto entendimento dos processos hidrodinâmicos e transporte de solutos em 
meios porosos; 

ii. Na derivação do sistema de equações diferenciais parciais baseado em leis de 

conservação para o escoamento de fluidos e transporte de solutos; 

iii. Na construção de aproximações estáveis e otimamente convergentes de elementos 
finitos e na definição de algoritmos para resolução dos problemas aproximados, na 
implementação e na análise de estabilidade e convergência das aproximações 

numéricas. 

Durante a pesquisa de iniciação cientifica fiz uso de diversos softwares de computação 
científica e matemática computacional, tais como o Matlab, do Gmsh, Paraview, bem 
como linguagem de programação Fortran 90. Tivemos aulas, no início, para aprender a 
utilizar essas ferramentas importantíssimas para a pesquisa. Durante todo o tempo 
vigente da pesquisa, tivemos aulas sobre métodos numéricos aplicados a equações 
diferenciais parciais e ordinárias, inclusive com professores convidados pelo professor 
orientador para contribuir com a nossa pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 
Em virtude do que foi mencionado, foi possível obter diversas habilidades, como 
conhecimentos em métodos numéricos aplicados a equações diferenciais parciais e 
ordinárias, habilidades em linguagens de programação e softwares da matemática 
computacional (Gmsh, Paraview, Matlab e Fortran). Além disso, a pesquisa permitiu 
diversos e amplos conhecimentos na matemática, na ciência da computação e nas 
engenharias permitindo uma formação bastante multidisciplinar. Desse modo, foi 
proporcionado um amadurecimento para que na próxima etapa da pesquisa, possa ser 
exploradas aplicações mais complexas dos temas abordados. 
 
Conclusão 

 

Neste trabalho foi desenvolvido as formulações numéricas para os métodos de 
elementos finitos. Foram utilizados alguns modelos analíticos para escoamento de 
fluidos e transporte de solutos em meios porosos, com o objetivo de realizar simulações 
numéricas e comparar com as soluções analíticas, o que possibilitou avaliar a acurácia 
dos métodos numéricos apresentados. Além disso, essa foi uma etapa primordial da 

pesquisa para que aplicações mais complexas possam ser exploradas futuramente. 
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TÍTULO: Uma metodologia orientada a dados sociodemográficos para predição de 

preços do Uber X 

Resumo 

O avançado processo de urbanização e desenvolvimento tecnológico possibilita a busca 
por novas formas de avaliar a qualidade de vida no meio urbano. Pesquisas na área e 
que utilizam a Uber como fonte de dados apontam que o tempo de espera do serviço 
pode se relacionar com características socioeconômicas das cidades. A fim de se testar 
a hipótese de que a precificação da Uber relaciona-se às características 
socioeconômicas dos lugares de embarque do serviço, este trabalho realiza um estudo 
para a cidade de Natal no Rio Grande do Norte e que representa uma área do Nordeste 
em que há uma demanda reprimida por transporte público de qualidade. Para atender 
esse objetivo, foram coletados dados de preços dos serviços do Uber X para essa 
localidade durante todo o ano de 2018, além de dados socioeconômicos agregados a 
nível de Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) fornecidos pelo Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil. Como metodologia, empregou-se técnicas de 
aprendizagem de máquina para a criação de modelos de regressão orientados à dados. 
Análises de regressão sobre esses modelos revelaram que as características 
socioeconômicas da cidade de Natal se relacionam com os dados de preço do Uber X. 
 
Palavras-chave: Uber, Ciência de Dados, Análise Preditiva, Indicadores 

Socioeconômicos 

TITLE: A methodology oriented to sociodemographic data to predict Uber X prices 

Abstract 

The urbanization process and the technological development encourages the search for 
new ways of mensure the urban quality of life. Researches in this field with Uber as data 
source suggest that Uber waiting time is related to socioeconomic characteristics of the 
cities. With the aim of verify if Uber price is related to socioeconomic characteristics of 
pickup location as well, this work study the city of Natal in Rio Grande do Norte and that 
represent a place where there's a pent-up demand for good quality public transportation. 
To complete this goal, was collected price data from Uber X service for this city during 
all 2018 year, besides socioeconomic data aggregated at Human Development Unities 
(HDUs) level provided by Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. As methodology 
was used machine learning techniques to create data oriented regression models. 
Regression analysis over these models revealed that socioeconomic characteristics of 
Natal is related to Uber X price data. 
 

Keywords: Uber, Data Science, Predictive Analytics, Socioeconomic Indicators 

Introdução 
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O crescimento da população pode induzir um aumento na quantidade de viagens no 
meio urbano e faz com que as cidades nem sempre consigam se ajustar 
adequadamente a essa demanda (Aljoufie et al., 2011). Uma tendência emergente para 
gerenciar e minimizar o impacto dos problemas ocasionados pelo crescimento 
populacional é a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Esse 
conceito é conhecido como cidades inteligentes (Ismagilova et al., 2019). Não existe 
uma única definição para o que é uma cidade inteligente (Capdevila and Zarlenga, 
2015). Entretanto, pode se argumentar que uma cidade é considerada ''inteligente'' 
quando o Governo e as organizações investem em capital humano e social, 
infraestrutura e tecnologias disruptivas com o objetivo de promover um crescimento 
econômico sustentável e melhorar a qualidade de vida em geral (Obedait et al., 2019). 
Neste sentido, o Uber pode ser considerado um exemplo de serviço para uma cidade 
inteligente (Mariano et al., 2019).  
  
Mais que um aplicativo que comercializa serviços de transporte, Wang and Mu (2018) 
tentaram encontrar relação entre características socioeconômicas de bairros com a 
acessibilidade dos serviços da Uber. O Estudo utilizou dados do Uber X, UberBlack e 
dados socioeconômicos da cidade de Atlanta (EUA) para criar modelos espaciais 
autoregressivos e verificar se fatores socioeconômicos agregados por bairros 
influenciavam na acessibilidade do serviço. Por fim, foi concluído que as características 
socioeconômicas de bairros não tinham uma relação significativa com a acessibilidade 
dos serviços da Uber, apesar de outras características, como densidade populacional, 
estarem relacionadas. Bezerra et al. (2019) também analisou a relação entre o tempo 
de espera da Uber e características socioeconômicas. O estudo realizou análises sobre 
dados de tempo de espera do serviço para a cidade de Natal no Rio Grande do Norte, 
obtendo indicações que essa variável é fortemente relacionado com indicadores de 
qualidade de vida dos bairros de embarque/desembarque. Além disso, também foi 
sugerido que os dados da Uber poderiam ser utilizados como indicadores de 
habitabilidade para cidades e bairros, podendo ainda ser utilizados para o planejamento 
urbano.  
  
Entretanto, os estudos mencionados, assim como a maioria, pouco tem explorado a 
dimensão do preço na relação entre o serviço ofertado pela Uber e características 
socioeconômicas dos locais de embarque e/ou desembarque. Portanto, este trabalho 
tem como objetivo analisar esse relacionamento a partir dos locais de embarque do 
serviço da Uber. Para cumprir esse objetivo, foram coletados dados de preço do Uber 
X e dados sociodemográficos para a cidade de Natal. Esses dados foram utilizados para 
a construção de modelos preditivos usando técnicas de aprendizado de máquina que, 
no fim, foram submetidos a análises de regressão para obter os resultados. 
 
Metodologia 

 

Os dados de preço do Uber X foram obtidos a partir da Interface de Programação de 
Aplicações (API) de simulação de preço, disponibilizada no site da empresa. Essa API 
tem como objetivo fornecer uma estimativa de preço mínimo e máximo a partir de duas 
localidades fornecidas: origem e destino. A cidade escolhida para coleta dos dados foi 
a cidade de Natal, localizada na Região Nordeste do Brasil e capital do estado do Rio 
Grande do Norte. O transporte público informal é o meio de mobilidade urbana 
predominante na região Norte e Nordeste (IBGE, 2017). Além disso, a quantidade de 
novos veículos em circulação no estado do Rio Grande do Norte mais que dobrou em 
apenas uma década (DENATRAN, 2018). Tudo isso aponta para a existência de uma 
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demanda reprimida por serviços de transporte na Região Nordeste e que abre espaço 
para meios alternativos que são mais acessíveis a mobilidade da população, o que 

justifica a escolha de Natal como objeto de estudo. 

Os dados do Uber X foram coletados por uma aplicação em uma infraestrutura dedicada 
para essa tarefa durante todo o período de coleta. Essa aplicação era responsável por 
a cada 10 minutos, em paralelo, simular o preço de viagens do Uber X para cada um 
dos 36 bairros da cidade de Natal. Para cada bairro selecionado, 10 coordenadas foram 
escolhidas com base nos seguintes critérios: um conjunto fixo de cinco coordenadas de 
locais de interesse (hospitais, shoppings, escolas, instituições públicas e etc), um 
conjunto fixo de quatro coordenadas aleatórias que não estejam localizadas sobre 
nenhum corpo d'água, o centroide geográfico do bairro. O conjunto de dados resultante 
totalizou cerca de 56 milhões de linhas, coletados no período entre janeiro de 2018 e 
dezembro do mesmo ano. Em razão do poder computacional que seria necessário para 
processar esses dados e visando uma melhor otimização do processo de criação do 
modelo, optou-se por utilizar apenas 10% dos dados de cada bairro. O resultado final 
foi um conjunto com aproximadamente 5,5 milhões de linhas e oito colunas no total. 

Os dados socioeconômicos utilizados foram obtidos para locais de embarque a nível de 
Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) e fornecidos pelo Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil. Essas informações se baseiam no Censo 
Demográfico brasileiro (PNUD, IPEA e FJP, 2017). O Censo Demográfico é realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa a principal fonte 
de referência para as condições de vida da população brasileira em todos os municípios 
do país (IBGE, 2010). Contudo, tanto o Censo Demográfico quanto as UDHs possuem 
uma periodicidade decenal, o que implica o uso de dados para a última década e que 
pode representar uma limitação quanto à atualidade de suas informações. As variáveis 
socioeconômicas selecionadas se dividiram em três categorias: características de 
condições de vida, características de atividade econômica e proxy de demanda do 
serviço do Uber X. As variáveis que expressam as condições de vida da população 
foram o Índice de Gini e o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). A 
variável que expressa as características de atividade econômica foi a taxa de pessoas 
que exerciam atividades econômicas entre 25 e 29 anos. Por fim, as variáveis que 
podem representar um proxy de demanda do serviço do Uber X foram a densidade 
demográfica e o percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza que gastam 
mais de uma hora até o trabalho. 

Após a coleta dos dados do Uber X e dados socioeconômicos, estes foram limpos e 
tratados seguindo alguns passos. O primeiro passo realizado foi em relação aos dados 
faltantes. Além da qualidade de conjuntos de dados incompletos ser questionável, é 
difícil para muitas técnicas de aprendizado de máquina conseguirem processar, com 
êxito, dados faltantes (Tsai and Chang, 2016). Para os dados do Uber X coletados, os 
dados faltantes representavam apenas uma pequena quantidade de todo o conjunto de 
dados e, portanto, foram removidos. O segundo passo foi garantir que a presença de 
outliers no conjunto de dados não afete os resultados finais, gerando dados inválidos e 
que não retratam a realidade. Na estatística, outliers ou pontos fora da curva são 
observações que apresenta um grande afastamento numérico das outras observações. 
No contexto da base de dados analisada, outliers aparecem por meio de preços das 
viagens simuladas do Uber X com custos extremamente altos. Entre todas as técnicas 
para detecção e remoção de outliers, a escolhida foi o IQR já que utiliza quartis ao 
contrário de métodos que utilizam média ou o desvio padrão e isso a torna menos 
afetada por outliers (Kobalşi and Ünsal, 2019). O último passo realizado no tratamento 
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dos dados foi reescalar variáveis numéricas utilizando a técnica de codificação ordinal 
que designa um número inteiro para cada valor no conjunto de dados. Para os dados 
do Uber X, a única variável que necessitou dessa transformação foi o código das UDHs 
de origem e destino. 

Para analisar o relacionamento entre as variáveis socioeconômicas e o preço do Uber 
X, foi utilizada a técnica estatística de análise de regressão. A análise de regressão 
acessa as formas específicas de relacionamento entre variáveis, prevendo ou 
estimando o valor de uma variável de acordo com o valor de outra (Jain et al., 2016). 
Para atingir esse objetivo, foram criados modelos de regressão linear e não linear 
baseado em Árvores de Decisão utilizando aprendizagem de máquina. Os modelos 
foram criados utilizando o algoritmo de gradient boosting, fornecido pela biblioteca 
XGBoost e que está disponível para diversas linguagens de programação. Esse 
algoritmo foi escolhido devido ao tamanho da base de dados utilizada e que 
impossibilitou que a maioria dos outros algoritmos conseguissem treinar o modelo de 
regressão em um período de tempo viável. O desempenho dos modelos foi avaliado 
utilizando 20% da base de dados como dados de teste. 

 
Resultados e Discussões 

 

O modelo de regressão linear apresentou Erro Quadrático Médio (EQM) de 47.48 e Raiz 
do Erro Quadrático Médio (REQM) de 6.89 no conjunto de testes utilizado para avaliar 
o desempenho do modelo. Essas duas medidas indicam o erro do modelo com base no 
valor de estimativa de preço que era esperado. O REQM também pode ser interpretado 
como o desvio padrão do erro. De modo geral, isso significa que a diferença entre o 
preço estimado pelo modelo linear e o preço real do Uber X é, aproximadamente, de R$ 
6,89 a mais ou a menos. Este valor representa um indicativo alto para o modelo linear 
considerando que o preço das corridas da Uber no conjunto de dados final se 
concentrava entre R$ 6,00 e R$ 38,00. Os resultados do modelo de regressão linear 
mostraram que todas as variáveis sociodemográficas do local de embarque, com 
exceção da taxa de atividade econômica, se relacionaram com o preço do Uber X 
(Apêndice – Tabela 1). O grau e sentido do relacionamento é determinado com base 
nos coeficientes de regressão, valores muito altos ou muito baixos indicam variáveis 
que foram significativas para determinação do preço. Enquanto coeficientes bem 
próximos de zero indicam variáveis que não se relacionaram bem e que tiveram pouca 
influência no preço. Uma exceção foi a variável de densidade demográfica que, devido 
a sua magnitude, não foi afetada por um valor de coeficiente próximo de zero. Além 
disso, a densidade demográfica também foi a única variável com um coeficiente 
negativo, o que mostra que o aumento de um habitante por km² fez com que o preço 
reduzisse por R$ 0,0001. 

Ainda sobre o modelo de regressão linear, o coeficiente das variáveis indicativas de 
condição de vida mostrou que um aumento de 0.1 no índice de Gini e IDHM fez o preço 
do Uber X aumentar, respectivamente, cerca de R$ 0,61 e R$ 0,45. Como o índice de 
Gini indica desigualdade e o IDHM indica qualidade de vida, isso mostra que a 
desigualdade é um fator que influencia mais para o aumento do preço que a qualidade 
de vida. Por fim, a variável que mais contribuiu para o aumento de preço do Uber X foi 
a variável que indicava o deslocamento de pessoas vulneráveis. Mesmo com um 
coeficiente de regressão menor que as variáveis socioeconômicas de condição de vida, 
essa variável assumiu valores de 0 à 100. Por este motivo, o aumento de 1% no 
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deslocamento de pessoas vulneráveis fez com que o preço do Uber X aumentasse em 
cerca de R$ 1,07. 

O modelo de regressão não linear baseado em Árvores de Decisão conseguiu estimar 
o preço do Uber X com maior precisão comparado ao modelo linear. O modelo não 
linear obteve EQM de 11.34 e REQM de 3.25 no conjunto de dados de teste, o que 
representa uma melhoria de cerca de 52% em relação ao outro modelo. As variáveis 
socioeconômicas mais importantes para essa melhoria foram a taxa de atividade 
econômica, as variáveis de proxy de demanda do serviço e o índice de Gini (Apêndice 
– Figura 1). A importância de variáveis é medida com base no percentual de vezes que 
cada variável contribuiu para estimar o preço com maior precisão. Isso mostrou que as 
variáveis socioeconômicas também se relacionaram com o preço para o modelo de 
regressão não linear. Uma característica que, se mantendo constante em ambos os 
modelos, serviu para enfatizar ainda mais a importância das variáveis 
sociodemográficas na estimativa de preço. 

Por fim, foi observada a forma como algumas das variáveis socioeconômicas 
influenciaram as estimativas geradas pelo modelo não linear. Isso foi feito através da 
técnica de partial dependence plots que, para todos os dados no conjunto de 
treinamento, mostra em gráficos a forma como os valores de uma variável altera o valor 
médio estimado pelo modelo (Goldstein et al., 2013). Nesse sentido, aumentar o valor 
da variável de taxa de atividade econômica para valores maiores que 72% faz com que 
a estimativa de preço do Uber X aumente, aproximadamente, em até 1290% (Apêndice 
– Figura 2). Da mesma forma, aumentar os valores da variável de deslocamento de 
população vulnerável para valores maiores que 1% faz com que o preço também 
aumente, aproximadamente, em até 566% (Apêndice – Figura 3). Contraditoriamente a 
esse resultado, aumentar o Índice de Gini para valores maiores que 0.42 e a densidade 
demográfica para valores maiores que 5000 habitantes por km² faz com que o preço 
estimado seja reduzido, aproximadamente, em até 114% e 195% (Apêndice – Figura 4 
e Figura 5). Além disso, valores menores que 5000 habitantes por km² para a densidade 
demográfica exibem um efeito contrário na estimativa de preço, ou seja, de aumento. 

 

Conclusão 

 
Os resultados mostraram que as variáveis sociodemográficas do local de embarque se 
relacionaram com o preço do Uber X. Ademais, esse relacionamento se mostrou um 
relacionamento não linear visto que o desempenho exibido pelo modelo de regressão 
linear foi inferior ao desempenho do modelo não linear. Com isso, fica evidente que o 
preço dos serviços do Uber X é influenciado por características socioeconômicas do 
local de embarque e realça a importância dos dados de preço da Uber como um 
potencial indicador de características sociodemográficas. Além disso, a forma como o 
Índice de Gini influenciou na estimativa de preço mostra a desigualdade como um fator 
decisivo para o aumento dos preços. Ademais, a desigualdade em excesso também 
influenciou para que o preço do Uber X reduzisse. Outra característica que exibiu 
resultados semelhantes ao Índice de Gini foi o deslocamento de pessoas vulneráveis à 
pobreza. Além de indicar que o aumento na quantidade de pessoas que se encaixam 
nessas condições socioeconômicas faz com que o preço aumente, também mostra que 
o preço do Uber X é sensível a questões de mobilidade urbana, abrindo possibilidades 
para os dados da Uber sejam utilizados como possíveis indicadores de problemas de 
mobilidade. 
  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 511 

 

Existem algumas limitações que valem a pena serem destacadas para trabalhos futuros. 
Uma das limitações é em relação ao conjunto de dados de preço do Uber X 
disponibilizados pela empresa. Esses dados são simulados e, portanto, não 
representam valores reais pagos pelo serviço. São apenas estimativas geradas pelo 
algoritmo de precificação da Uber e que podem não levar em consideração 
características que fariam o preço real aumentar ou diminuir. Uma outra limitação é o 
fato desse contemplar apenas um dos serviços ofertados pela Uber. Utilizar dados de 
outros serviços da empresa e até mesmo dados de outros serviços de transporte pode 
gerar novos ou até melhores resultados. A última das limitações é o uso de dados 
sociodemográficos para a última década e provenientes do Censo Demográfico 2010. 
No período de 10 anos entre cada censo, os dados socioeconômicos podem mudar 
bastante e não refletir de maneira mais destacada a realidade da população. Revisar 
esse trabalho utilizando fontes de dados sociodemográficos mais recentes, como o do 
Censo Demográfico 2020, pode melhorar o desempenho dos modelos existentes e gerar 
novos resultados. 
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Figura 1 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 514 

 

Figura 2 

 

 

Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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TÍTULO: Sistemas ferromagnéticos com temperatura de Curie controlado para 

aplicações biomédicas 

Resumo 

A nanotecnologia tem se apresentado promissora no desenvolvimento de novos e 
eficazes tratamentos para aplicações biomédicas. Devido essa diversidade de 
aplicabilidade, tem-se tornado importante obter a compressão e o controle das 
propriedades estruturais, morfológicas, magnéticas e térmicas destes sistemas. Neste 
projeto, expõe-se um estudo experimental da síntese e caracterização estrutural e 
magnética de nanopartículas ferromagnéticas das ligas de níquel e cobre com 
composição Ni70Cu30 e Ni55Cu45. As amostras foram produzidas a partir do método 
sol-gel, com a utilização da gelatina, que permite a retenção das nanopartículas nos 
seus poros, foram calcinadas na presença de ar e reduzidas quimicamente na presença 
de gás hidrogênio e em elevada temperatura. A caracterização estrutural através da 
difração de raios-X mostrou tamanhos de cristalitos variantes de 29 até 61 nm e 
apresentaram picos relacionados com a liga CuxNi(1-x). A caracterização magnética de 
uma das amostras, por meio de medidas M-T, apresentou bloqueio térmico em torno de 
60K. As amostras apresentaram temperatura de Curie-Weiss de 217 e 253 K para as 
amostras Ni55Cu45 e Ni70Cu30, respectivamente. As medidas M-H em 300 K 
mostraram uma magnetização de saturação menor para a amostra Ni55Cu45, esse 
resultado está de acordo com a baixa concentrações de níquel nessa amostra. 
 

Palavras-chave: Nanopartículas. Níquel. Cobre. Gelatina. Sol-gel. Magnetismo. 

TITLE: The CuxNi(1-x) alloy as a theranostic system for biomedical applications 

Abstract 

The nanotechnology has greatly contributed to major advances in several emerging 
technologies mainly in biomedical treatments. Due to its wide range of applications, it is 
important to obtain a good compression of the structural, morphological, magnetic and 
thermal properties of these systems. In this project, an experimental study on the 
synthesis and physical characterization of ferromagnetic nanoparticles of Ni-Cu alloy is 
presented. The samples were produced using the sol-gel method, using gelatin. 
Structural characterization through X-ray diffraction showed a single phase of Ni-Cu 
alloys with crystallite sizes ranging from 29 to 62 nm. The magnetic characterizations 
showed Curie-Weiss temperatures of 217 and 253 K for samples Ni55Cu45 and 
Ni70Cu30, respectively. The M-H measurements showed a smaller saturation 
magnetization for sample Ni55Cu45, these results are in close agreement with the 
amount of Ni in the alloys. 
 
Keywords: Nanoparticles. Nickel. Copper. Gelatine. Sol-gel. Curie Point. 

Introdução 
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   A nanotecnologia é uma área emergente com características e funções 
potencialmente aplicadas em diversas áreas da ciência e, principalmente, na medicina. 
De particular importância para esta última, pois os materiais nanoestruturados possuem 
tamanhos que se aproximam das dimensões dos blocos de construção fundamentais 
da biologia. Nesse sentido, objetos nanoscópicos podem interagir com a natureza de 
uma maneira mais eficiente. [1] 

   Materiais magnéticos na forma de nanopartículas (nps) podem ser aplicados em 
tratamentos biomédicos tais como a vetorização magnética de fármacos e 
macromoléculas [2], em terapias de magneto hipertermia, em diagnóstico através de 
medidas de ressonância ferromagnética, etc. Materiais que têm funções de terapêuticos 
e de diagnóstico são chamados de teranósticos [3]. Dessa maneira, a utilização de 
materiais teranósticos é promissor pela possibilidade de redução dos efeitos colaterais 
em relação as outras terapias [3]. 

   A hipertermia é um procedimento terapêutico empregado para proporcionar aumento 
de temperatura em uma região do corpo que esteja afetada por uma neoplasia, com o 
objetivo de causar a lise das células cancerosas. Seu princípio de funcionamento se 
baseia no fato de que a temperatura de 41°C a 45°C tem o efeito de causar a morte de 
células tumorais [4] , uma vez que estas são menos resistentes a aumentos bruscos de 
temperatura do que as células normais, devido a vascularização deficiente. O aumento 
de temperatura requerido pela hipertermia pode ser atingido, entre outros métodos, pelo 
uso das nps magnéticas, processo este conhecido com o nome de magnetohipertermia. 
[5,6] 

   A aplicação de um gradiente de campo magnético às nps possibilita que estas sejam 
direcionadas a algum ponto específico. Após atingir o alvo, é aplicado um campo 
magnético alternado que resulta na rotação dos momentos magnéticos de acordo com 
a frequência, e, por conseguinte, a elevação local da temperatura devido a absorção da 
radiação eletromagnética pelas nps, ou seja, minimiza-se o dano causado aos tecidos 
normais. Além disso, devido as aplicações clínicas, os materiais utilizados na síntese 
das nps devem apresentar baixos níveis de toxidade in vivo, elevado momento 
magnético, assim como a possibilidade de controle das interações dipolares 

magnéticas. 

  As ligas Ni-Cu são boas candidatas para o tratamento por hipertermia magnética 
principalmente pela possibilidade de controlar a temperatura de ordenamento 
ferromagnético, isto é a temperatura de Curie (Tc) e, dessa maneira, desativar o 
aquecimento das mesmas quando a temperatura ultrapassar o valor de Tc. Por outro 
lado, diferentes níveis de aquecimento podem ser obtidos em função da concentração 
de níquel. [7] 

  O presente trabalho visa a síntese de nanopartículas ferromagnéticas da liga Ni-Cu 
com concentrações de Ni e Cu que possibilitem a formação de um material 
nanoestruturado com Tc controlado pela quantidade de Cu, e que possibilitem valores 
de Tc próximas de 300K. Entretanto, para ter-se uma transição Tc bem definida e em 
temperatura específica, é necessário a formação de uma liga homogênea. 

 

Metodologia 
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   O objetivo deste trabalho é sintetizar e caracterizar estrutural, morfológica, magnética 
e termicamente nanopartículas biocompatíveis, com tamanho inferior a 200 nm, que 
possibilitem seu uso em hipertermia com controle de aquecimento através da 
temperatura de Curie-Weiss. 

1. Síntese 

   No primeiro semestre deste projeto trabalhamos na síntese das ligas Ni-Cu. 
Inicialmente, foi preparado em um becker uma solução de água destilada morna e 
gelatina colocados em agitação magnética. Após, é adicionado à solução o nitrato de 
níquel (N2NiO6 .6H20) e o nitrato de cobre (Cu(NO3).3H2O), os quais ainda são 
mantidos sob agitação magnética durante 40 minutos. Em seguida, acrescenta-se 
glutaraldeído (C5H8O2), para permitir a reticulação polimérica, e conduz-se a amostra 
para a geladeira até ser observada a sua solidificação, fato que demanda um tempo 
médio de 30 minutos. 

   Paralelo ao tempo de repouso da amostra, prepara-se uma solução de hidróxido de 
sódio (NaOH), onde é verificado um pH equivalente a 14, básico. Depois de pronta, 
adiciona-se a essa solução o polímero já solidificado e cortado em pedaços e coloca-os 
sobre agitação mecânica durante 30 minutos. Então, é realizada uma lavagem utilizando 
um becker de 600ml, retira-se o excesso de água e acrescenta-se mais, até a dispersão 

atingir um pH próximo de 7. 

   Após a lavagem, transferiu-se a amostra para uma placa de petri e submeteu-se a um 
tratamento térmico na estufa, com temperatura de cerca de 100°C e um período de 3 
horas, com o intuito de realizar a secagem da água e obter a amostra em pó. Em 
seguida, a mostra foi calcinada, por 2 horas, em forno mufla, e reduzida, por 2 horas, 
em um forno tubular com a presença de gás hidrogênio (H2). Finalmente, para evitar a 
oxidação das amostras, estas foram armazenadas em presença de gás de Argônio (Ar). 

   Todas as amostras seguiram os mesmos procedimentos de síntese e diferem-se 
apenas das concentrações de íons de níquel e cobre. A composição nominal está de 
acordo com as concentrações das ligas CuxNi(1-x) e a quantidade das massas dos sais 
utilizadas seguem a tabela 1. 

2. Caracterização 

   A caracterização estrutural, morfológica e química foi através da difratometria de raios 
X(DRX). O equipamento utilizado foi o difratômetro Rigaku - Mini Flex II. 

   Nesta técnica, um feixe de radiação eletromagnética com comprimento de onda de 
1,5406 Å incide sobre a amostra. Por meio da interação entre a radiação e os planos 
atômicos cristalinos, ocorre o fenômeno de difração que obedece a Lei de Bragg 
(Equação 1), a qual estabelece uma relação entre o ângulo de difração e a distância 
entre os planos que a originaram (característicos para cada fase cristalina), como na 
Figura 1. 

   onde n é um número inteiro, λ é o comprimento de onda dos raios X incidentes, d é a 
distância interplanar e q é o ângulo de difração [7] 

   Os difratogramas foram analisados através do refinamento Rietveld que consiste no 
ajuste utilizando o método dos mínimos quadrados entre o perfil experimental e o 
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difratograma simulado por meio das cartas cristalográficas da fase presente na amostra 
[8]. As medidas foram feitas com passo igual a 0,02° e tempo de varredura de 3,0 
graus/min, e variação angular de 40-80°. A carta cristalográfica utilizada foi 628547-
ISCD. 

   Para estudar o comportamento magnético das amostras, fizemos medidas de 
magnetização em função da temperatura e em função do campo magnético. Os 
equipamentos usados foram: magnetômetros de amostra vibrante do tipo PPMS-
Dynaccol (Quantum Design) e um magnetômetro com eletroímã da LakeShore. 

   As medidas M-T foram do tipo magnetização zero Field Cooling (MZFC) e Field 
Cooling (MFC) com campo magnético menor que 100 Oe. As medidas M-T são feitas 
em duas etapas e consistem em medir a magnetização em função da temperatura 
usando um campo magnético externo e constante. Para a medida MZFC, a amostra é 
resfriada até 5 K em campo nulo, em seguida é aplicado um campo magnético pequeno 
de forma que ele ficará constante enquanto aquece-se a amostra e mede-se sua 
magnetização. Essas medidas ajudaram a obter a temperatura de bloqueio térmico e a 
temperatura de Curie das amostras [9]. 

   Já na medida MFC, a amostra é resfriada até 5 K com o campo magnético aplicado. 
Posteriormente, a amostra é aquecida enquanto mede-se a sua magnetização. Essas 
medidas ajudaram a obter a temperatura de bloqueio térmico e a temperatura de Curie-
Weiss das amostras [9]. 

   As medidas M-H, de histerese magnética com campo magnético desde -15 k Oe até 
+15 k Oe, foram feitas em 300 K no magnetômetro LakeShore. 

   Todos os equipamentos utilizados neste trabalho estão no Laboratório de 
Caracterização Estrutural de Materiais do Departamento de Física - UFRN. 

 
Resultados e Discussões 

 
   Os refinamentos Rietveld dos difratogramas foram feitos com o software MAUD 
(Materials Analysis Using Diffraction), o que permitiu identificar os parâmetros 
estruturais, como o parâmetro de rede, tamanho dos cristalitos e micro estresse da 
amostra, conforme mostrado na tabela 2. 

   Na figura 2, a linha preta corresponde à curva de ajuste e os pontilhados vermelhos 
são os dados experimentais. Os difratogramas apresentam picos intensos, simétricos e 
alargados, típicos de nps com solução sólida de Ni e Cu bem homogênea. Dentro do 
limite de sensibilidade da técnica de DRX, não foi detectado a presença de óxidos de 
Ni-Cu. Isto mostra que a conservação das amostras em gás de Argônio é adequada. 

   Para a caracterização magnética fizemos medidas MZFC e MFC com campo 
magnético baixo, veja as figuras 3 e 4. A curva MZFC da amostra MA7R (Figura 3) tem 
um pico largo em torno de 60K que pode ser atribuído à temperatura de bloqueio térmico 
das nps. É interessante notar que o alargamento desse pico é provavelmente devido a 
uma distribuição larga de tamanhos das nps. As medidas MFC das amostras MA1R e 
MA7R apresentam comportamento crescente com a diminuição da temperatura, típico 
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de um sistema de nps que se ordenam magneticamente com a aplicação do campo 
magnético. 

   A partir das curvas do inverso da susceptibilidade das medidas MFC das amostras 
MA7R e MA1R encontramos as temperaturas de Curie-Weiss (q) de 217 e 253 K 
respectivamente, os pontos de inflexão dessas curvas estão localizados em 250 e 330 
K. Veja as figuras 3 e 4. Para a amostra MA1R, o maior valor da constante Curie-Weiss 
indica um valor maior do momento magnético por célula unitária da estrutura cristalina 
[9], isto está de acordo com a maior concentração de níquel para essa amostra. 
Observa-se que a região de linearidade (região onde o paramagnetismo é dominante) 
dessas curvas ocorrem para temperaturas maiores que 250 K (MA7R) e 330 K (MA1R), 
para temperaturas menores as amostras apresentam um ordenamento ferromagnético. 
Dessa maneira, para T > 250 K, a amostra MA7R deve acusar um comportamento misto 
de ferromagnetismo e paramagnetismo. 

   As medidas M-H em 300 K são apresentadas na figura 5. A amostra MA7R tem um 
momento magnético menor que a amostra MA1R. A histerese da amostra MA7R não 
satura magneticamente até um campo máximo de 15 k Oe, isto devido à temperatura 
de Curie-Weiss desta amostra ser a menor em ambas amostras. Dessa maneira o sinal 
magnético da amostra MA7R na temperatura de 300 K tem duas uma contribuições: 
paramagnética e ferromagnética. O fato da amostra MA7R apresentar uma 
magnetização menor está de acordo com o menor valor de níquel presente nesta 
amostra. 

 

Conclusão 

 
Nesta etapa do projeto procurou-se sintetizar e caracterizar nanopartículas magnéticas 
da liga metálica de CuxNi(1-x). As sínteses foram realizadas com o método de sol-gel 
usando gelatina, procedimento desenvolvido em nosso laboratório em que os poros da 
gelatina sólida servem como espaço para a formação das nps. O método de síntese 
mostrou-se eficiente para a produção das nps metálicas de fase única. As análises dos 
difratogramas de raios-X mostraram que o tamanho das nps é aproximadamente de 29 
nm para a MA1R e de 61 nm para a MA7R, indicando que o tamanho das nps diminui, 
quando se aumenta a composição nominal do níquel. As medidas de susceptibilidade 
DC mostram que a amostra MA1R tem uma temperatura de Curie-Weiss maior que a 
amostra MA7R. As medidas M-H mostram que em 300 K a amostra MA1R tem um 
comportamento ferromagnético e a amostra MA7R tem um comportamento misto de 
paramagnetismo e ferromagnetismo. Dessa forma, o método de síntese se mostrou 
eficaz para a produção de nps com temperatura de Curie controlada, apresentando 
promissor potencial para aplicações biomédicas. 
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Tabela 1 - Composição nominal das amostras 
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Figura 1 - Modelo de Bragg em duas dimensões 

 

 

Equação 1 - Lei de Bragg 

 

 

Tabela 2 - Parâmetros estruturais obtidos por refinamento Rietveld 
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Figura 2a - Refinamento e difratograma da amostra MA1R. 
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Figura 2b - Refinamento e difratograma da amostra MA7R 
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Figura 3 - Medida MZFC-MFC da amostra MA7R e o inverso da susceptibilidade MFC 
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Figura 4 - Medida MFC da amostra MA1R e o inverso da susceptibilidade MFC. O insert 
indica a derivada de MFC 
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Figura 5 - Medidas de M-H em 300 K das amostras MA1 e MA7 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 529 

 

CÓDIGO: ET0891 

AUTOR: LUAN KAWE PANTOJA SILVA 

COAUTOR: DHULYA RAFAELLY DAS CHAGAS ROCHA 

ORIENTADOR: HELENICE VITAL 

 

 

TÍTULO: Integração de dados na interface continente-oceano para estudos de erosão e 

transporte de sedimentos 

Resumo 

Para compreensão dos processos de erosão e transferência de sedimentos, em uma 
interface continente-oceano, foram utilizados neste estudo cinco testemunhos, 
coletados em canal de maré na região de Araioses (4) eTutóia (1), no Delta do Parnaíba, 
localizado entre os estados do Piauí e Maranhão. Os testemunhos foram coletados 
através de duas metodologias: vibracore e pushcore. A primeira etapa de análise 
laboratorial consistiu na observação e anotação das características sedimentares 
presentes no testemunho, tais como: cor, textura, presença/ausência de material 
orgânico e ocorrência de estruturas sedimentares. A quantificação do teor de carbonato 
e a analise granulometrica foram realizadas no Laboratório de Sedimentologia do Setor 
de Estudos Ambientais do Museu Câmara Cascudo (UFRN). Os resultados obtidos 
mostraram que nos testemunhos VC17031301, VC17031303 e PC17031304 a 
granulometria predominante está na fração silte/argila, havendo presença de material 
orgânico, como: folhas, raízes e fragmentos de galhos de plantas. O teor de carbonato 
varia entre os testemunhos e sua profundidade, podendo ir de 1,9 a 10%. Nos outros 
testemunhos (PC17031302 e VC17031103) a granulometria predominante é a fração 
areia fina, há presença de material orgânico tais como: raízes e folhas de plantas. O 
teor de carbonato vai de 3,5 a 7,5%. 
 
Palavras-chave: Análise Sedimentar. Testemunhos. Delta do Rio Parnaíba. 

TITLE: Integration of data in the continent-ocean interface for studies of erosion and 

sediment transport. 

Abstract 

To understand the processes of erosion and sediment transfer, in a continent-ocean 
interface, five cores were used in this study, collected in a tidal channel in the region of 
Araioses (4) and Tutóia (1), in the Parnaíba Delta, located between the states of Piauí 
and Maranhão. The cores were collected using two methodologies: vibracore and 
pushcore. The first stage of laboratory analysis consisted of observing and annotating 
the sedimentary characteristics present in the core, such as: color, texture, presence / 
absence of organic material and occurrence of sedimentary structures. Quantification of 
carbonate content and granulometric analysis were carried out at the Sedimentology 
Laboratory of the Environmental Studies Sector at the Câmara Cascudo Museum 
(UFRN). The results sought that in the cores VC17031301, VC17031303 and 
PC17031304 the predominant granulometry is in the silt / clay fraction, with the presence 
of organic material, such as: leaves, roots and fragments of plant branches. The 
carbonate content varies between the knowledge and its depth, ranging from 1.9 to 10%. 
In the other cores (PC17031302 and VC17031103) the predominant granulometry is the 
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fine sand fraction, there is the presence of organic material such as: roots and leaves of 
plants. The carbonate content ranges from 3.5 to 7.5%. 
 
Keywords: Sedimentary Analysis. Cores. Delta of the Parnaíba River. 

Introdução 

A pesquisa que compõe o escopo desse trabalho tem como área de estudo a região do 
Delta do Rio Parnaíba. Sua finalidade é investigar os registros sedimentar e 
estratigráfico, além dos processos que estão associados à deposição de sedimentos 
nessa porção da margem equatorial, podendo assim entender as variações que ocorrem 
nos processos sedimentares, e como a tectônica e as variações do nível do mar 
influenciam no registro estratigráfico, bem como nas mudanças do clima. 
 
Neste sentido, os Deltas são considerados extremamente vulneráveis aos impactos das 
mudanças climáticas devidos fatores tais como: a subida do nível do mar, mudanças 
nas descargas fluviais nas bacias hidrográficas, e grande concentração humana, 
tornando-os extremamente vulneráveis. Entretanto, DELTAS NATURAIS sem alteração 
no aporte de sedimentos terrestres são atualmente muito raros. A investigação da 
evolução e dinâmica desses deltas é necessária para avaliar a influência das mudanças 
climáticas e à subida do nível do mar. O Delta do Parnaíba (PI), na margem nordeste 
brasileira, destaca-se neste contexto. 
 
O trabalho tem como objetivo compreender os processos de erosão e transferência de 
sedimentos na interface continente-oceano a partir da descrição de testemunhos 
coletados na porção oeste do Rio Parnaíba, análise granulométrica e teor de carbonato 
de cálcio dos sedimentos. Podendo dessa forma analisar os processos sedimentares 
atuantes nessa área de interação entre o continente e o oceano, e assim auxiliar a 
responder perguntas do tipo: Existe alguma mudança nos padrões de acreção / erosão 
de sedimentos registrando nos canais distributários em relação à diminuição da força 
do rio (água doce e aporte de sedimentos) e aumento das forçantes marinhas (ondas, 
marés e elevação do nível do mar)? 
 
É importante ressaltar que os testemunhos utilizados nesta pesquisa IC é apenas uma 
pequena parte de um conjunto maior, em análise por outros integrantes da equipe no 
âmbito de projetos nacionais (CNPq PQ) e internacionais (CAPES PVE, INCT 
AmbTropic, CAPES IODP). 
 
De acordo com Castro & Castro (2008) os deltas constituem sistemas transicionais que 
se formam na desembocadura de um rio em um corpo d’água, onde a carga sedimentar 
trazida pelo rio supera a sua dispersão pelos agentes atuantes na bacia receptora 
(oceano, mar, estuário, lago, reservatório ou mais raramente outro rio). Alguns fatores 
controlam os processos deposicionais em um delta, são eles: regime fluvial, processos 
costeiros, fatores climáticos e comportamento tectônico. Os deltas apresentam grande 
importância econômica, tendo em vista que possuem potencial para gerar rochas que 
apresentam grande capacidade de armazenar fluídos (como hidrocarbonetos e água) e 
também rochas que atuam como trapas, acumulando óleo e gás. 
 
O Delta do rio Parnaíba (Figura 1), localizado entre os estados do Piauí e Maranhão, na 
foz do rio Parnaíba, possui aproximadamente 100 km de largura (Aquino da Silva et al., 
2015) e uma área de cerca de 3.138 km2 (IBGE, 2016; Aquino da Silva et al., 2019). É 
classificado como um delta assimétrico dominado por ondas e influenciado por maré de 
acordo com a morfologia subaérea (Galloway, 1975; Wright et al., 1973; Orton e 
Reading, 1993; Reading e Collinson, 1996; Bhattacharya e Giosan, 2003; Szczygielski 
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et al., 2015). 
 
Esse sistema deltaico é dividido em duas partes, separadas pelo rio Parnaíba: a parte 
leste, entre o rio Parnaíba e a foz do rio Igaraçu, abriga campo de dunas e praias 
(Szczygielski et al., 2015); a parte oeste é composta por um sistema de canais de maré 
conectado ao rio Parnaíba por um canal artificial aberto na década de 1960 (Szczygielski 
et al., 2015), onde se tem planícies fluvio-marinhas com mais de 70 ilhas fluviais em 
condições estuarino-lagunares que abrigam extensas áreas de mangues e campos de 
dunas. O complexo deltáico da foz do Rio Parnaíba tem grande importância devido sua 
condição pristina, sua dinâmica flúvio-marinha e por abrigar uma importante 
biodiversidade. 
 
Metodologia 

 

Neste trabalho a metodologia adotada foi dividida em duas grandes etapas: inicialmente 
houve a coleta de dados em campo, na qual foram coletados testemunhos pelo Grupo 
de Pesquisa em Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental (GGEMMA) 
da UFRN, no Delta do Rio Parnaíba; posterior à coleta dos testemunhos se deu a 
realização de atividades no laboratório que consistiu em fotografar, descrever, e analisar 
os testemunhos quanto a granulometria e teor de carbonato de cálcio. 

Os testemunhos foram obtidos a partir de duas metodologias de coleta de sedimentos: 
vibracoring e push coring. Com o vibracoring é possível coletar amostras contínuas e 
não perturbados de materiais não consolidados, podendo recuperar amostras de 
diferentes comprimentos dependendo das propriedades do sedimento. Esse método faz 
uso dos equipamentos: vibrador de imersão, motor, tubos de testemunhagem, tripé e 
talha. O vibrador é conectado ao tubo e o motor é acionado, gerando vibrações que 
fazem com que o tubo penetre no sedimento. Ao final da penetração do tubo, ele é 
tampado e puxado para cima com o auxílio da talha e do tripé. O push coring é outro 
método de coleta, nela o tubo de testemunhagem é empurrado no sedimento 
manualmente, e pelo fato de ser manual, a sua profundidade de penetração é limitada 
à cerca de 1 metro de profundidade. Os testemunhos coletados com tamanho superior 
a 1m foram divididos a cada 1 metro e identificado seu topo e base. A nomenclatura 
para identificar os testemunhos primeiro contou com as iniciais da metodologia utilizada 
para aquisição (VC para vibracoring e PC para push coring) seguido da data da coleta 
e um número de identificação. 

Na etapa das atividades em laboratório primeiro foi feita a descrição dos testemunhos 
no Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental 
(GGEMMA), localizado no Departamento de Geologia da UFRN. Os testemunhos foram 
colocados em uma bancada e com uma régua de 100cm foram demarcadas partes do 
testemunho em que o sedimento possuía características semelhantes (Figura 2). A 
descrição foi feita do topo para a base dos testemunhos e foram caracterizados: cor, 
textura, presença/ausência de matéria orgânica (restos de plantas, como raízes, folhas 
e galhos), conteúdo fossilífero e ocorrência de estruturas sedimentares. 

A cor do sedimento foi determinada a partir de uma cartela padrão de cores, a “Rock 
Color Chart” de Munsell (2009). A textura ao tato juntamente com uma cartela 
transparente de granulometria permitiu classificar o sedimento como areia fina, média, 
grossa ou silte/argila. Após a descrição cada testemunho foi fotografado e montado um 
mosaico de fotos no software Corel Draw 2019. 
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Dando prosseguimento a atividade no laboratório testemunhos foram coletadas 
amostras a cada 4 cm do testemunho e identificadas com o nome do testemunho e 
profundidade da amostra. Elas foram levadas ao Laboratório de Sedimentologia do 
Setor de Estudos Ambientais no Museu Câmara Cascudo para ser realizada a 
granulometria e quantificação do teor de carbonato. 

Para retirar o sal que poderia estar presente nas amostras o sedimento foi lavado com 
cerca de 600ml de água, fazendo a troca de água a cada 12h até completar 3 ciclos de 
lavagem. Após a última lavagem o excesso de água era retirado e as amostras 
colocadas para secar em uma estufa à temperatura de 60ºC. Em seguida, estando as 
amostras secas, elas foram quarteadas, reservado 5g para fazer o ataque com ácido 
clorídrico para a determinação do teor de carbonato de cálcio e 5g para a quantificação 
de matéria orgânica, o restante foi destinado à analise granulométrica (Figura 3). 

Para a análise granulométrica as amostras foram pesadas e uma por vez colocadas em 
um conjunto de peneiras com abertura de 0,500 mm, 0,250 mm, 0,125 mm e 0,063mm 
(Figura 4). As peneiras foram colocadas em um agitador durante 15 minutos e após 
esse tempo foi separado e pesado o sedimento que ficou retido em cada peneira. 
Quando o conteúdo de sedimento na fração silte/argila era perceptivelmente abundante 
foi necessário fazer o peneiramento úmido dessas amostras para separar a fração 
arenosa da lamosa. Isso foi feito lavando o sedimento em cima de uma peneira de 
abertura 0,063 mm e um aparador. O sedimento que ficava retido da peneira era a fração 
arenosa enquanto que o que passava para o aparador era a fração mais fina 
(silte/argila). A fração arenosa então foi colocado para secar em uma estufa a 60ºC e 
quando seca levada ao conjunto de peneira e feito o mesmo procedimento já descrito 
anteriormente. 

A quantificação do teor de carbonato de cálcio foi feita com 5g da amostra de sedimento, 
que foi colocada em um béquer, e acrescentado 20 ml de ácido clorídrico (HCl) a 10%. 
As amostras ficaram imersas no ácido até que não ocorresse mais reação. Quando era 
constatado que o ácido não estava mais reagindo com a amostra era realizada a 
lavagem do sedimento para retirada completa do ácido. Para isso filtros de papel 
previamente pesados foram colocados em funis abaixo dos quais tinha sido colocado 
um recipiente de 1 litro. O sedimento+ácido foi despejado nos filtros e foi adicionando 
água até encher os recipientes abaixo dos funis. Escoada a maior parte da água dos 
filtros eles foram levados para secar na temperatura de 60ºC (Figura 5). Secos, os filtros 
foram pesados e pode-se obter a massa final do sedimento fazendo a seguinte relação: 

Massa final do sedimento = massa final – massa inicial do filtro 

O calculo do teor de carbonato de cálcio é feito utilizando a equação: 

Teor de carbonato = massa inicial do sedimento – massa final do sedimento massa 
inicial do sedimento x 100 

Onde: massa inicial do sedimento = massa da amostra antes do ataque ácido 

massa final do sedimento = massa do filtro com o sedimento menos a massa inicial do 
filtro. 

A quantificação do teor de matéria orgânica não pode ser realizada devido as medidas 
adotadas em relação a pandemia do COVID-19. 
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Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos aqui apresentado consistem na descrição de testemunhos da 
parte oeste do Delta do Rio Parnaíba e dados de granulometria e teores de carbonato 
de cálcio obtidos para cada intervalo que analisado. 

Para compor esse trabalho foram selecionados 5 testemunhos (VC17031301, 
PC17031302, VC17031303, PC17031304, VC17031103) que foram descritos 
observando as seguintes características: cor, textura, presença de matéria orgânica, 
conteúdo fossilífero e ocorrência de estruturas sedimentares. Também se obteve dados 
de teor de carbonato de cálcio e granulometria. 

O testemunho VC17031301, tem 131cm e possui sedimento de granulometria 
silte/argila (Figura 6). No intervalo entre 0 e 23cm tem-se uma coloração Dusky yellowish 
brown (10YR 2/2) e o teor de carbonato de cálcio varia entre 14,5 e 16,9%. A partir de 
23cm até 77cm de profundidade o material apresenta cor Dusky brown (5YR 2/2) e são 
encontrados algumas raízes e fragmentos de galhos de planta. Nesse intervalo o teor 
de carbonato de cálcio obtido foi de 12,5 a 17,9%. Entre 77 e 131cm a cor é Dusky 
brown (5YR 2/2) com algumas partes de cor Moderate brown (5YR 3/4), não é 
observada a presença de matéria orgânica e os valores de carbonato de cálcio ficaram 
entre 8,1 e 14,6%. 

O testemunho PC17031302 possui 86 centímetros de comprimento (Figura 7). No 
intervalo entre 0 e 5 cm de profundidade o material está desagregado do restante do 
testemunho, a coloração é Brownish black (5YR 2/1), sua granulometria é predominante 
silte/argila com algumas porções de areia fina de coloração Moderate yellow (5Y 7/6), 
possuindo também algumas raízes. Entre 5 e 13 cm a granulometria é areia fina, 
apresentando cor Pale yellowish brown (10YR 6/2) com algumas lâminas de material 
mais fino (areia muito fina ou silte) cuja espessura varia de 2 a 10mm, tendo um 
espaçamento de até 45mm e possui coloração Brownish gray (5YR 4/1). Devido a 
oxidação algumas partes encontram-se mais alaranjadas. Possui também algumas 
raízes de plantas. Nesse intervalo o teor de carbonato de cálcio obtido foi 5,4%. Na 
profundidade de 13 até 24,5 cm tem-se a presença de laminações plano paralelas com 
espessura entre 1 e 2mm, essas lâminas apresentam alternância entre um material 
arenoso de cor Moderate yellow (5Y 7/6) e um material de cor Brownish black (5YR 2/1) 
siltico/argiloso, apresenta também raízes. O teor de carbonato de cálcio variou entre 1,8 
e 4,5%. No intervalo entre 24 e 31 cm há predominância de material fino (silte/argila) de 
cor Brownish black (5YR 2/1) intercalado com algumas finas camadas (3mm de 
espessura) de areia fina com coloração Pale yellowish brown (10YR 6/2), o teor de 
carbonato ficou entre 4,4 e 4,9%. Entre 31 e 37 cm o material é predominantemente 
arenoso (areia fina) de cor Pale yellowish brown (10YR 6/2) com algumas lâminas de 
2mm de espessura de cor Brownish black (5YR 2/1). Nesse intervalo o teor de carbonato 
de cálcio foi 3,5 %. Da profundidade de 37 até 40 cm volta a predominar material mais 
fino (silte/argila) com coloração Brownish black (5YR 2/1), o teor de carbonato de cálcio 
obtido foi de 4,4%. De 40 a 64 cm tem-se predominância de material arenoso com 
granulometria fina e coloração Pale yellowish brown (10YR 6/2), aparecem algumas 
lâminas de material mais fino e coloração mais escura (Dusky brown 5YR 2/2) com cerca 
de 2mm de espessura e isoladamente ocorre uma porção de coloração Moderate yellow 
(5Y 7/6). O teor de carbonato variou de 1,9 a 3,7%. Entre 64 e 65 cm há presença 
material silte-argiloso maciço de cor Brownish black (5YR 2/1). A profundidade de 65 
até 86 cm tem predominância de material arenoso (areia fina) de cor Pale yellowish 
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brown (10YR 6/2) contendo algumas lâminas de material lamoso com coloração 
Brownish black (5YR 2/1) de 2-3mm de espessura, algumas são continuas. Tem-se a 
presença de marcas de raiz. Na profundidade de 84 cm tem-se a presença de um nódulo 
de material lamoso de cor Brownish black (5YR 2/1) com dimensões 20mm de largura 
e 15 mm de espessura. O teor de carbonato de cálcio nesse intervalo variou entre 1,9 e 
3,2%. Para esse testemunho a análise granulométrica feita através do uso de peneiras 
resultou em uma predominância de sedimentos na fração areia fina, porém os 4 
primeiros centímetros e entre 12 e 40 cm de profunidade apresentaram em maior 
quantidade material de granulometria silte/argila (<0,063mm). 

No testemunho VC17031303, que possui 214cm, tem-se o predomínio de sedimento na 
fração silte/argila (Figura 8). Nos primeiros 59cm o sedimento apresenta cor Dusky 
brown (5YR 2/2) e destaca-se a presença de pedaços de madeira e folha, além de raízes 
de plantas. O teor de carbonato de cálcio apresenta em sua maioria valores entre 4,2 e 
7,9%, tendo valores maiores na profundidade de 38 a 46cm (12,8%). Entre 59 e 74cm 
tem uma variação na coloração algumas partes apresentam cor Grayish brown (5YR 
3/2) e outras Moderate reddish brown (10R 4/6), tendo ainda raízes. Nesse intervalo o 
teor de carbonato variou entre 5,1 e 6,6%. Em 74cm e em 82cm há uma lâmina de areia 
muito fina de coloração Dark yellowish orange (10YR 6/6), no meio desse intervalo há 
silte/argila de coloração Moderate brown (5YR 3/4) com algumas raízes. O teor de 
carbonato ficou em torno de 7%. Entre 82 e 113cm tem-se uma porção maciça de 
coloração Moderate brown (5YR 3/4) com algumas raízes de planta. O teor de carbonato 
de cálcio estimado foi entre 4,1 e 8%, tendo um teor mais elevado entre 82 e 86cm de 
profundidade (11,6%). Para o intervalo de 113 a 116cm houve predominância da areia 
muito fina de cor Dark yellowish orange (10YR 6/6), o gteor de carbonato de cálcio foi 
de 4,1%. Desde a profundidade de 116 até 184cm observou-se a presença material 
tanto de cor Moderate brown (5YR 3/4) como Dusky brown (5YR 2/2), tem-se pedaço 
de madeira e raízes finas dentro do material siltoso. Para esse intervalo o teor de 
carbonato variou entre 4,3 e 9,7%. Entre 184 e 196cm tem lâminas de 2 a 5 mm de 
espessura de areia muito fina cor Dark yellowish orange (10YR 6/6) no sedimento siltoso 
de cor Grayish brown (5YR 3/2), os teores de carbonato obtidos foram 3 e 6%. Entre 
196 e 214cm de profundidade o material silte/argiloso de cor Grayish brown (5YR 3/2) 
não apresenta estruturas sedimentares. O teor de carbonato de cálcio no sedimento 
desse intervalo variou entre 6 e 10% 

O testemunho PC17031304 (Figura 9), apresenta 71 centímetros de comprimento, cujos 
primeiro 4 centímetros não possuem sedimentos. Na profundidade entre 4 e 23 cm tem-
se sedimentos de granulometria areia muito fina com coloração Brownish black (5YR 
2/1), destacando-se a presença de galhos e raízes de plantas, além de algumas porções 
apresentarem coloração avermelhada (Moderate brown 5YR 3/4). O teor de carbonato 
de cálcio foi entre 6,4 e 8,2%. De 23 a 32 cm a granulometria é areia muito fina a silte, 
a coloração é Grayish brown (5YR 3/2), também havendo porções de cor Light brown 
(5YR 5/6) com cerca de 5mm de espessura e há presença de muitas raízes de planta 
distribuídas nesse intervalo, os teores de carbonato para esse intervalo foram 11,5 e 
12,5%. Entre 32 e 71 cm de profundidade a coloração e granulometria permanecem a 
mesma e tem-se a presença de raízes e folhas de plantas, além disso, tem-se porções 
isoladas de uma coloração Light brown (5YR 5/6) porém em menor quantidade que no 
intervalo anterior. O teor de carbonato de cálcio desse intervalo variou entre 4,5 e 7,5%. 

No testemunho VC 17031103, que possui 188,5cm (Figura 10), os primeiros 8cm 
apresentam o material desagregado. Entre 8 e 24 cm tem-se uma porção maciça de 
material de granulometria areia muito fina, de coloração Brownish black (5YR 2/1) com 
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pequenas marcas de raiz. O teor de carbonato de cálcio variou entre 3,4 e 4,7%. Na 
profundidade de 24 a 38cm há uma variação de cor e granulometria, aparecem porções 
de areia fina a média de cor Moderate yellowish brown (10YR 5/4) junto com uma parte 
de granulometria areia muito fina/silte, que apresenta cor Graynish brown (5YR 3/2), 
também se observa a presença de marcas de raiz. O teor de carbonato ficou em torno 
de 3,6%. Entre 38 e 62 cm tem-se uma perceptível alternância de cores nos sedimentos, 
constituindo laminações com menos que 5mm de espessura, apresentando um 
espaçamento de 10 a 20mm. A coloração da porção de areia fina é Grayish Orange 
(10YR 7/4) já da areia muito fina/silte é Grayish brown (5YR 3/2). Nesse intervalo o teor 
de carbonato ficou entre 2,2 e 3,5%. O intervalo entre 62 e 74 cm de profundidade além 
da diferença de estrutura apresenta uma variação na coloração da areia, há porções do 
material de cor Dusky brown (5YR 2/2) maciço misturado com o sedimento de coloração 
Very pale orange (10YR 8/2). Também se observou algumas marcas de raiz. O teor de 
carbonato de cálcio nesse intervalo foi em média 2,1%. Na profundidade de 74 a 81 cm 
novamente aparecem laminações plano paralelas com alternância de cor. A laminações 
apresentam espessura variável (1 a 10mm), a parte de areia fina tem cor Grayish orange 
(10YR 7/4) e a areia muito fina/silte possui cor Dusky brown (5YR 2/2), o teor de 
carbonato apresentou valor médio de 2,2%. Entre 81 e 85cm tem-se uma porção quase 
maciça de areia fina de cor Grayish orange (10YR 7/4) com uma pequena parcela de 
material mais lamoso (areia muito fina/silte), apresentando teor de 1,5% de carbonato 
de cálcio. No intervalo entre 85 e 96 cm tem-se novamente a presença de alternância 
de coloração e granulometria, há algumas lentes de material de granulometria areia 
muito fina/silte de cor Dusky yellowish brown (10YR 2/2) com espessura menor que 
5mm distribuídas em uma parte de areia fina cor Dark yellowish orange (10YR 6/6). O 
teor de carbonato de cálcio nessa profundidade continua com baixo, por volta de 1,7%. 
Entre 96 e 102cm a coloração da areia fina se torna mais clara Very pale orange (10YR 
8/2), com pequenos pontos de cor Dusky yellowish brown (10YR 2/2). O teor de 
carbonato de cálcio registrado para esse intervalo foi de 1,1%. No intervalo de 102 a 
114cm há predominância de areia fina de coloração Pale yellowish brown (10YR 6/2), 
tem-se a presença de porções de material silte-argiloso em bioturbações de coloração 
Olive black (5Y 2/1). Na base desse intervalo tem-se a presença de material 
silte/argiloso de cor Brownish black (5YR 2/1) em uma camada contínua. Nessa 
profundidade o teor de carbonato foi em média 1,4%. Entre 114 e 142cm predomina 
areia fina de coloração Pale yellowish brown (10YR 6/2), com presença de bioturbações 
esféricas e laminares preenchidas por material silte/argiloso e algumas de laminações 
de cerca de 1mm de cor Dusky yellowish brown (10YR 2/2) na fração silte/argila, 
distribuídas na porção mais superior desse intervalo. O teor de carbonato teve uma 
variação de 1,1 a 1,6%. Na profundidade de 142 a 154 cm há areia fina de cor Grayish 
orange (10YR 7/4) com presença de lâminas de cerca de 2mm de cor Dusky brown 
(5YR 2/2) e também há presença de formas esféricas (bioturbações). Não há mudança 
expressiva no teor de carbonato de cálcio, estando em torno de 1,4%. A partir de 154 
até 186 encontra-se areia fina, sem estruturas, homogênea, de cor Grayish orange 
(10YR 7/4) com algumas porções de cor Dusky yellowish brown (10YR 2/2) com cerca 
de 1mm de espessura, esféricas e por vezes tabulares, não ultrapassando 1cm. Para 
esse intervalo o teor de carbonato ficou entre 1 e 1,7%. Por fim, entre 186 e 188,5 há 
areia fina de coloração Grayish orange (10YR 7/4) com nódulos de material silte-argiloso 
de cor Grayish brown (5YR 3/2) envolto por areia de coloração Dark yellowish orange 

(10YR 6/6). O teor de carbonato de cálcio foi 1,9%. 

 
Conclusão 
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Os resultados obtidos através da descrição e análise dos sedimentos mostram que para 
o testemunho VC17031301, situado mais a norte dos demais testemunhos no canal de 
maré, o sedimento é em sua totalidade de granulometria silte/argila e o teor de 
carbonato de cálcio variou entre 8,1% e 17,9%, sendo os maiores valores encontrados 
entre os 5 testemunhos analisados. 

O testemunho PC17031302 é constituído em sua maior parte por sedimento de 
granulometria areia fina, havendo intervalos em que a fração silte/argila chega a 
representar 69% da amostra, esses intervalos correspondem as porções do testemunho 
onde foi descrito a presença de laminações de material silte-argiloso na areia fina. O 
teor de carbonato de cálcio variou entre 1,9% e 5,4%, com os maiores valores (5,4 a 

4,4%) encontrados entre 0 e 40 cm de profundidade. 

Os testemunhos VC17031303 e PC17031304 foram retirados do mesmo local, porém 
utilizando técnicas diferentes. Ambos são compostos por sedimento de granulometria 
silte/argila. O teor de carbonato de cálcio para o testemunho VC1703130 apresentou 
valores entre 3,4 e 12,9%, com o valor máximo na profundidade entre 38 e 46 cm. O 
testemunho PC17031304 teve teor de carbonato variando de 4,8 a 12,6%, com os 
maiores valores entre 24 e 32cm de profundidade. 

Já no testemunho VC170311, localizado a noroeste dos outros testemunhos, há 
predomínio de areia fina, a quantidade mais expressiva de sedimento silte/argiloso 
encontra-se na porção superior, porém não supera 23%. Para esse testemunho o teor 
de carbonato de cálcio apresentou valores entre 1 e 4,7%, os menores valores quando 
comparado aos demais testemunhos. 

Nos testemunhos VC17031301, VC17031303 e PC17031304 a predominância de 
sedimentos finos como areia muito fina, silte e argila permite compreender que eles 
foram retirados de um ambiente de energia muito baixa, no qual esses sedimentos foram 
depositados. Enquanto que nos testemunhos PC17031302 e VC13031103 a presença 
de laminações, descritas em algumas porções, sugere que alguns momentos houve 
uma alternância na energia do fluxo aquoso, hora sendo capaz de transportar as 
partículas mais finas (silte e argila), hora sendo incapaz, havendo então deposição 
desse sedimento. 

Os baixos teores de carbonato de cálcio (CaCO3) encontrados nos testemunhos indica 
que há pouca influência marinha no canal de maré onde os sedimentos foram 
depositados. 

As análises laboratoriais dos testemunhos foram interrompidas devido a pandemia do 
novo Corona Vírus, impossibilitando a realização da caracterização mineralógica e da 
quantificação do teor de matéria orgânica dos sedimentos amostrados para compor os 
resultados finais desse estudo. 

 

Referências 

 

Allen, G. P., 1989. Les deltas and les bassins deltaiques. In: Dynamique et methodes 
d’étude des bassins sedimentaires. Paris, Éditions Technip, p. 383 – 419. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 537 

 

Aquino da Silva, A.G., Stattegger, K., Schwarzer, K., Vital, H., Heise, B., 2015. The 
influence of climatic variations on River delta hydrodynamics and morphodynamics in 

the Parnaíba delta. J. Coast. Res. 31 (4), 930 e 940. 

Aquino da Silva, A.G., Stattegger, K., Vital, H., Schwarzer, K. 2019. Coastline change 
and offshore suspended sediment dynamics in a naturally developing delta (Parnaíba 
Delta, NE Brazil). Marine Geology. 410, 1-15. 

Bhattacharya, J.P., Giosan, L., 2003. Wave-influenced deltas: geomorphological 
implications for facies reconstruction. Sedimentology 50, 187 e 210. 

Castro, J.C.; Castro, M.R., 2008. Ambiente Siliciclásticos do Brasil, 2008. 170-193. 

Galloway, W. E., 1975. Process framework for describing the morphologic and 
stratigraphic evolution of deltaic deposicional systems. In: Broussard, M. L. (ed)., Deltas 
Models for Exploration. Houston Geological Society, 87-98. 

Munsell. 2009. Geological Rock-Color Chart, with genuine Munsell® color chips. 
Geological Society of America (GSA) Rock-Color Chart prepared by the Rock-Color 

Chart Committee. 

Orton, G.J., Reading, H.G., 1993. Variability of deltaic processes in terms of sediment 
supply, with particular emphasis on grain size. Sedimentology 40, 475 e 512. 

Reading, H.G., Collinson, J.D., 1996. Clastic coasts. In: Reading, H.G. (Ed.), 
Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy, third ed. Blackwell 
Science, Ox-ford, pp. 154 e 231. 

Szczygielski, A., Stattegger, K., Schwarzer, K., Aquino da Silva, A.G., Vital, H., Koe-nig, 
J., 2015. Evolution of the Parnaíba delta (NE Brazil) during the late Holocene. Geo-Mar. 

Lett. 35 (2), 105 e 117. 

Wright, L.D., Coleman, J.M., Thom, B.G., 1973. Processes of channel development in a 
high-tide-range environment: Cambrige GulfOrd River delta, Western Australia. J. Geol. 
81, 15 e 41. 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 538 

 

 

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo e dos pontos de sondagem. 

 

 

Figura 2 - Testemunho posicionado na bancada e régua de 100cm para a descrição do 
macroscópica do sedimento. 
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Figura 3 – A: Amostras secas quarteadas; B: Pesagem de 5g do sedimento para fazer 
o ataque com ácido clorídrico. 
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Figura 4 – Conjunto de peneiras utilizado para a análise granulométrica. 
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Figura 5 – A: béquers com sedimento + ácido clorídrico (HCl) a 10%; B: Filtro de papel 
sendo previamente pesado. C: Lavagem do sedimento para retirada do ácido utilizando 

filtro, funil e um recipiente de 1 litro. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 542 

 

 

Figura 6 – Fotografia e perfil de teor de carbonato de cálcio do testemunho VC17031301. 
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Figura 7 – Fotografia e perfil de teor de carbonato de cálcio do testemunho PC17031302. 
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Figura 8 – Fotografia e perfil de teor de carbonato de cálcio do testemunho VC17031303. 

 

 

Figura 9 – Fotografia e perfil de teor de carbonato de cálcio do testemunho PC17031304. 
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Figura 10 – Fotografia e perfil de teor de carbonato de cálcio do testemunho 
VC17031103. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIAS METEOROLÓGICAS EM DESASTRES AÉREOS 

Resumo 

 

O transporte aéreo é um dos meios mais seguros da atualidade, a quantidade de voos 
diários está em uma crescente ininterrupta, motivação essa vindo tanto pela otimização 
do tempo fomentado pelo translado da aeronave, bem como pela segurança do mesmo. 
No entanto, as estatísticas de acidentes são numericamente inferior comparando assim 
as quantidades de voos realizados, porém, o baixo índice nos dados é considerado de 
alta relevância por ser relacionado a vidas. Ainda assim, tragédias provocadas no 
âmbito da aviação tem um impacto expressivo economicamente na esfera empresarial. 
Nessa perspectiva, o projeto tende examinar diversos elos que provoca o desastre 
aéreo, estudar de maneira detalhada diversas situações que em conjunto com os 
sistemas meteorológicos tem como consequências os desastres. Posto isso, o grupo foi 
direcionado para examinar diversos relatórios de acidentes aéreos do âmbito nacional 
e internacional, no intuito de adquirir dados e compressão dos sistemas meteorológicos 
mais vigentes, além disso, desenvolveu - se conteúdos sobre os conhecimentos 
adquiridos, como uma simulação de um acidente para os integrantes do grupo formular 
um relatório, partindo de uma cenário na qual os dados meteorológicos foram criados 
pelo professor orientador, relatório este que foi apresentado em uma turma de mestrado. 

 
 
Palavras-chave: Aviação; Meteorologia; Desastres Aéreos. 

TITLE: METEOROLOGICAL INFLUENCES ON AIR DISASTERS 

Abstract 

 

Air transport is one of the safest means of today, the number of daily flights is in an 
uninterrupted growth, motivation that comes both by the optimization of the time 
promoted by the transfer of the aircraft, as well as by the safety of the same. However, 
accident statistics are numerically inferior, thus comparing the number of flights 
performed, however, the low index in the data is considered of high relevance because 
it is related to lives. Even so, tragedies caused by aviation have a significant economic 
impact in the business sphere. In this perspective, the project tends to examine several 
links that cause the air disaster, to study in detail a number of situations that together 
with the meteorological systems have the consequences of disasters. That said, the 
group was directed to examine various reports of air accidents at the national and 
international level, in order to acquire data and compression of the most current 
meteorological systems, in addition, content was developed on the acquired knowledge, 
such as a simulation of a accident for the members of the group to formulate a report, 
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starting from a scenario in which the meteorological data were created by the supervising 
professor, a report that was presented in a master's class. 

 
 
Keywords: Aviation; Meteorology; Air Disasters. 

Introdução 

A pesquisa, “INFLUÊNCIAS METEOROLÓGICAS EM DESASTRES AÉREOS: 
ESTUDOS DETALHADOS BASEADOS EM RELATÓRIOS DE ACIDENTES", estendeu 
se para mais um ano de realização. 

Esta pesquisa teve por objetivo primordial analisar relatórios de acidentes aéreos 
partindo de 1980 até 2018 considerando como requisitos para um acidente que possui 
a partir de uma vítima e que o mesmo tenha sido provocado por alguma influência de 
sistemas meteorológicos. 

A motivação para o tema é baseada na circunstância de que o transporte aéreo é 
considerado um dos meios de locomoção mais recorrente na atualidade, pelo fato de 
ser considerado de alta segurança. Conforme a citação “As viagens aéreas são uma 
das maiores contribuições ao progresso do homem, dados avanços da indústria 
aeronáutica nos últimos sessenta anos” (STACHOWIAK, 2004), dessa forma a 
quantidade de voos diários desenvolve se de forma progressiva. 

Entretanto, associadamente, acidentes são eventos com baixa frequência anual, no 
entanto são lembrados de forma repentinas do ponto de vista social pelo tamanho da 
tragédia em questões numéricas ou por estar presente na ocorrência pessoas com 
reconhecimento mundial, como bandas, artistas, atletas dentre outros. Contudo, em 
virtude da baixa periodicidade o acidente torne se algo imprevisível com relação à 
horário e local. 

Atualmente, os procedimentos para um voo é seguido por diversas normas de 
seguranças do âmbito mundial, dentre eles antes mesmo dos passageiros entrar no 
avião, são feitos processos pelos integrantes da equipe de pilotos junto a torre de 
comando do aeroporto em questão, parte desses processos é a comunicação de como 
está a situação meteorológica de onde irá partir o voo para o local de chegada. Além 
disso, durante o voo são recebidos informações em tempo real das alterações 
meteorológicas, na qual o piloto deve agir da maneira correta para prosseguir com o voo 
e em suma das vezes de forma eficaz. 

Sendo assim, muitos dos acidentes são provocados por um encadeamento de 
eventualidade, dentre elas o fator meteorologia é considerado com alto periculosidade. 
Desse modo, o objetivo deste trabalho, referiu - se analisar e informar maneiras 
diferentes que poderia ser tomadas durante tal acidente. 

 
Metodologia 
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Inicialmente foi realizado uma ampla e diversificada pesquisa sobre influências 
meteorológicas dentro do ambiente da aviação, tendo como perspectiva a forma que a 

meteorologia age nos processos iniciais até o encerramento de um voo. 

Além disso, verificou-se uma ampla revisão na literatura de relatórios nacionais e 
internacionais no intuito de identificar causas frequentes de ocorrências em voos e 
também no intuito de reunir dados partindo do ano de 1980 a 2018 de acidentes 

provocados com os principais fenômenos meteorológicos. 

Posteriormente, com dados coletados e reuniões entre os integrantes do grupo foi 
realizada um registro de relatório de investigação baseado em notas reais proveniente 
de um acidente. 

 
Resultados e Discussões 

 

Em nossa primeira etapa, foi separados relatórios de acidentes por causas 
meteorológicas, em exemplos desses sistemas são: windshear ou também conhecido 
como cisalhamento, congelamento de aeronave, nevoeiro, relâmpagos, trovoadas, 
chuva forte, tempestade de areia e nuvens de cinzas. 

Salienta - se que uma ampla investigação em relatórios de acidentes aéreos não é 
comum para todos os Estados, pelo fato de alguns exigirem uma quantidade de tempo 
resposta muito curto para se passar a sociedade e mídia, sendo assim, foi proposto nos 
encontros semanais feitos por integrantes da equipe junto ao professor uma 
reorganização em relatórios já existentes, pautando assim um aperfeiçoamento nos 
tópicos meteorológicos. 

Dessa forma, verificou uma carência de informações nos relatórios já existentes, na qual 
poderia provocar uma evolução no quesito de treinamentos de pilotos em relação a 
determinados sistemas meteorológicos, em exemplo, como proceder em variação 
rápida de direção de vento em pouso ou até mesmo na fase de decolagem, e em 
situações como congelamento de aeronave foi analisado que em determinadas 
situações alterar a altitude do voo com a devida permissão detinha um aumento na 
probabilidade de escape da circunstância em questão e também no quesito de baixa 
visibilidade a condição que o piloto estabelece em sua decisão em suma das vezes por 
conta do contexto ao redor, como limite de tempo para concluir o voo ou até mesmo a 

ansiedade foi um elo dos variados para condicionar um acidente. 

Portanto, após análise e discussão de tais fenômenos, foi criado também um protótipo 
de aplicativo mobile que tem por objetivo inicial pautar acidentes aéreos relacionados a 
tais fenômenos, o aplicativo tem a finalidade de explicação para cada sistema 
meteorológico e posteriormente encaminhar o usuário a alguns acidentes provocado 
pelo mesmo. Ainda sim, o aplicativo não está em plataformas para download, pois está 
em processo de desenvolvimento e com a renovação desta pesquisa existirá novas 
ferramentas para as próximas versões. 

 
Conclusão 
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No decorrer desta pesquisa, verificamos o real impacto das condições meteorológicas 
diante a aviação, além disso, analisamos também diversas outras influências como 
ansiedade, má comunicação entre pilotos e torre de comando, pouco treinamento 
relacionado a algumas condições a qual tem impacto igualitário para provocar um 
acidente letal. 

Outrossim, observou se na maior parte dos acidentes um número baixo de treinamento 
que acarreta reações inapropriadas pelo motivo da baixa eventualidade, como na 
citação “As causas dos acidentes podem estar relacionadas a diversos fatores 
contribuintes e, aliada a circunstâncias aleatórias, torna árdua a tarefa de escolher 
medidas realmente eficazes na redução dos acidentes e seus danos (BRANDÃO, 2006), 
em contrapartida, o grupo analisou uma forma de redução em números de acidentes e 
também na redução dos custos deles, que é uma intervenção e planejamento pelos 
órgãos e autoridades competentes, evoluindo no quesito de maior exigências em carga 
horária de treinamentos virtuais nos simuladores, focando também em situações 

adversas que possui influências meteorológicas. 

Portanto, o aprofundamento em relatórios de acidentes aéreos produziu além de um 
aplicativo mobile e uma reformulação de relatório final, sucedeu se também diversos 
aprendizados para sua continuação, em exemplo uma forma de computar dados de 
eventuais acidentes no objetivo de redução de tragédias , como na citação “Um trabalho 
contínuo de coleta e análise dos dados de acidentes permite avaliar as intervenções 
realizadas e observar a tendência dos níveis de segurança nos locais estudados” 
(SMITH, 2002). 
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TÍTULO: Estudo da influência de calcário em rochas sintéticas visando seu uso em 

ensaios de recuperação avançada de petróleo. 

Resumo 

   As rochas carbonáticas utilizadas em ensaios de recuperação avançada de petróleo 
têm alto custo de obtenção e são muito anisotrópicas. Assim, esse estudo visa a 
obtenção de arenitos sintéticos, feitos de areia, argila e calcário para substituição das 
rochas carbonáticas. Esses arenitos devem possuir propriedades petrofísicas, químicas 
e mecânicas semelhantes as rochas naturais, para isso foi variada a concentração de 
calcário das amostras em relação a areia e a argila. Os resultados mostram que com o 
aumento da quantidade de calcário em relação a quantidade de argila ocorre um 
aumento da porosidade, e uma queda na resistência da amostra. E mostra também que 
quando há uma elevação na quantidade de calcário em detrimento da quantidade de 
areia ocorre uma redução na porosidade e permeabilidade da rocha. As amostras com 
características mais próximas às rochas naturais tiveram 10% de calcário adicionado a 
mistura. 
 
Palavras-chave: Recuperação avançada de petróleo, arenito, argila, calcário. 

TITLE: Influence of limestone on synthetic rocks study aimed at its use in advanced oil 

recovery tests. 

Abstract 

 

   The natural carbonate rocks used to study enhanced oil recovery (EOR) are expensive 
to acquire and anisotropic. Therefore, this research aims to obtain synthetic sandstones 
composed of sand, clay and limestone that have similar properties as the natural 
carbonate rocks in order to be able to substitute them. These sandstones must have 
petrophysical, chemical and mechanical properties similar to natural rocks; in order to 
achieve that, the concentration of limestone of the samples was varied in relation to sand 
and clay. The results show that with the increase in the amount of limestone in relation 
to the amount of clay, there is an increase in porosity, and a decrease in the resistance 
of the sample. It also shows that when there is an increasement in the amount of 
limestone and decrease of the amount of sand, there is a reduction in the porosity and 
permeability of the rock. Samples with characteristics closer to natural rocks had 10% 

limestone added to the mixture. 

 
 
Keywords: Enhanced oil recovery, sandstone, clay, limestone. 

Introdução 
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   A grande evolução no uso dos derivados de petróleo e o menor número de 
descobertas de locais de exploração sugerem que se desenvolva novas tecnologias 
para aumentar ainda mais a quantidade de petróleo recuperado dos mesmos 
reservatórios (Saxena et al., 2019). 

  Existe um grande interesse no estudo das rochas carbonáticas porque os reservatórios 
carbonáticos correspondem a mais de 50% das reservas mundiais de óleo e gás. (Silva, 

2017). 

   Geralmente, são utilizadas rochas naturais em ensaios. No entanto, a dificuldade de 
seu acesso e o fato das mesmas serem anisotrópicas tem levado ao uso de amostras 
sintéticas análogas para testes experimentais em laboratórios (Costa, 2016). Os 
reservatórios carbonáticos corroboram com essa ideia sendo muito heterogêneos entre 
cada amostra natural coletada (Silva, 2017) 

   Esse projeto visa a produção de arenitos sintéticos contendo calcário que sejam 
homogêneos e de baixo custo para substituir as rochas naturais em ensaios laboratoriais 
de recuperação avançada de petróleo (EOR). Para isso foram avaliadas as 
propriedades petrofísicas, químicas e mecânicas da rocha. 

 
Metodologia 

 

   Para esse trabalho, utilizou-se areia, argila, água e calcário em pó. A areia foi coletada 
na Praia da Redinha (Natal-RN), a Argila foi coletada nas redondezas de Assú-RN e a 
água e o pó de calcário foram disponibilizados pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em 
Petróleo e Gás (NUPEG) da UFRN. 

   Antes de ser utilizada a areia precisou ser lavada e posta pra secar na estufa a 110°C 

por 24h. 

- Peneiramento da areia e argila 

   Após seca a areia pôde passar pelo peneiramento no qual foram utilizadas peneiras 
de +65-100 Mesh. A argila ainda “in natura” foi peneirada na peneira de +150 Mesh. 

   As análises foram realizadas conforme a norma NBR NM-ISO 2395, que regulamenta 
as peneiras e ensaios de peneiramento. 

- Preparo da rocha sintética 

   As rochas sintéticas foram obtidas através da mistura uniforme de 60g de areia, argila, 
calcário e, por fim foi adicionada água até a mistura ficar com um aspecto de terra 
molhada. Após isso, foi colocada em um molde e comprimida a uma pressão de 
150kgf/cm² em uma prensa manual, por 3 minutos. Em seguida, a mistura foi retirada 
do molde e colocada na estufa para secar a temperatura de 110°C por 24h. Depois de 

seca foi realizada a sinterização em mufla na temperatura 900ºC. 

   Foram sintetizados 8 plugs e eles foram divididos em dois grupos, o grupo de mesma 
porcentagem de areia, mas com calcário e argila variável (amostras 1-4) e o grupo de 
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mesma quantidade de argila, porém com porcentagem de areia e calcário variável 
(amostras 5-8). As rochas sintéticas sempre continham o mesmo peso, e foram fixadas 
a pressão e temperatura. Foram realizadas duplicatas de cada amostra fazendo assim, 
um total de 16 plugs. Na tabela 1, segue o planejamento experimental do preparo das 
amostras (plugs). 

(Tabela 1, em anexo) 

- Análises das propriedades petrofísicas 

   Após as amostras estarem completamente sinterizadas e em temperatura ambiente, 
foram realizados os testes de porosidade e permeabilidade do plug. O teste de 
porosidade foi realizado em um porosímetro disponibilizado no NUPEG/UFRN e a 
permeabilidade foi encontrada através de um sistema de injeção de fluidos chamado 
permeabilímetro também disponibilizado no NUPEG. Tanto o porosímetro quanto o 
permeabilímetro foram desenvolvidos pela equipe de técnicos do 
NUPEG.                                                      

- Análise de resistência à compressão uniaxial 

   Depois de obter as propriedades petrofísicas é necessário descobrir a resistência do 
plug, para isso eles foram colocados em uma prensa (AG-I-100kN, da marca Shimadzu) 
disponibilizada no Laboratório de Cimentos (LABCIM – UFRN), que levava o plug a 

fratura sendo calculada a sua tensão e força máxima suportada. 

- Análises químicas e mineralógicas 

   Após a amostra ter sido fraturada na análise de resistência ela é moída em um 
almofariz e peneirada na peneira de 200 Mesh, assim foi obtido um pó que foi utilizado 
para conhecer a composição das amostras sintéticas criadas e dos materiais usados 
para obtê-las. Além disso foram selecionadas algumas amostras para ser realizada uma 
análise de FRX. 

 

Resultados e Discussões 

 

   Os resultados dos experimentos realizados se encontram nas Tabelas 2,3 e 4. Todas 
as amostras que possuem o sufixo X.1 são duplicatas. 

(Tabela 2, em anexo) 

   Analisando os pontos 1.0 a 4.1, os quais possuem a mesma quantidade de 
aglomerante, equivalente a 30% da massa total, pode-se perceber uma redução da 
permeabilidade e da porosidade e um sutil aumento da resistência à compressão. Isso 
acontece porque estão sendo substituídos os grãos maiores da areia pelos grãos 
menores do calcário em pó, assim esse pó de calcário entra nos vazios deixados pelos 

grãos maiores de areia e restringe os poros do plug. 

   Características petrofísicas como tamanho de grão, densidade de empacotamento e 
espaços vazios afetam a resistência à compressão uniaxial (Zorlu et al., 2008). 
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   Como o calcário não sinteriza na temperatura na qual foi realizada o experimento, ele 
tende a se comportar como a areia, porém o seu tamanho de grão em relação ao 
tamanho da areia é muito menor, assim durante a compactação do plug ele entra nos 
espaços vazios e, consequentemente, diminui a porosidade e a permeabilidade da 
amostra, em contrapartida tem-se uma pequena elevação na resistência a compressão. 

   Observando os pontos 5.0 a 8.1, que possuem a mesma quantidade de areia, 
equivalente a 70% da massa total, percebe-se que a medida que foi retirado 
aglomerante, a resistência da amostra começou a cair até o ponto de não resistir aos 
ensaios das propriedades petrofísicas ou quebrar assim que retirado da mufla, o que 
aconteceu com as amostras 7.0 a 8.1. 

   Para um baixo teor de argila, esta é encontrada no contato dos grãos, construindo 
ligações de aglomerantes que, quando sinterizado endurece e une as partículas de areia 
(Costa, 2016). Quando se diminui a quantidade de aglomerante e aumenta-se a 
quantidade de partículas não sintetizáveis, a resistência da amostra tende a cair e, por 
outro lado, aumentar a porosidade e a permeabilidade. Isso é dado devido ao menor 
número de partículas ligantes entre os poros da areia. 

   As rochas sedimentares carbonáticas são formadas usualmente pelos minerais calcita 
(CaCO3), dolomita (CaMg(CO3)2), aragonita (CaCO3), siderita (FeCO3) e magnesita 
(MgCO3), destes minerais carbonáticos, os mais comuns são a calcita e a dolomita, 
assim os principais compostos químicos nas rochas carbonáticas são CaO, CO2 e MgO. 
(Silva, 2017). Na tabela 3 mostra-se a composição de algumas amostras e do calcário 
utilizado. 

(Tabela 3, em anexo) 

   Quimicamente espera-se que a composição das amostras se aproxime da composição 
da rocha carbonática ou do calcário em si. Observando a Tabela 3, as amostras que 
mais se aproximam dessa atribuição são as amostras 3, 4 e 6. 

   Além da composição química é importante que a amostra tenha as propriedades 
petrofísicas similares a rochas naturais, a Tabela 4 mostra algumas rochas naturais 
usadas em ensaios laboratoriais de recuperação avançada de petróleo. 

(Tabela 4, em anexo)  

   Para uma amostra ser utilizada na recuperação avançada de petróleo deve ter 
propriedades semelhantes ou melhores às das rochas naturais da Tabela 4, 
quantidades consideráveis de CaO e MgO e boa resistência a compressão uniaxial. 
Entretanto como foi observado ao longo deste relatório temos uma relação inversa entre 
o calcário e a porosidade/permeabilidade da amostra. Isso se torna um problema dado 
que é preciso adicionar mais a calcário a amostra para obter uma boa semelhança 
química, mas precisamos diminuir sua quantidade para manter uma boa a semelhança 
petrofísica. 

   Dentre os plugs obtidos, e apesar de sua baixa resistência a compressão, o plug que 
apresentou resultados semelhantes ou melhores que as amostras naturais foram as 
amostras 6.0 e 6.1. 
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Conclusão 

 

   O presente estudo teve como objetivo a produção de rochas sintéticas homogêneas 
de baixo custo visando a substituição das rochas carbonáticas em ensaios de 
recuperação avançada de petróleo. 

   Tendo em vista os resultados apresentados, conclui-se que quando o volume de areia 
era fixado ao adicionar calcário na amostra perde-se tanta resistência do plug que ele 
chegou a quebrar em alguns ensaios, em contrapartida foi concluído também que a 
permeabilidade da amostra é aumentada de maneira significativa. 

   Quando é fixada a quantidade de aglomerante, a amostra se comportou de maneira 
que ao adicionar calcário tem-se um decaimento nas suas propriedades petrofísicas, 

porém um aumento na resistência do plug. 

   Os melhores resultados sugerem que a porcentagem máxima de óxido de cálcio 
atingida foi cerca de 35%, o que ainda está longe dos 80% das rochas naturais. Porém, 
foram obtidos valores para permeabilidade, porosidade e resistência, que foram em 
média de 25%, 40mD e 20Mpa, respectivamente. Esses valores estão similares ou até 
melhores – para alguns plugs – que as rochas naturais. 

   Com o propósito de aumentar a precisão dos resultados poderiam ter sido realizados 
mais testes, além disso a fim de tentar obter melhores resultados químicos foi proposto 
triturar a rocha natural e criar uma rocha sintética a partir dela. Infelizmente devido a 
pandemia do COVID-19 o laboratório teve que encerrar suas atividades por período 
indeterminado impossibilitando assim a melhoria do presente estudo. 

 
Referências 

 

COSTA, S. E. D. Preparo de arenitos sintéticos e estudo de suas propriedades para uso 
na recuperação avançada de petróleo. 2016. 87f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Química) – Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, RN. 

Ghosh, P., Sharma, H., Mohanty, K.K., 2019. ASP flooding in tight carbonate rocks. Fuel 
241, 653–668. 

Han, P., Geng, J., Haifeng, D., Ye, Z., Baojun, B., 2020. Experimental study on the 
synergistic effect of nanogel and low salinity water on enhanced oil recovery for 
carbonate reservoirs. Fuel 265, 116971. 

Oliveira, A. D. Análise das alterações físico-químicas decorrentes de ensaios de 
dissolução em rochas carbonáticas sintéticas. 2016. Dissertação de mestrado. 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 557 

 

Saxena, N., Goswami, A., Dhodapkar, P. K., Nihalani, M.C., Mandal, A., 2019. Bio-based 
surfactant for enhanced oil recovery: Interfacial properties, emulsification and rock-fluid 

interactions. J. Pet. Sci. Eng. 176 299–311. 

SILVA, Henrique Cardoso. Acidificação em reservatórios carbonáticos. 2017. 53 f. TCC 
- Curso de Curso de Engenharia de Petróleo, Departamento de Engenharia Química e 
de Petróleo, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rj, 2017. 

Zorlu, Z., Gokceoglu, C., Ocakoglu, F., Nefeslioglu, H. A., Acikalin, S., 2008. Prediction 
of uniaxial compressive strength of sandstones using petrography-based models. Eng. 
Geol. 96, 141–158. 

 

Anexos 

 

 

Tabela 1- Preparo dos plugs. 
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Tabela 2 - Resultados dos ensaios de resistência a compressão, porosidade e 
permeabilidade das amostras sintéticas. 
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Tabela 3 - Composição das amostras selecionadas. 

 

 

Tabela 4 – Dados de porosidade e permeabilidade de rochas usadas nos ensaios 
laboratoriais de EOR. 
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TÍTULO: RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE PÚBLICA: GEORREFERENCIAMENTO 

COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE DE RISCO NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-

MIRIM/RN 

Resumo 

O presente artigo expõe de forma sintética, como se efetivou a atividade de iniciação 
científica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de Estatística e 
Meio Ambiente. Os estudos foram voltados para o entendimento dos riscos do binômio, 
saúde pública e água, localizados no município de Ceará-mirim/RN. A pesquisa 
oportunizou-nos estudar a inter-relação meio ambiente-água e população, além de 
trazer base para análises que ocorrem nessa linha de observação. O objetivo da 
pesquisa foi analisar o risco ambiental em escalas espaciais e temporais, na citada 
população, verificando o comportamento dos vetores, doenças endêmicas vinculadas 
aos recursos hídricos. Por se tratar de um estudo descritivo, exploratório, quantitativo e 
qualitativo nos possibilita conhecer um pouco mais sobre esse espaço que a partir do 
momento que é percebido e vivenciado por quem os frequentam, transformam-se em 
lugar dando-lhes significado. Como produto final, os dados coletados foram cruzados 
através do sistema criado pelos autores, onde é possível a visualização dos locais em 
que ocorreram casos de doenças de veiculação hídrica.Como trabalho futuro, está 
sendo realizado o levantamento das regiões que não possuem Saneamento Básico; 
esses dados serão cruzados com as áreas abastecidas por poços, para que assim, 
possa ser realizada uma análise da qualidade da água para relacioná-la com a falta de 
Saneamento Básico. Todos esses dados poderão ser visualizados no sistema 
desenvolvido. 
 
Palavras-chave: Georreferenciamento, Saúde pública, Água, Doenças Endêmicas. 

TITLE: WATER RESOURCES AND PUBLIC HEALTH: GEOREFERENCING AS A RISK 

ANALYSIS TOOL IN THE MUNICIPALITY OF CEARÁ-MIRIM/RN 

Abstract 

This article presents in a synthetic way, how the activity of scientific initiation was 
performed at the Federal University of Rio Grande do Norte, in the area of Statistics and 
Environment. The studies were aimed at understanding the risks of the binomial, public 
health and water, located in the city of Ceará-mirim/RN. The research has eat upto us to 
study the interrelationship between environment and water and population, besides 
bringing the basis for analyses that occur in this line of observation. The objective of the 
research was to analyze the environmental risk in spatial and time scales, in the 
aforementioned population, verifying the behavior of vectors, endemic diseases linked 
to water resources. Because it is a descriptive, exploratory, quantitative and qualitative 
study, it allows us to know a little more about this space than from the moment that is 
perceived and experienced by those who attend them, they become a place giving them 
meaning. As a final product, the collected data were crossed through the system created 
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by the authors, where it is possible to visualize the places where cases of water-delivery 
diseases occurred.As future work, a survey of regions that do not have Basic Sanitation 
is being carried out; these data will be cross-linked with the areas supplied by wells, so 
that this can be performed an analysis of water quality to relate it to the lack of Basic 
Sanitation. All this data can be viewed in the developed system. 
 

Keywords: Georeferencing, Public Health, Water, Endemic Diseases. 

Introdução 

Partindo-se do princípio que água é um bem usado pelo homem para satisfazer suas 
necessidades de sobrevivência e melhoria de suas condições econômicas, sociais e 
comunitárias, não se pode perder de vista o caráter estratégico dos recursos hídricos 
em nossa atualidade. As águas destinadas ao uso têm induzido, em todo o mundo, a 
uma série de medidas governamentais e sociais, objetivando viabilizar a continuidade 
das diversas atividades públicas e privadas que têm como foco as águas doces, em 
particular, aquelas que incidem diretamente sobre a qualidade de vida da população 
(MACHADO, 2001). 

A água encontrada sobre a superfície terrestre possui valor incalculável e mesmo sendo 
seu volume algo próximo de 1,4 bilhão de Km3, é necessário frisar que apenas 3% desta 
é doce e aproximadamente 80% encontra-se formando as calotas polares e os lençóis 
freáticos profundos, somente 1% deste volume está disponível para ser usada, sem que 
haja necessidade de canalizar grandes recursos econômicos para explorá-la 

(SHIKLOMANOV, 1998). 

Ao longo do Século XX, os sucessivos avanços tecnológicos têm gerado um maior grau 
de interferência sobre os sistemas naturais, inclusive exigindo um aumento do consumo 
de água, cuja demanda em termos mundiais oscilam entre 4 e 8% ao ano (AZEVEDO 
et al, 1998). Tal crescimento tem despertado a atenção de organismos internacionais e 
nacionais no sentido de implementar um conjunto de medidas que visam encontrar 
alternativas de gestão da água, seja através de canalização, barragens, açudagens ou 
construção de reservatórios nos leitos de rios (BRITO; CÂMARA, 1999, p.56). Cabe 
salientar que a luta pela qualidade da água perpassa pelo viés de um novo paradigma 
sobre gestão ambiental, cuja retórica resulta na cooperação solidária de todo o corpo 
social, a fim de não sobrecarregar o meio ambiente. 

Frente ao exposto, pode-se considerar que a crescente exploração da água numa 
sociedade em expansão demográfica tem degradado os recursos naturais, com 
diminuição da disponibilidade de recursos hídricos e a deterioração da qualidade da 
água, fato que tem conduzido a uma maior preocupação com os efeitos da exploração 
humana sobre os recursos hídricos. 

Diante disso, observa-se um crescente interesse em procurar caminhos da 
sustentabilidade, cujo resultado tem sido a produção de documentos bibliográficos de 
grande relevância para a construção de um desenvolvimento em condições renováveis. 
Além das funções múltiplas que a água exerce, ela ainda constitui um agente modelador 
do relevo terrestre, exercendo influência na formação e comportamento mecânico dos 
mantos de solos e rochas, tendo ainda papel relevante no transporte de sedimentos nas 
encostas e nos vales. Convém destacar, que alterações promovidas nos componentes 
bióticos e abióticos resultam em modificações significativas na dinâmica espaço-
temporal dos processos hidrológicos, intensificando a ação do trabalho geomorfológico. 
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A presente pesquisa teve como objetivo analisar os riscos das diversas fontes poluentes 
que envolvem o binômio saúde pública associada ao devido tratamento da água, tendo 
em vista uma melhor qualidade dos recursos hídricos e bem-estar social, além da 
aplicação de métodos estatísticos a serem explorados com o intuito de criar um banco 
de dados georreferenciados, para que assim, possa-se buscar uma solução para os 
problemas ambientais relacionados aos recursos hídricos na cidade de Ceará-

mirim/RN. 

 
Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi orientada para que a utilização da mesma seja adequada 
para trabalhos relacionados com as seguintes atividades mestras: (i) Produção de bases 
cartográficas digitais atualizadas para utilização em sistemas de informação geográfica; 
(ii) Avaliação da qualidade da água na sub-bacia hidrográfica de Ceará-mirim e 
estabelecer as suas relações com as doenças transmitidas por veiculação hídrica; (iii) 
Elaboração de um sistema de informação (SIG) que permita a organização dos dados 
em um sistema único e integrado, (iv) Análises Estatísticas Espaciais visando 
identificação de área epidemiológicas e sua relações com a qualidade da água, (v) 
Estabelecer as bases de dados para o planejamento e gestão do uso da água e correção 
de problemas relacionados à saúde da população. 

2.1. Análise Espacial 

A técnica de classificação mais utilizada para caracterizar os problemas de análise 
espacial considera três tipos de dados: 

· Eventos ou Padrões pontuais – Fenômenos expressos através de ocorrências 
identificadas como pontos localizados no espaço, denominados processos pontuais. 
São exemplos: localização de crimes, ocorrência de doenças, e localização de espécies 
vegetais. 

· Superfícies Contínuas – estimadas a partir de um conjunto de amostras de campo, que 
podem estar regularmente ou irregularmente distribuídas. Usualmente, este tipo de 
dado é resultante de levantamento de recursos naturais, e que incluem mapas 
geológicos, topográficos, ecológicos, fitogeográficos e pedológicos. 

· Área de Contagens e Taxas Agregadas – tratam-se de dados associados a 
levantamentos populacionais, como censos e estatísticas de saúde, e que originalmente 
se referem a indivíduos localizados em pontos específicos do espaço. Por razões de 
confidencialidade, estes dados são agregados em unidades de análise, usualmente 
delimitadas por polígonos fechados (setores censitários, zonas de endereçamento 

postal, municípios). 

A partir do que foi descrito, pode-se observar que os problemas de análise espacial 
lidam com dados ambientais e com dados socioeconômicos. Como esta pesquisa 
destina-se a resolução de um problema ambiental, a análise de dados por Padrões 

pontuais é a metodologia que mais se enquadra na situação. 
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No caso da Análise de Padrões de Pontos, o objetivo de interesse é a própria localização 
de espacial dos eventos em estudo. O objetivo é estudar a distribuição espacial destes 
pontos, testando hipóteses sobre o padrão observado: se é aleatório, ou ao contrário se 
apresenta em aglomerados ou regularmente distribuído. É também o caso dos estudos 
visando estimar o sobre-risco de doenças através de uma relação entre a origem da 
doença e mesma. 

2.2.Roteiro metodológico 

Será aplicada através dos seguintes tópicos: 

1- Aquisição, tratamento e organização dos dados 

1.1- Recursos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos já disponíveis: Levantamento do 
acervo bibliográfico, cartográfico e de dados existentes sobre o distrito municipal e seus 
sub-distritos, junto a Prefeitura, IDEMA/RN, SAAE, CAERN, IBGE e organização dos 
cadastros existentes. 

1.2- Levantamento e construção de indicadores das Condições de Saneamento do 

Ambiente. 

Ou seja, consistirá basicamente em: 

a) Coleta de dados – levantamentos de dados pré-existentes junto à internet, em campo 
e em órgãos oficiais. Visita in loco as secretarias, órgãos públicos envolvidos, para 
podermos ter uma maior compreensão sobre os resultados dos riscos do binômio saúde 
pública x água. 

b) Trabalho de Gabinete – consistirá na montagem de um banco de dados analítico 
amostral, que dará subsídios para os critérios das referidas análises dos riscos que a 
população está submetida, através de uma análise estatística dos dados censitários, 
das secretarias: municipal de saúde e dos recursos hídricos (SEMARH). 

c) Análise dos recursos disponibilizados pela empresa de abastecimento de água da 
cidade (SAAE), sabendo assim, se os casos podem ter sido ocasionados pela água da 

companhia. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os dados demográficos coletados no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), com a observação dos parâmetros de potabilidade estabelecidos pela 
organização mundial de saúde (OMS) e coletados pelO SAAE (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto), dispostos nos Quadros 01, 02 e 03, contém informações de acordo com 
o Padrão da Potabilidade estabelecido e/ou recomendado pela Portaria nº 2914/2011 
do M.S. para água potável sobre: Cloro Residual Livre, pH e Turbidez. 

Os dados de doenças de veiculação hídrica foram fornecidos pela secretaria municipal 
de saúde (SMS) de Ceará-mirim/RN, onde foram coletados apenas os dados de Dengue 
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até o momento para análise. A Secretaria Municipal de Saúde divide os dados por 
regiões denominadas Distrito Sanitário Norte, Leste, Oeste e Sul. 

Com a grande necessidade e dificuldade de georreferenciar dados, foi desenvolvido 
pelos autores uma ferramenta facilitadora cujo nome foi definido como GEOSTATICS 
LAB (Site e aplicativo Android). Com o sistema desenvolvido, será possível realizar uma 
análise mais clara e objetiva em tempo real. 

Desse modo, foi realizada a coleta de dados na Secretaria de Saúde do Município de 
casos de Dengue entre os anos de 2015 à 2018, e lançados no GEOSTATICS LAB 
disponível em: <https://sites.google.com/view/geostatics/logingostatics>. A princípio, a 
região urbana foi delimitada por área como pode ser observado na Figura 01. 

Na Figura 01 pode-se observar as áreas georreferenciadas, divididas em cores 
diferentes, definidas por ordem crescente do número de casos, onde Vermelho, 
Amarelo, Azul e Verde representam respectivamente a primeira, segunda, terceira e 
quarta região com o maior número de casos. Ao selecionar a área com o mouse do 
computador, é possível ver a quantidade de casos, assim como o tipo de abastecimento 
de água da região (Poço ou Reservatório). Realizou-se também um levantamento de 
possíveis focos (reservatórios de água do SAAE, reservatórios de captação, etc.) na 
cidade por bairro, analisados em planilhas e vinculados ao sistema desenvolvido. 

Concluiu-se que a área com a maior quantidade de casos de Dengue foi o Distrito 
Sanitário Sul, apesar de ser a área com a menor concentração populacional. Mostrando 
que, analisadas as relações quantitativas população e quantidade de casos, se mostrou 
o ponto mais crítico da cidade. Partindo-se desse pressuposto, deverá ser realizada 
uma análise da qualidade da água fornecida pelos três poços da região, denominados 
Poço São Paulo, Guararapes e Poço Doce (Anexo 01), assim como dos reservatórios 
elevados e de tratamento de esgoto da Região Sul, para se verificar o motivo da alta 
incidência de casos de Dengue. 

Até o momento, foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, apenas os 
Distritos sanitários. O mapa com os pontos fixos representando os endereços de locais 
em que houve casos de Dengue nos últimos anos será analisado após uma acordo de 
sigilo de dados. Com os endereços e focos disponíveis, em planilhas, as mesmas serão 
inseridas no sistema desenvolvido. Com isso, poderão ser analisadas as probabilidades 
da Dengue está sendo causada pelo possível foco da região através da razão entre a 
quantidade de focos e a quatidade de casos do bairro. Essa probabilidade será 
mostrada no sistema, e os dados atualizarão em tempo real de acordo com a tabela 
inserida, ou seja, alterando-se um dado na tabela, altera-se automaticamente no mapa, 
assim como a probabilidade. 

 
Conclusão 

 

Com o sistema, é possível realizar uma análise por georreferenciamento, relacionando 
os casos de doenças de veiculação hídrica, com os principais focos por bairro. Além de 
que com ele, é possível clicar sobre o possível foco da endemia e traçar uma rota até o 
mesmo através do Google Maps. Analisando isso, a ferramenta se torna essencial para 
órgãos governamentais municipais, estaduais ou federais, da área de meio ambiente e 
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saúde, onde o agente do próprio órgão, ao sair para realizar as verificações, poderá 
enfatizar os pontos críticos com maior probabilidade de risco. Desse modo, é possível 
otimizar o processo para diminuição de casos de doenças de veiculação hídrica nas 
cidades. 

O georreferenciamento do município por critérios de risco em qualidade do padrão da 
potabilidade da água e das doenças de veiculação hídrica, ainda não foi realizado 

devido a burocracia da liberação dos dados – sigilosos – pela prefeitura. 

No momento está sendo levantada, as regiões que ainda não possuem Saneamento 
Básico. Essas regiões serão delimitadas no sistema e relacionadas com a qualidade da 
água oriunda de poços por região. Assim, será possível realizar uma análise completa 

relacionando todas as principais doenças de veiculação hídrica. 
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Anexos 

 

 

Quadro 01 – Distribuição da População Município de Ceará-mirim/RN (2009-2012) 

 

 

Quadro 02 – Casos notificados de Dengue por ano (2015-2018) 
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Quadro 03 – Parâmetro da água distribuída em Fevereiro 

 

 

Figura 01 – GEOSTATICS LAB com dados georreferenciados de Dengue. 
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Quadro 04 – Funcionalidades do site e aplicativo 
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TÍTULO: Busca por planetas extra-solares 

Resumo 

Neste relatório, apresentamos os resultados preliminares de um estudo computacional 
para apoiar a busca por planetas extrasolares. Para esta proposta iremos explorar as 
características físicas de estrelas espectrais roAp, nomeadamente estrelas magnéticas 
quimicamente peculiares que têm períodos de rotação inferiores a uma hora. Seu 
comportamento revelado pelas propriedades observacionais das estrelas é fundamental 
para nossa compreensão dos processos de formação e evolução dos sistemas 
planetários e seus componentes, incluindo os efeitos do ambiente estelar em tais 
processos. Para nossos objetivos, analisamos as curvas fotométricas de luz das estrelas 
HD 27463 e HD 63401, utilizando os métodos computacionais FFT (Fast Fourrier 
Transform), Long Scargle e Wavelet. Fizemos um estudo aprofundado de suas 
características com ênfase nos recursos de variabilidade e período de rotação. Aqui, 
relatamos as técnicas computacionais e, em seguida, estudamos o significado físico de 
todos os resultados obtidos com a referida técnica. 
 

Palavras-chave: técnicas computacionais-estrelas peculares-exoplanetas 

TITLE: Search for extrasolar planets 

Abstract 

 

In this report we present the preliminary results of a computational study to support ithe 
search for extrasolar planets. For this proposal we will explore the physical 
characteristics of roAp spectral stars, namely chemically peculiar magnetic stars that 
have rotation periods of less than an hour. Their behavior revealed by the observational 
properties of stars is fundamental to our understanding of the processes of formation 
and evolution of planetary systems and their components, including the effects of the 
stellar environment on such processes. For our aims, we analized the photometric light 
curves from the stars HD 27463 and HD 63401, using the computational methods FFT 
(Fast Fourrier Transform), Long Scargle and Wavelet. We have made an in-depth study 
of their characteristics with emphasis on the variability features and rotational period. 
Here, we report the computational techniques and then study the physical meaning of all 
the results obtained using the referred technique 

 
 
Keywords: computational techniques-pecular stars-exoplanets 

Introdução 

Ao longo dos anos a humanidade com seu desenvolvimento tecnológico quer explorar 
cada vez mais o sistema solar e fora dele. Atualmente, o homem quer explorar tudo que 
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está a sua competência, isso significa explorar outros planetas. Um dos tópicos de maior 
relevância e impacto na Astronomia atual diz respeito ao estudo das características 
físicas dos planetas estrassolares, bem como das suas relações com as estrelas 
hospedeiras (e.g.: Brucalassi et al. 2016; Canto Martins et al. 2011; Alves et al. 2010; 
De Medeiros et al. 2009). Na realidade, o comportamento revelado pelas propriedades 
observacionais das estrelas e seus planetas é fundamental para a nossa compreensão 
dos processos da formação e evolução dos sistemas planetários e de seus 
componentes, incluindo os efeitos do meio-ambiente estelar sobre tais processos. 

A missão TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) foi 
lançado pela NASA em 18 de abril de 2018 com o objetivo de detectar 
exoplanetas usando o método de trânsito. No curso de sua missão nominal de 2 anos, 
ele irá cobrir a maior parte do céu em 26 setores com suas quatro câmeras de campo 
amplo, cada uma cobrindo 
24 x24  deg. Cada setor é observado para  ~27d, e setores em cada hemisfério eclíptico 
se sobrepõem perto dos pólos. Portanto estrelas observado pelo TESS terá linhas de 
base temporais entre 27 de cerca de um ano. Utilizaremos a base de dados do TESS 
para auxiliar no nosso trabalho. 

Para entender melhor qual é a melhor maneira de buscar exo-planetas, vamos 
primeiramente obter os dados observacionais da missão TESS no site MAST(), 
posteriormente iremos utilizar o programa COROECT projetado pelo Izan Leão onde 
faremos a analise dos dados com os métodos computacionais FFT, Long Scargle e 
Wavelet. E por fim, analisar os resultados obtidos. Com isso teremos um conhecimento 
prévio muito bom sobre os métodos usados para a busca de planetas fora do nosso 
sistema solar. 

  

 

Metodologia 

 
Empregada nos vastos campos da ciência, as técnicas utilizada para análise das curvas 
de luz contidas nesse relatório, para obtenção da variabilidade e periodicidade das 
estrelas HD 27463 e HD 63401, é o método de análise Wavelet. A transformada Wavelet 
é um método promissor para analisar períodos em séries temporais, principalmente na 
detecção da evolução temporal de parâmetros como período, amplitudo e fase, e 
descreve muito bem sinais periódicos. Ela foi empregada em nossas análises, pois, 
apresenta resultados mais precisos concernido perfis que exibem varabilidade intensa. 
\subsection{Transformada de Fourier} 
 
A transformada \textit{wavelet} entrou em vigor na década de 1980, mas foi em 1807 
com a análise de frequência de Joseph Fourier que se desenvolveu o ramo da 
matemática que deu origem á teoria da técnica \textit{wavelet}. 
 
A Transformada de Fourier (TF) é uma das técnicas mais populares no processamento 
de sinais, tendo como objetivo transformar uma função (ou sinal) do domínio de 
frequência. Um sinal $x(t)$ é multiplicado por um termo exponencial, em alguma 
determinada frequência $f$ e, em seguida, intefrando sobre todos os valores de tempo. 
A TF de $x(t)$ e a TF inversa são definidas respectivamente como: 
\begin{equation*} 
\widehat{x}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2\pi ift} \dd{t} 
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\end{equation*} 
\begin{equation*} 
{x}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{x}(t) e^{-2\pi ift} \dd{t} 
\end{equation*} 
 
Sendo assim, a análise de Fourier é uma ferramenta ideal para detectar e quantificar 
flutuações periódicas em séries temporais, se considerando períodos, amplitudes e 
fases constantes. Mas sistemas astrofísicos reais não apresentam a constância em suas 
flutuações. Portanto, foi desenvolvida uma técnica para aprimorar e adequar ás 
características mais reais de um perfil de flutuações. Portanto, foi desenvolvida uma 
técnica que se adequa ás características mais reais de um perfil de flutuações periódicas 
transientes e que apresenta mudanças em seus parâmetros. Esta técnica é atualmente 
conhecida como \textit{wavelet} e foca-se em um alcance temporal limitado dos dados. 
 
\subsection{Lomb-Scargle Periodograma} 
 
A análise espectral de mínimos quadrados (LSSA) é um método de estimar um espectro 
de frequência , com base em um ajuste de mínimos quadrados de sinusoides a amostras 
de dados, semelhante à análise de Fourier. A análise de Fourier, o método espectral 
mais usado na ciência, geralmente aumenta o ruído periódico em registros com 
intervalos longos; LSSA atenua esses problemas. 
 
O método do LSSA que também é conhecido como o método Lomb ou até mesmo 
Lomb-Scargle. O periodograma do Lomb-Scargle faz com que em vez de apenas tomar 
produtos escalares dos dados com formas de onda seno e cosseno diretamente, 
Scargle modificou a fórmula do periodograma padrão para primeiro encontrar um atraso 
de tempo τ de modo que este par de sinusoides seria mutuamente ortogonal em tempos 
de amostra $t_{j}$, e também ajustado para o potências potencialmente desiguais 
dessas duas funções de base, para obter uma melhor estimativa da potência em uma 
frequência, o que tornou seu método de periodograma modificado exatamente 
equivalente ao método dos mínimos quadrados de Lomb. O atraso de tempo t é definido 
pela fórmula: 
 
\begin{equation} 
\tan\omega \tau =\frac{\sum_j \sin{2 \omega t_{j}}}{\sum_j \cos{2 \omega t_{j}}} 
\end{equation} 
O periodograma na frequência ω é então estimado como: 
 
\begin{equation} 
P_{x} = \frac{1}{2}(\frac{[\sum_j X_{j} \cos{\omega(t_{j} -\tau )}]^2}{\sum_j \cos^2{\omega 
(t_{j} -\tau)}} + \frac{[\sum_j X_{j} \sin{\omega(t_{j} -\tau )}]^2}{\sum_j \sin^2{\omega (t_{j} 
-\tau)}}) 
\end{equation} 
que Scargle relata então ter a mesma distribuição estatística que o periodograma no 
caso de amostragem uniforme. 
Em qualquer frequência individual $\omega$, este método dá a mesma potência que 
um ajuste de mínimos quadrados para sinusóides dessa frequência, da forma: 
\begin{equation} 
\textphi(t) = A\cos{\omega t} + B\sin{\omega t} 
\end{equation} 
 
\subsection{Transformada \textit{wavelet}} 
A transformada \textit{wavelet} admite a existência de características de separação do 
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sinal e uma descrição local mais precisa. Eventos temporários devem ser descritos por 
uma fase característica que permita o cancelamento ou ênfase em períodos de larga 
escala. A transformada de \textit{wavelet} representa uma componente local e de fácil 
interpretação, que permite a separação das componentes do sinal em tempo e 
frequência. Decompondo uma série temporal em um espaço de empo e frequência, é 
possível determinar os modos dominantes da varabilidade, e como estes modos variam 
no tempo. A região na qual a função é diferente de zero é o suporte (quantificando, 
dessa forma, as localizações no tempo e frequência). Para uma função, ele é definido 
como o conjunto de valores t para quais a função $x(t) \neq 0$. 
 
Podemos dividir as transformadas \textit{wavelet} em duas categorias; discretas e 
contínuas. O termo função \textit{wavelet} é utilizado de forma genérica tanto para 
\textit{wavelets} ortogonais como para não ortogonais. O uso de uma base ortogonal 
implica na utilização de uma transformada \textit{wavelet} discreta (TWD), enquanto que 
uma base não ortogonal pode ser utilizada para a TWD, como também a transformada 
\textit{wavelet} contínua (TWC). Vamos apenas falar nesse presente trabalho da 
transformada de \textit{wavelet} contínua. 
A função de \textit{wavelet} contínua é utilizada para encontrar coeficientes detalhados 
de um sinal contínuo. Ela funciona como um operador que conecta um sinal de energia 
finita á função \textit{wavelet} mãe $\psi (t)$ e é capaz de oferecer uma localização no 
tempo e na frequência de forma precisa. 
 
\continuação no anexo*equações e imagens no anexo 
\ler no anexo*********** 
 
Resultados e Discussões 

 

Usando a base de dados do satélite TESS descreveremos a seguir os resultados obtidos 
usando as técnicas computacionais de Waveet, Fast Fourier Transform e Lomb-Scargle 
das estrelas HD 27463 e HD 63401. 

Fizemos em primeiro caso a analise da estrela HD 27463 que nos forneceu os 
resultados de FFT e Lomb-Scargle nas imagens a seguir: 

\figura 01 disponivel no anexo 

\figura 02 disponivel no anexo 

Ambos os gráficos nos revelam a periodicidade e a frequência da estrela. Como 
proposto no artigo V. Khalack at al. que ela é uma estrela que possui uma pulsação. 

No segundo momento também fizemos a analise da FFT e Lomb-Scargle da estrela HD 
63401: 

\figura 03 disponivel no anexo 

\figura 04 disponivel no anexo 

 
Para a estrela HD 63401 os gráficos também mostram uma periodicidade da estrela 
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além de uma pulsação. 
Agora vamos falar um pouco mais dos resultados da Wavelet para ambas estrelas. 

Ao variar-se o fator de escala de uma função \textit{wavelet}, traduzindo-o ao longo de 
um índice temporal localizado, é possível construir uma imagem que apresenta a 
amplitude de uma característica versus a escala, e como essa amplitude varia com o 
tempo. 

Também conhecido como espectro de potência \textit{wavelet} ou periodograma, o 
espectro local (mapa \textit{wavelet}) consiste em uma representação do espectro da 
transformada \textit{wavelet} (mapa de cores), o qual também pode ser constituído por 
superficies no espaço 3D. Os valores com os quais o mapa \textit{wavelet} é arquitetado, 
podem ser interpretados como a distribuição de energia do sinal no espaço tempo-
escala. Ao efetuar-se uma transformaçao entre a escala e período, é possível construir 
um mapa tempo-escala de um sinal f, o qual gera bons resultados (se comparados aos 
resultados alcançados pela analíse de Fourier). Para um dado sinal f a potência relativa 
da transformada \textit{wavelet}, representa pelas cores do mapa local, pode ser escrita 
como: 

\begin{equation} 
(a,b) \rightarrow |TWC_{f}(a,b; \psi)|^2 
\end{equation} 
Para análises realizadas neste relatório os eixos do espectro local correspondem ao 
tempo b (eixo horizontal) e á escala logaritmo a (eixo vertical); O índice de cores 
(potência relativa) corresponde á intensidade da assinatura do sinal. 

Podemos verficar nas figuras 5 e 6 um exemplo de um mapa de cores (espectro local) 
gerado a partir das curvas de luz HD 27463 e HD 63401. Esta análise \textit{wavelet}, 
assim como todas análises realizadas nesse relatório, foi gerado utilizando um código 
criado por Bravo et al(2014). Nesta figura, podemos identificar o índice de intensidade 
das cores, nele a cor vermelha está associada á uma amplitude de variabilidade elevada 
e a cor azul equivale á uma amplitude de variabilidade baixa. No eixo superior encontra-
se o fluxo normalizado versus o tempo de observação (curva de luz). Outro elemento 
que podemos identificar na lateral direita é o espectro global. Ele é gerado a partir da 
integração temporal do espectro de frequência local, e quando a mediana encontra-se 
corte é feito ao traçarmos uma \textit{wavelet}, medimos o espectro local, e quando a 
mediana encontra-se ao longo de todos os valores do espectro local, temos o espectro 
global. Ele fornece uma estimativa consistente e imparcial do verdadeiro espectro de 
potência de uma série temporal (Torrence & Campo 1998). O espectro global caracteriza 
a varabilidade dos sinais. NEle estão contidos os períodos relevantes e peculiares da 
assinatura no mapa de cores. 

O espectro global de uma análise \textit{wavelet} fornece uma medida útil do espectro 
local. È possível aumenta os graus de liberdade de cada ponto, e aumentar a 
significância dos picos ao suavizar o espectro da \textit{wavelet}. No espectro global da 
figura 5 e temos dois e três picos respectivamente de maior destaque contidos no 
sinal,identificados através de cores no eixo z ao longo do tempo e assinalados por linhas 
tracejadas. 

\figura 05 disponivel no anexo 

\figura 06 disponivel no anexo 
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O método de análise \textit{wavelet} vem sendo utilizado nas últimas duas décadas para 
estudar a variabilidade de diferentes corpos celestes, em especial curvas de luz de 
estrelas. Nós métodos de análise baseados na técnica de Fourier uma senoide é 
ajustada a toda a curva de luz analisada, enquanto que a \textit{wavelet} nos permite 
estudar períodos ou escalas temporais transientes, que se encontram presentes na 
curva de luz. Uma vantagem clara de utilizamos a análise de \textit{wavelet} e que temos 
uma maneira mais fácil de identificar a detecção da variabilidade de curto prazo, assim 
como na detecção de \textit{flares} na escala temporal, isto é, o tempo de duração dos 
\textit{flares} ou até mesmo o aumento e decaimento temporal, e se um \textit{outburst} 
escala temporal, isso quer dizer que a duração dos \textit{flares} ou aumento e 
decaimento temporal, e se um \textit{outburst} domina a escala temporal obtida. No caso 
ás escalas temporais, de duração longa, acontece que ou elas decrescem ou aumentam 
lentamente ao longo do tempo e também são facilmente detectadas no mapa 
\textit{wavelet}, ou seja, a \textit{wavelet} é empregada para verificar se uma escala 

temporal é permanente ou de curta duração.  

 
Conclusão 

 
Este trabalho propõe-se a apresentar um novo procedimento, combinando os métodos 
computacionais FFT, Lomb-Scargle e wavelet para a busca e análise da variabilidade 
fotométrica e periodicidades das estrelas HD 27463 e HD 63401, visando uma base 
computacional para posteriormente estudarmos trânsitos planetários na busca por 
planetas extra-solares. Com essa proposta percebemos que ao perfil das curvas de luz 
das estrelas, a analise wavelet empregada em nosso estudo apresenta resultados 
claramente mais sólidos do que em métodos baseados na análise de Fourrier. Justfica-
se, dessa forma, a sua utilização para análise da varibilidade das estrelas HD 27463 e 
HD 63401 e conseguinteestudo da sua periodicidade. Assim, mesmo utilizando métodos 
mias antigos como FFT e Lomb-Scargle, conseguimos ainda melhorar nosso estudo 
utilizando o método de análise wavelet. 
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Relatorio completo_04 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 582 

 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 583 

 

Relatorio completo_05 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 584 
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Relatorio completo_08 
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Relatorio completo_13 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistemas embarcadas para o reconhecimento de áudios 

Resumo 

 

O presente relatório tem por finalidade apresentar estratégias e ferramentas utilizadas 
em projetos de reconhecimento de som. Mais especificamente, será desenvolvido uma 
maneira de classificar choro infantil dentre os diversos sons em um ambiente familiar. 
Portanto, será mostrado maneiras para limitar a quantidade de sons diferentes que 
podem ser levados em consideração na hora de realizar o reconhecimento e formas 
para conseguir diferenciá-los. Nota-se também que a estrutura proposta leva em 
consideração sistemas embarcados que não possuem alto poder de processamento e 
podem facilmente ser moldados em produtos finais. A performance do sistema proposto 
inclui tecnologias de processamento de sinal, tais quais espectrogramas e Redes 
Neurais Convolucionais (RNC), bastante utilizadas em grandes empresas como a 
Google. Testes relataram altas taxas de acerto de mais de 88%. Além disso, é vista e 
analisada a possibilidade de usar outros modelos, como Long-Short Term Memory 
(LSTM), devido ao menor número de parâmetros calculados e menor tempo de 

execução necessário para usar esses classificadores. 

 
 
Palavras-chave: reconhecimento de som;RNC;LSTM;espectrogramas;choro infantil 

TITLE: Development of embedded systems for sound classification 

Abstract 

 

In this paper, we present solutions and tools used in projects of sound classification. 
More specifically, a baby cry classification will be developed among the various sounds 
in a family environment. In that way, it will be shown ways to limit the number of different 
sounds that may be considered when the classification happens and how it's possible to 
differentiate them. It's also worth knowing that the proposed approach takes into 
consideration the use of embedded systems that do not have much processing power 
and also can be transformed into a final product. The performance of our systems 
includes audio signal processing technologies, such as spectrograms, used in big 
enterprises like Google. The test has shown more than 88% success rate. Furthermore, 
it is also discussed the possibilities of using other models, such as Long-Short Term 
Memory (LSTM), due to the lower number of parameters and lesser execution time 
needed. 
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Introdução 

Tecnologias de reconhecimento de áudio estão sendo criadas e aperfeiçoadas 
constantemente nos dias de hoje. Seu uso pode facilmente ser visto nos celulares e 
assistentes pessoais (home assistants) em tarefas que envolvem reconhecer a fala do 
usuário ou em aplicações que envolvem a classificação de sons do ambiente. Com isso, 
percebe-se que a problemática pode ser dividida em dois grandes temas: 
reconhecimento de voz (speech recognition) e classificação de som (sound 
classification). O primeiro tem foco em sons produzidos apenas pela fala de seres 
humanos enquanto o segundo é voltado para sons provenientes do ambiente. A 
principal diferença reside no fato da comunicação dos seres humanos possuir um 
espectro mais limitado. Isso acontece devido a existência de blocos significativos de 
áudio, como por exemplo fonemas, que facilitam no processamento dos dados. Por 
outro lado, o segundo tema abrange sons com uma natureza menos estruturada e com 
padrões mais complexos, tornando assim necessário traçar estratégias mais elaboradas 
para solucionar essa problemática. Nesse artigo apresentaremos métodos e 
ferramentas para embarcar essa solução em sistemas de baixo custo, tendo como 
objetivo principal a classificação de um choro infantil comparado com outros sons em 
um ambiente familiar. Esse sistema será embarcado em uma babá eletrônica projetada 
para pais surdos. Ademais, nota-se que a arquitetura proposta pode ser utilizada para 
outras aplicações envolvendo os temas mencionados. 

 
Metodologia 

 

A princípio, os computadores têm um impacto imenso no dia a dia de seu usuário. Com 
ele, pode-se utilizar e desenvolver diversas aplicações. Consequentemente, seu custo 
é proporcional ao seu desempenho e inversamente proporcional ao seu tamanho. Afinal, 
sempre se quer sistemas com mais poder de processamento e menor tamanho. 
Entretanto, nem sempre é desejável (ou possível) ter todos esses benefícios. Às vezes 
o usuário requer um sistema que execute poucas ou apenas uma aplicação, sem 
necessitar de muito poder de processamento. Existem vários exemplos disso em 
residências: eletrodomésticos, celulares, roteadores. Todos eles possuem um 
computador de bordo capaz de apenas realizar atividades ao qual ele foi projetado para 
fazer (como controlar a refrigeração do produto por exemplo). Esse tipo de computador 
é chamado de sistema embarcado, ele é muito utilizado por desenvolvedores em 
projetos de automação e será o sistema principal da babá eletrônica. Mais 
especificamente, será utilizado o Raspberry Pi Zero (Figura 1), uma versão mais 
simples, menor e barata dentre os modelos de Raspberry Pi. Com ele, espera-se 
solucionar o problema proposto, tendo benefícios no tamanho e custo do produto final. 
Ademais, será necessário utilizar uma placa de expansão conectado ao Raspberry Pi, 
chamado de ReSpeaker 2-Mics Pi HAT. Ele contém ferramentas adicionais, como 
botões, LEDs e entrada e saída de áudio. Logo, o Raspberry Pi será responsável por 
captar e processar o áudio recebido do ambiente. Entretanto, para alertar o usuário, 
precisa-se de outro componente capaz de receber e transmitir informações à distância 
por meio de WiFi. Nesse caso, foi escolhido o ESP8266 NodeMCU (Figura 2), outro 
sistema embarcado capaz de receber os dados do Raspberry Pi e atuar por meio de 
sinais vibratórios (ativar o motor de vibracall). Esse componente irá permanecer junto 

do usuário durante a utilização do produto. 
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Dessa forma, tendo em mente o hardware utilizado, se faz necessário definir mais um 
componente para solucionar a problemática proposta: o áudio. Nele está contido todas 
as informações necessárias para classificar o choro de um bebê no ambiente familiar. 
Os seres humanos possuem uma estrutura de processamento de áudio bastante 
complexa e se baseiam nela para construir as estratégias de tratamento do áudio, porém 
ainda não conseguem traduzi-la aos sistemas digitais dos dias de hoje. Isso significa 
que diferente da cóclea (estrutura interna do ouvido responsável por receber o áudio e 
enviar respostas neurais ao nervo auditivo), os sistemas digitais precisam processar o 
áudio e extrair dele informações importantes que permita classificá-los. Para que isso 
ocorra, os computadores devem captar o áudio do microfone de forma que os dados 
possam ser processados eficientemente. Define-se então a representação do áudio 
proveniente do microfone como um sinal de tempo discreto, visto na Figura 3. Isso 
significa que se pode guardar as informações do áudio como uma sequência de valores 
no tempo. Assim, torna-se possível utilizar técnicas de processamento de sinal para 

adquirir informações relevantes. 

Nesse aspecto, tem-se o volume, ou intensidade, como uma das características mais 
simples a serem extraídas do áudio. Nele, quanto maior o valor numérico do sinal, mais 
intenso é o som no meio físico. Com isso, é possível diferenciar entre uma grande 
quantidade de sons onde a fonte não se encontra perto do microfone ou simplesmente 
não gera um som de alta intensidade. Em um ambiente familiar, por exemplo, contanto 
que algum residente não fale muito perto do microfone e/ou alto o suficiente, a conversa 
entre pessoas pode ser classificada como não sendo choro de bebê apenas analisando 
o volume. Outro aspecto bastante relevante na extração de características é a 
frequência do sinal (Figura 4). Define-se frequência de um sinal como o número de 
vezes em que o sinal se repete a cada unidade de tempo (geralmente 1 segundo). 

Esse conceito é importante quando se trata da Transformada de Fourier. Também 
chamada de representação do domínio da frequência do sinal original, a Transformada 
de Fourier decompõe um sinal complexo (sinal de som) em seus componentes senoidais 
e cossenoidais. Outra analogia seria decompor uma nota musical em quais cordas 
estavam pressionadas. Dessa forma, utilizando a Transformada de Fourier no sinal de 
áudio, pode-se adquirir informações das frequências que a compõem e isso será um 
diferencial para classificar os sinais de áudio. Existem também outras ferramentas 
baseadas na frequência e bastante utilizadas para classificar sons, tais como 
Espectrogramas e Coeficientes Mel. Elas trazem mais informações sobre a frequência, 
mas também podem ser mais custosas na questão do processamento. A representação 
do espectrograma é mostrada na Figura 5. 

Tendo em mente essas informações, é preciso agora criar estratégias para classificá-
las. Como o foco é embarcar essas tecnologias, é recomendável evitar extrair 
características que necessitam de grande poder de processamento. Dessa forma, o 
desenvolvedor pode obter bons resultados apenas com a análise do volume e da 
frequência, já que existem poucos sons em um ambiente familiar que trazem intensos 
sinais de áudio com conteúdos na frequência parecidos com um choro de bebê. Um 
liquidificador pode gerar sinais com frequências altas parecido com o choro, porém não 
com tanta intensidade pois o microfone provavelmente estaria mais perto do bebê do 
que do eletrodoméstico, por exemplo. Entretanto, nem sempre é possível resolver a 
problemática apenas com esses dois fatores. Por isso, é recomendável utilizar 
aprendizado de máquina como classificador. Aprendizado de máquina é um subtema 
da inteligência artificial e bastante utilizado em tecnologias móveis dos dias de hoje. 
Com ele, é possível treinar um modelo já existente para realizar tarefas complexas, 
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neste caso diferenciar o choro de bebê entre outros sons do ambiente familiar como 
latido de cachorro ou eletrodomésticos em uso. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os testes realizados foram baseados em uma base de dados de 3 classes de áudio 
diferentes: choro de bebê, latido de cachorro e aspirador de pó em funcionamento. Cada 
classe possui 180 segundos de áudio referente ao seu tema. A classe aspirador de pó, 
por exemplo, possui 180 segundos de áudio onde a maioria contém o som de um 
aspirador em funcionamento. Testes realizados com a extração do volume e da 
frequência obtiveram bons resultados, porém é difícil quantificar o número de acertos. 
O objetivo era limitar os sinais de áudio que deveriam ser levados em consideração. 
Dessa forma, grande parte dos áudios que não possuem intensidade suficiente, como 
a fala humana, e outros sons que não possuem a frequência adequada, como barulhos 
domésticos em outros cômodos da casa, são descartados no processamento do sinal. 
Assim, resta analisar os possíveis sons que seriam mais parecidos com o choro infantil 
em termos de energia e frequência, por isso chegou-se nas três classes. Com isso, a 
estratégia analisada toma como base dois modelos de aprendizado de máquina: Redes 
Neurais Convolucionais (CNN em inglês) e Long-Short Term Memory (LSTM). Ambos 
foram treinados utilizando 100 segundos de cada classe. Isso significa que a validação 
foi feita com os 80 segundos restantes, dados esses que nunca foram apresentados 
para os modelos anteriormente. A LSTM, utilizando Coeficientes Mel como 
característica, obteve resultados com mais de 75% de acerto, porém ela não parece ter 
acertado muitas validações da classe choro. Isso pode significar que ela não “aprendeu” 
as diferenças entre as classes e portanto, não obteria bons resultados na prática, pois 
esse modelo quase nunca iria predizer que áudios de choro são choro. A CNN por outro 
lado, utilizando espectrogramas, obteve mais de 88% de acerto nos testes. Esse modelo 
teve bastante acerto em todas as classes e portanto é uma boa solução para o problema 

proposto. 

Levando em consideração o tempo de processamento, pode-se perceber que a LSTM 
é um modelo mais leve e com menos parâmetros. Isso significa que ela realiza menos 
cálculos e portanto, demora pouco menos de 1 segundo para processar 1 segundo de 
áudio. Isso mostra uma janela de oportunidade para construir um sistema em tempo 
real, onde se tem até no máximo 1 segundo para processar 1 segundo de áudio. 
Entretanto, é preciso adicionar também o tempo necessário para extrair as 
características que, nesse caso, levaram aproximadamente 0.5 segundos por 1 
segundo de áudio. Na literatura, pode-se ver que a LSTM é bastante usada para 
predizer dados de sequência temporal, como sinais de áudio. O estudo do modelo 
aponta que ele teve bons resultados com a classificação de sons do ambiente, porém 
não existem muitos registros usando especificamente sons de choro infantil. Isso pode 
significar a ineficiência do modelo para esse problema em específico ou da arquitetura 
utilizada neste projeto. 

Por outro lado, a CNN, obtendo bons resultados, precisou de um tempo maior de 
processamento. Aproximadamente 2 segundos para cada segundo analisado foram 
requeridos exclusivamente para o cálculo dos parâmetros do modelo. Isso aponta que 
também não é possível construir um sistema em tempo real, pelo menos utilizando o 
hardware proposto. Contudo, testes apontaram que mesmo perdendo alguns segundos 
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de áudio por conta do processamento, a alta taxa de acerto representa muito bem uma 
boa solução ao problema proposto. 

 
Conclusão 

 
Esse projeto propôs estratégias para o problema de classificação de áudio, sobretudo 
com a finalidade de construir sistemas embarcados que consigam executar essas 
estratégias tendo em consideração o seu pequeno poder de processamento. Hoje em 
dia, desenvolvedores recomendam utilizar modelos com o computador embarcado 
Raspberry Pi Zero devido ao seu pequeno tamanho e relativamente alto poder de 
processamento. Logo, pode-se perceber que essa é uma escolha de confiança. Para 
fazer a comunicação à longa distância, optou-se pelo microcontrolador ESP8266, outro 
produto bastante recomendável para projetos com WiFi. Avaliou-se também quais 
características são mais utilizadas quando se trabalha com processamento de áudio e 
qual impacto elas têm em sistemas embarcados. O uso da intensidade e frequência do 
sinal provaram ser características que limitam bastante os sinais de áudio que realmente 
trazem informações importantes, para que assim elas possam ser processadas com 
métodos, como o Espectrograma ou Coeficientes Mel, que exigem mais tempo de 
execução. Assim, conteve-se o uso destes extratores de características ao mínimo, 
exigindo também o mínimo possível de poder de processamento do sistema. Ademais, 
foram propostos modelos usados na literatura, como o LSTM e o CNN e foram obtidos 
bons resultados com o modelo citado posteriormente. Também há a recomendação de 
investigar a arquitetura utilizada desses modelos e das características utilizadas em 
cada um, a fim de encontrar estratégias que necessitem de menos poder computacional, 
mas que tragam resultados tão bons quanto ou até melhor. 
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Figura 1 - Raspberry pi zero 

 

 

Figura 2 - Esp8266 NodeMCU 
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Figura 3 - Sinal de áudio 
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Figura 4 - Intensidade e Frequência 
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Figura 5 - Espectrograma 
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TÍTULO: Novos Materiais Funcionais Avançados Derivados do Núcleo 2,4,6-tris(3,4-

bis(alcoxi)fenil)piridina 

Resumo 

 

RESUMO 

 

Os Cristais Líquidos podem ser classificados como materiais orgânicos avançados, com 
propriedades únicas e que vem impactando a sociedade nas últimas décadas. Esses 
matérias possuem um estado intermediário entre o sólido cristalino e o líquido isotrópico, 
estado conhecido como mesófase. O presente trabalho tem por objetivo principal, 
através de metodologias de baixo custo, sintetizar derivados do núcleo 2,4,6-
triarilpiridina substituídas com potencial aplicação como cristais líquidos. De forma 
específica, deseja-se obter o composto 2,4,6-tris(3,4-bis(dodecilóxi)fenil)piridina. A 
metodologia seguida é uma adaptação dos procedimentos relatados na literatura. Até o 
momento um único composto foi sintetizado, devidamente caracterizado e o estudo 
inicial de suas propriedades revelaram ser um material promissor futuramente na 
continuação da pesquisa. 
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TITLE: New Advanced Functional Materials Derived from Core 2,4,6-tris(3,4-

bis(alcoxy)phenyl)pyridine 

Abstract 

 

ABSTRACT 

 

Liquid Crystals can be classified as advanced organic materials, with unique properties 
that have been impacting society in recent decades. These materials have an 
intermediate state between the crystalline solid and the isotropic liquid, a state known as 
mesophase. The main objective of this work, through low-cost methodologies, to 
synthesize 2,4,6-triarilpyridine core derivatives replaced with potential application as 
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liquid crystals. Specifically, we want to obtain the compound 2,4,6-tris(3,4-
bis(dodecilillis)phenyl)pyridine. The methodology followed is an adaptation of the 
procedures reported in the literature. To date a single compound has been synthesized, 
properly characterized and the initial study of its properties proved to be a promising 
material in the future in the continuation of the research. 

 
 
Keywords: Organic Synthesis; liquid crystals; pyridine 

Introdução 

INTRODUÇÃO 

Materiais Funcionais Avançados podem ser descritos como aqueles com a capacidade 
de otimizar os já existentes ou criar novos matérias, produtos ou até processos, que 
apresentem baixo custo de produção, baixa toxidade, boas propriedades e que 
compreendem uma importante área de pesquisa que vem revolucionando o mundos nas 
últimas décadas, dentre elas os matérias orgânicos avançados, devido as suas 
propriedades óptica-eletrônicas e as sua gama de aplicações na indústria [1]. Dentre 
esses matérias, há os Cristais Líquidos, amplamente utilizados na eletrônica orgânica 

[2]. 

Os Cristais Líquidos apresentam uma fase intermediária entre o sólido cristalino e o 
líquido isotrópicos, e são compostos por um ou mais núcleos rígidos, que dão a molécula 
a propriedade de ordenação orientacional, em alguns casos, capacidade de transporte 
de carga. Por outro lado, a parte da estrutura flexível (alifática) oferece a desordenação 
posicional, que é fundamental para obtenção de filmes finos de alinhamento uniforme, 
além de atuarem como camadas isolantes em torno do centro rígido [2, 3]. A 
combinação das suas propriedades de mobilidade molecular e anisotropia ótica, elétrica 
e magnética propicia aos cristais líquidos inúmeras aplicações, dentre elas mostradores 
eletrônicos (displays), além de telas de dispositivos eletrônicos, tais como smartphones, 
tablets, televisores e notebooks [4]. Por definição, as moléculas que apresentam 
propriedades líquido-cristalina são denominadas mesógenos, enquanto que as fases 
existentes entre sólido e líquido são designadas por mesófases. Em geral, estas 
mesófases são classificadas em três principais tipos, que vão depender da sua 
organização supramolecular: nemática, esmética e colunar. É importante destacar que 
os cristais líquidos podem ser classificados também de acordo com a sua forma 
estrutural, podendo assumir o formato calamítico (forma de bastão ou bastonete) ou 
discótico (formato achatado e em disco), dessa forma apresentam padrões de 
empacotamento que dependem das suas estruturas e suas interações [3, 4, 5]. 

Heterocíclos nitrogenados, como as piridinas substituídas, são bastante conhecidos por 
suas propriedades biológicas e são amplamente utilizados como bloco de construção 
de produtos naturais e medicamentos farmacêuticos, bem como as 2,4,6-triarilpiridinas 
substituídas, utilizadas como quimiossensores, fotossensibilizantes [8] e matérias 
funcionais [9]. O presente trabalho tem por objetivo, sintetizar moléculas orgânicas 
visando a obtenção de derivados 2,4,6-tris(3,4-bis(alcoxi)fenil)piridina (TAP), através de 
metodologias de baixo custo, desenvolvendo os estudos de suas propriedades térmicas 
e ópticas para uma possível aplicação como cristais líquidos. 
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Metodologia 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 MATERIAIS E REAGENTES 

Os materiais e reagentes: 1-bromododecano, 3,4-hidroxibenzaldeido, 1,2-benzenodiol 
(pirocatecol, ou simplesmente catecol), acetato de amônio, acetona, ácido acético, ácido 
clorídrico (HCl), água destilada, cloreto de acila, cloreto de alumínio (AlCl3), cloreto de 
sódio (NaCl), carbonato de potássio (K2CO3), diclorometano (CH2Cl2), 
dimetilformamida (DMF), iodeto de potássio (KI) e sulfato de magnésio (MgSO4) foram 
adquiridos de fontes comerciais e utilizados sem prévias purificações. As placas para 
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) são da Silicycle (Ultrapure SILICA GELS, 

250). 

 

2.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE SÍNTESE 

A metodologia empregada no presente trabalho se dá pela adaptação da ciclo-
condensação de formação do núcleo 2,4,6-triarilpiridina [8]. Segue as reações 
sequenciais de: formação do 3,4-dodeciloxiacetofenona por meio da alquilação do 
catecol via SN2, seguido pela acilação de Friedel-Craft para obtenção do 3,4-
dialcóxiacetofenona (1a); alquilação do 3,4-hidroxibenzaldeido via SN2 para obtenção 
do 3,4-dialcóxibenzaldeido (1b), os matérias de partida; por fim, a primeira condensação 
aldólica (2) seguida pela Adição de Michael (3) e reagindo com acetato de amônio para 
a formação do núcleo piridínico (TAP). 

 

2.2.1 Síntese dos Materiais de Partida 

2.2.1.1 Síntese do 3,4-didodeciloxiacetofenona 

Para a obtenção do primeiro material de partida (esquema 1), 3,4-
didodeciloxiacetofenona (1a), em um balão de fundo redondo adicionou-se o 1,125g 
(10,22mmol) de catecol e 1,412g (10,22mmol) de carbonato de potássio em 5mL de 
acetona em refluxo e agitação por 30 minutos, posteriormente se adicionou 5024µL 
(5,547g, 22,25mmol) de 1-bromododecano mais iodeto de potássio em quantidades 
catalíticas, a reação foi mantida em refluxo e agitação por 48h. A conversão ao produto 
foi acompanhada por CCD. O meio reacional foi vertido em metanol para ressuspensão, 
o sólido foi filtrado a vácuo e lavado em etanol para a formação do intermediário 1,2-
dodeciloxibenzeno. Em seguida, em um balão de fundo redondo, 0,5g (1,120mmol) do 
1,2-dodeciloxibenzeno foi dissolvido em 3mL de diclorometano e colocado em ganho de 
gelo a -5ºC. Adicionou-se 0,1802g (1,350mmol) de cloreto de alumínio em pequenas 
porções na temperatura controlada a -5ºC. Após 10 minutos, foi adicionado 95,11µL 
(1,350mmol) de cloreto de acetila gota a gota em temperaturas abaixo de 0ºC. Após a 
adição a solução foi agitada por 30 minutos e refluxada por 2h. A mistura foi vertida em 
10mL de água e adicionado cuidadosamente 2mL de HCl concentrado. O solvente 
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orgânico foi evaporado e o material filtrado a vácuo e recristalizado em etanol. 
Rendimento: 80%. 

 

2.2.1.2 Síntese do 3,4-didodeciloxibenzaldeido 

Para a obtenção do segundo material de partida, 3,4-didodeciloxibenzaldeido (1b), em 
um balão de fundo redondo, reagiu-se o 0,3g (2,156mmol) de 3,4-dihidroxibenzaldeido 
em 3mL de DMF e 0,8914g (6,450mmol) de carbonato de potássio, a mistura foi agitada 
e aquecida em 80ºC por 30 minutos. Após isso, adicionou-se 713,4µL (3,230mmol) de 
1-bromododecano e iodeto de potássio em quantidades catalíticas. A reação foi mantida 
em aquecimento por 48h. A mistura foi arrefecida à temperatura ambiente e vertida em 
água. Foi feito múltiplas extrações da camada orgânica usando acetato de etila, água e 
cloreto de sódio anidro. A camada orgânica foi seca sobre MgSO4 e o solvente 
evaporado. O sólido foi filtrado a vácuo e lavado em etanol/água. Rendimento: 84%. 

 

2.2.2 Síntese do 2,4,6-tris(3,4-bis(alcoxi)fenil)piridina (TAP) 

A obtenção da molécula alvo, TAP, se deu pela reação de ciclo-condensação de 1a, 1b 
e acetato de amônio. Em um balão de fundo redondo, foi adicionado 0,1234g 
(0,2530mmol) de 1a, mais 0,060g (0,1265mmol) de 1b e 0,03905g (0,5066mmol) de 
acetato de amônio em 2,5mL de ácido acético. A mistura foi agitada e aquecida a 120ºC 
por 5h na ausência de catalizador. A reação foi monitorada por CCD (hexano: acetato 
de etila = 3:1). Depois de completada, a mistura reacional foi vertida em água gelada e 
o sólido coletado por meio de filtração a vácuo, lavado com água destilada e seco. O 
sólido bruto foi recristalizado em etanol 95%, obtendo assim o produto puro. 
Rendimento: 56%. 

 

2.2.3 Caracterização 

Todas os intermediários e a molécula alvo foram devidamente caracterizados 
estruturalmente por espectroscopia de infravermelho e espectroscopia de ressonância 
magnética nuclear (RMN). O comportamento térmico e algumas das propriedades do 
TAP foram investigadas por microscopia óptica de luz polarizada (MOLP). 

 
Resultados e Discussões 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira etapa consistiu na 
preparação dos materiais de partida, onde se almejou a formação de 1a por meio da 
alquilação do catecol seguida pela acilação do mesmo. O 3,4-dihidroxibenzaldeido foi 
adquirido de fontes comerciais, seguindo, então, apenas a reação de alquilação para 
obtenção de 1b. Nenhum dos matérias de partida são inéditos e as reações foram 
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adaptadas da literatura [11, 12]. A segunda etapa consistiu na ciclocondensação para a 
formação do núcleo piridina por meio da condensação aldólica de 1a e 1b, seguido pela 
Adição de Michael e formação do núcleo piridínico com adição do nitrogênio através do 
acetato de amônio, formando assim o TAP, a molécula almejada. O material obtido na 
segunda etapa é inédito e a reação é uma adaptação da literatura [8]. O esquema 2 
apresenta a proposta do mecanismo reacional para o presente trabalho. 

A inspeção do espectro de infravermelho do composto 1a (Figura 1), pode-se notar 
duas bandas bem intensas, em 2915 e 2920 cm-1, referentes à deformação angular das 
ligações C-H das cadeias alquílicas. Uma banda característica de carbonila de cetonas 
é verificada em 1660 cm-1, confirmando assim o sucesso da reação de acilação. A 

banda em 1270 cm-1 oriunda de deformação angular do éter aromático. 

A inspeção do espectro de RMN 1H do composto 1a (Figura 2) mostra os hidrogênios 
aromáticos observados como um dubleto em δ 6,9 ppm e um multipleto 7,53 ppm, com 
integrações para um e dois hidrogênios, respectivamente. Um singleto em δ 2,25 ppm 
com integral para três hidrgênios, referente à metila ligado ao carbono carbonílico. 
Aproximadamente em δ 4,06 ppm nota-se um tripleto com integração para dois 
hidrogênios referentes aos hidrogênios metilênicos adjacentes ao átomo de oxigênio do 
grupo alcóxi. Os demais sinais de hidrogênio dos grupos metilênicos são associados ao 
multipleto em 1,28 ppm, enquanto a metila terminal da cadeia alquílica é observada em 
e δ 0,9 ppm, cujo sinal se traduz em um tripleto com integração para três hidrogênios. 

O espectro de RMN 1H para o TAP (Figura 4) possui picos entre 8 e 7 ppm, 
correspondente a hidrogênios de aromáticos. Pode-se observar esse pico mais 
deslocado em 7,84 ppm com integração para dois hidrogênios, correspondentes aos 
hidrogênios do núcleo piridina, mais desprotegidos, em 7,68 ppm se observa um 
multipleto com integração para quatro hidrogênios, relacionado aos hidrogênios 
aromáticos da posição orto a ligação com o núcleo piridina. Em 7,27 ppm há um 
multipleto para dois hidrogênios, mais protegidos correspondentes à os hidrogênios 
aromáticos que estão na posição orto a ligação com o núcleo da piridina, mas estão 
mais distantes do nitrogênio. 

A imagem da textura do TAP (Figura 3), exibida pela análise em Microscopia Óptica de 
Luz Polarizada (MOLP), mostra um possível empacotamento colunar, observada pela 
presença de partes mais escurar na imagem no formato de cruzes de malta que 
apresentam esse padrão [5]. 

 

Conclusão 

 

4. CONCLUSÃO 

Até o momento foi sintetizado um único derivado TAP, contendo grupos dodecilóxi com 
56% de rendimento. Devidamente caracterizado por RMN 1H e o estudo inicial de suas 
propriedades térmicas e ópticas via MOLP não apresentou mesófase, mas mostrou um 
provável empacotamento colunar bastante interessante, o que indica sua forma 
discótica, revelando ser um composto promissor frente a algumas futuras mudanças, 
afim de adequar sua estrutura às possíveis propriedades almejadas. Dito isto, como 
perspectivas futuras outros derivados do núcleo TAP serão preparados, com a variação 
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no tamanho das suas cadeias alquílicas, de modo que todas as propriedades liquo-
cristalinas sejam alcançadas para futuras aplicações. 
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Objetivo 

 

 

Esquema 1: Formação de 1a 
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Figura 1: Espectro de infravermelho para o composto 1a 
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Figura 2: Espectro de RMN 1H para o composto 1a 

 

 

Esquema 2: Esquema e proposta de mecanismo para o TAP 
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Figura 3: Textura obtida para o TAP por meio de MOLP 
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Figura 4: Espectro de RMN 1H para o TAP 
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TÍTULO: Redes Complexas: Conceitos e aplicações 

Resumo 

 

Estudos em redes são essenciais em diversos campos do conhecimento (ciência) 
devido a sua capacidade de representar sistemas reais [7]. Devido ao desenvolvimento 
de ferramentas computacionais, o estudo de Sistemas Complexos tornou-se mais amplo 
com o decorrer dos anos. As redes complexas é uma subárea dos sistemas complexos, 
e através dela, podemos esquematizar vários sistemas abundantes na natureza. O 
estudo de redes complexas é um campo interdisciplinar, com pesquisas em diversas 
campos, tais como: ciências sociais, biológicas, econômica, entre outras. Este trabalho 
tem como objetivo apresentar conceitos fundamentais sobre as redes, bem como 
analisar algumas propriedades dos modelos mais estudados da área: o Modelo de Rede 

Aleatória de Erdös e Rényi e o Modelo de Redes Complexas de Barabási-Albert. 

 
 
Palavras-chave: Redes Complexas, Redes Aleatórias, Teoria dos Grafos, Aplicações 

TITLE: Complex Networks: Concepts and Applications 

Abstract 

 

Studies in complex networks are essential in many fields of knowledge (science) 
because of their ability to represent real systems. [7]. Due to the development of 
computational tools, the study of Complex Systems has become broader over the years. 
Complex networks are a subarea of complex systems, and through it, we can outline 
several systems that are abundant in nature. The study of complex networks is an 
interdisciplinary field, with research in several areas, such as: social sciences, biological 
sciences, economics, among others. This work aims to present fundamental concepts 
about networks, as well as to analyze some properties of the most studied models in the 
area: the Erdős–Rényi model for Random Networks and the Barabási-Albert model for 

Complex Networks. 

 
 
Keywords: Complex Networks, Random Networks, Graph Theory, Applications 

Introdução 

As redes complexas é uma área interdisciplinar que contempla várias campos do 
conhecimento, tais como a física, a matemática, a biologia e as ciências sociais. Uma 
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rede pode ser entendida como um conjunto de vértices (sítios ou nós) que estão 
conectados entre si por meio de arestas (conexões ou ligações). Historicamente, o 
estudo das redes teve início com o matemático suíço Leonard Euler, em 1736, por meio 
da teoria dos grafos, quando o mesmo se propôs a resolver o problema das sete pontes 
de Königsberg, assim dando origem a teoria dos grafos. Atualmente, denominada como 
Kaliningrado, a cidade de Königsberg era dividida por um conjunto de sete pontes que 
cruzavam o rio Pregel, nas quais dividiam a cidade em algumas ilhas. O problema 
consistia em resolver a seguinte questão: seria possível atravessar todas as sete pontes 
da cidade, passando por cada uma das pontes uma única vez, e retornar ao mesmo 
ponto de partida? Ao esquematizar o grafo do problema, Euler provou que tal trajeto não 
era possível. O matemático chamou as porções de terra de vértices e cada ponte da 
cidade de arestas, com isso Euler verificou que tal problema apresentava solução 
negativa devido os vértices apresentarem um número ímpar de arestas, ou seja, se 
todos os sítios (ilhas) tivessem um número par de arestas (pontes), tal trajeto seria 

possível. 

Em meados da década de 1960 os matemáticos Erdös e Renyi fizeram um grande 
avanço na área de redes quando propuseram um modelo de grafos aleatórios [1]. Neste 
modelo a distribuição de arestas é feita de forma que todos os nós recebam uma mesma 
probabilidade p de ligação, assim gerando redes não dinâmicas, pois o número de 
vértices é fixo e uma aresta é criada, aleatoriamente, a cada passo de tempo com 
probabilidade p [3]. 

Na década de 1990 a área de redes voltou a ganhar destaque graças ao trabalho 
proposto pelos físicos húngaros Albert László Barabási e Réka Albert, que propuseram 
um modelo que descrevia um tipo de rede real. Neste modelo é apresentado o conceito 
de conexão preferencial, nos quais novos sítios tendem a se conectar preferencialmente 
a sítios pré-existentes no grafo. Neste modelo, apresentado como Modelo de Barabási-
Albert, ou BA, existem sítios denominados de “pólos” (ou hubs), nos quais surgem 
devido ao conceito de ligação preferencial da rede, isto é, são sítios que detém um 
grande número de conexões (apresentam muitos vizinhos). 

Algumas aplicações das redes complexas podem ser observadas no nosso dia a dia. 
Um bom exemplo são as redes de computadores, onde os computadores podem ser 
representados como os nós da rede, e os cabos e meios de transmissão são as arestas. 

 
Metodologia 

 
Nesta seção iremos apresentar os principais conceitos utilizados no decorrer deste 
trabalho. 

Definição de Redes: uma rede pode ser definida como sendo um conjunto de objetos 
conectados entre si. Esses objetos são chamados de vértices (nós ou sítios) e as 
conexões de arestas (ligações) [7]. 

Topologia da Rede: indica como os vértices e arestas estão distribuídas na rede, isto é, 
indica a estrutura da rede. Por meio desta característica podemos verificar se as 
ligações estão de forma aleatória ou se seguem um certo parâmetro de ligação 
preferencial. 
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Grau do vértice: O grau de um vértice se dá pelo número de ligações que este vértice 
contém. Outro fato interessante é que o grau do vértice expressa o número de vizinhos 
que um sítio possui. Essa característica também é nomeada de conectividade e é 
representada pela letra k. 

Distribuição de conectividade: A distribuição de conectividade P(k), também chamada 
de distribuição de grau, indica a probabilidade de que um vértice qualquer na rede 
possua k vizinhos, ou seja, define a fração de sítios da rede que apresentam 
determinado grau k. Esta propriedade também expressa a topologia da rede. Em geral 
existem dois tipos de distribuições de conectividade: localizada e não localizada; a 
seguir iremos apresentar duas distribuições de conectividade mais comuns em redes. 

Distribuição de Poisson: É uma distribuição de probabilidade que indica a probabilidade 
de um evento acontecer independentemente de quando aconteceu o evento anterior. 
Um exemplo de rede que tem uma distribuição de Poisson é a rede aleatória. É definida 
pela equação 1. 

Distribuição em Lei de Potência: alguns sistemas reais não podem ser descritos por 
distribuições localizadas, tipo Poisson, pelo contrário, tais sistemas são descritos por 
uma distribuição larga. Neste tipo de distribuição existem poucos vértices com alta 
conectividade, chamados hubs, e muitos vértices com baixa conectividade. Sistemas 
descritos pela distribuição em Lei de Potência são ditos ser livres de escala [7]. Esta 
distribuição é dada pela equação 2. 

Fazendo uso da biblioteca networkx em python foi possível obter a representação dos 
modelos de redes abordados neste trabalho. 

Modelo de Erdös e Rényi (ER): Na figura 2.1 temos a representação do modelo de rede 
aleatória. Este tipo de rede é definido com um número de vértices fixo em que as arestas 
são distribuídas de forma aleatória e em cada par de vértices acontece uma ligação 
probabilidade p. 

Modelo de Barabási e Albert (BA): No modelo de rede livre de escala, diferente do 
modelo aleatório, a rede não inicia com um número fixo de nós. O modelo segue uma 
evolução temporal, onde o número de vértices aumenta com o tempo e a distribuição 
de conectividade segue uma lei de potência. A principal característica dessa rede é a 
conexão preferencial, onde os novos sítios adicionados na rede tendem a se conectar 
aos sítios mais conectados (geralmente mais antigos), gerando assim os chamados 
pólos ou hubs. 

 

Resultados e Discussões 

 

Nesta seção iremos apresentar a distribuição de conectividade para ambos os modelos 
abordados: Modelo de rede aleatória e o Modelo de rede livre de escala. 

Modelo de rede aleatória de Erdös e Rényi(ER): As redes aleatórias estão presentes 
em grande parte do nosso dia a adia. A distribuição de probabilidade das redes, segundo 
o modelo de Erdós e Rényi, segue uma curva gaussiana que mostra que uma grande 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 619 

 

parte das ligações fica em torno de um valor médio <k>, e apresenta uma certa 
variabilidade. A figura 3 foi realizada para uma rede com 10000 sítios e 400 amostras. 

Um exemplo real deste tipo de grafo são as rodovias, na qual apresentam a mesma 
distribuição de conectividade, onde todos os nós (cidades) possuem aproximadamente 
os mesmos números de links(estradas) caracterizando assim uma distribuição que se 
relaciona diretamente com o modelo aleatório de redes. 

Rede livre de escala (BA) : O modelo de rede livre de escala apresenta uma distribuição 
de probabilidade seguindo uma lei de potência, indicando a existência de pólos na rede, 
na qual poucos vértices possuem alto grau de conectividade e muitos vértices 
apresentam um pequeno grau de conectividade. Barabási e Albert mostraram que, 
independentemente do sistema e a identidade dos seus constituintes, a probabilidade 
P(k) de um vértice do sistema interagir com k outros vértices decai como uma lei de 
potência dada pela equação 3 [4]. 

Um exemplo clássico de uma rede livre de escala são os aeroportos onde todos os nós 
(aeroportos) possuem diferentes números de links (aerovias). Outro exemplo é a "World 
Wide Web - WWW” na qual a sua distribuição é assintoticamente uma Lei de Potência. 
Nesta rede os nós são as páginas da internet e estas possuem uma ligação entre si, se 
existe um "hyperlink", ou seja, um atalho, de uma página para a outra [4]. Exemplos de 
pólos na rede WWW são o google.com e o facebook.com. Esta mesma rede foi a 
precursora para as redes livre de escala, dado que Barabási e Albert estavam 
analisando ela quando constaram características como: crescimento e ligação 
preferencial. 

A figura 5 apresenta a distribuição de conectividade em Lei de Potência para o modelo 
de BA. Simulação realizada para m=1, N=10000 e 400 amostras. 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho foram apresentados conceitos e análise fundamentais para o 
entendimento no estudo das redes complexas, apresentando também algumas 
aplicações com o intuito de demonstrar a importância no desenvolvimento do estudo 
dessa área. 

As análises feitas demonstraram as particularidades na distribuição de probabilidade de 
cada rede, podendo assim categorizar tipos de redes reais com base em suas 
características. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Imgem representativa do problema das sete pontes de Königsberg 
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Equação 1 

 

 

Equação 2 

 

 

Representação esquemática de uma rede aleatória, contendo 10 vértices e 11 arestas 
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Representação esquemática de uma rede complexa, contendo 10 vértices e 12 arestas 
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Figura 4: Distribuição de conectividade presente no modelo Erdös e Renyi 
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Distribuição de probabilidade presente em lei de potência presente no modelo Barabasi-
Albert 
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TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE PEROVSKITAS 

NANOESTRUCTURADAS La2FeCoO6 

Resumo 

O presente trabalho consiste em produzir perovskitas na forma de nanofios por meio do 
sistema SBS (solution blow spinning) e estudar as suas propriedades físicas. O princípio 
do projeto foi desenvolver esse sistema. A primeira parte do SBS que é responsável por 
produzir as fibras foi concluída com sucesso. No entanto, o coletor delas não foi 
desenvolvido a tempo devido a suspensão das atividades acadêmicas. Alguns testes 
foram realizados para verificar sua qualidade. A solução polimérica utilizada para 
produzir os nanofios é feita a base de PVP (polivinil pirrolidona) e álcool etílico, o pvp é 
dissolvido no álcool. A solução formada possui aspecto viscoso e incolor. Após o 
preparo, é transportada para o sistema para que os testes sejam realizados. Após o 
término as fibras foram levadas para uma primeira análise no microscópio ótico, as 
imagens apresentaram baixa resolução, uma apuração mais precisa seria feita através 
da microscopia eletrônica de varredura, mas devido o início da pandemia e a paralisação 
das atividades não foi possível realiza-la. 
 

Palavras-chave: Nanofios, solution blow spinning 

TITLE: ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE PEROVSKITAS 

NANOESTRUCTURADAS PELO MÉTODO SOLUTION BLOW SPINNING 

Abstract 

This current work consists of producing perovskites in the form of nanowires using the 
SBS system (solution blow spinning) and studying their physical properties. The project's 
principle was to develop this system. The first part of SBS that is responsible for 
producing the fibers has been successfully completed. However, their collector was not 
developed in time due to the suspension of academic activities. Some tests were carried 
out to check its quality. The polymeric solution used to produce the nanowires is based 
on PVP (polyvinyl pyrrolidone) and ethyl alcohol, the pvp is dissolved in alcohol. The 
solution formed has a viscous and colorless appearance. After preparation, it is 
transported to the system for testing to be performed. After the end, the fibers were taken 
for a first analysis in the optical microscope, the images showed low resolution, a more 
accurate determination would be made through the scanning electron microscopy, but 
due to the beginning of the pandemic and the paralysis of the activities it was not possible 
to carry out over there. 
 
Keywords: perovskites, nanowires, solution blow spinning 

Introdução 

A técnica SBS é utilizada para a produção de fibras poliméricas com diâmetros de 
algumas dezenas de nanômetros [1]. A técnica possui uma alta taxa de produção de 
fibras, tem baixo custo de produção e é fácil de ser implementada e manuseada [2]. As 
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nanofibras contendo nanopartículas de ferritas e ligas metálicas de metais de transição 
produzidas por SBS têm mostrado propriedades interessantes de supercapacitância e 
OER [3]. Existem poucos trabalhos que relatam a produção de nanofibras contendo 
perovskitas, isto evidência que as amostras que faremos serão bem aceitas. 
 
Metodologia 

 
Nesta secção irei explicar o processo de montagem e utilização do sistema SBS 
(Solution Blow Spinning) que será utilizada futuramente para produção de perovskitas 
na forma de nanofios. Serão apresentados os componentes utilizados para a montagem 
do sistema, o funcionamento do sistema e os parâmetros utilizados na produção das 
fibras. 
 
Resultados e Discussões 

 
1. MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA O sistema total pode ser descrito 
por dois subsistemas que se unem para formar as fibras. O primeiro sistema é uma 
bomba de injeção que é responsável por injetar de maneira controlada a solução 
contendo o polímero e reagentes que será utilizada para preparar os compósitos de 
fibras e nanopartículas. O segundo sistema fornece um jato de ar que arrasta a solução 
formando as fibras. Estes dois sistemas fornecem fluidos que se juntam em um conector 
“T” e possibilitam a formação das fibras. Devido ao jato de ar pressurizado as fibras são 
deslocadas até um coletor afastado em uma distância pré-definida. 1.1. BOMBA DE 
INJEÇÃO A bomba de injeção é responsável por controlar a quantidade de solução que 
é transportada por unidade de tempo. O sistema consiste de um motor de passo que 
desloca o pistão de uma seringa de 10 ml. A seringa tem na sua extremidade uma 
mangueira fina (tipo scalp) por onde a solução é transportada até uma conexão tipo T, 
nesta conexão está instalada uma agulha de 10 cm de comprimento. O motor de passo 
é controlado digitalmente por um circuito Arduino. 1.2. O JATO DE AR A segunda parte 
do sistema é responsável pelo jato de ar que irá afinar um fio de solução que está sendo 
liberada na extremidade da agulha. Assim o jato de ar arrasta a solução e neste 
processo parte do solvente é evaporado dando origem às fibras. As fibras são 
impulsionadas pelo jato de ar até o coletor onde ficam depositadas. Um compressor é 
utilizado para gerar o jato de. O ar pressurizado é filtrado afim de remover uma boa parte 
da umidade contida no ar, está etapa é muito importante, pois se houver muita umidade 
a produção pode ser comprometida. O filtro também tem a função de regular a pressão 
do ar. Após este processo o ar é conduzido através de um tubo de poliuretano de 6 mm 
até um conector tipo “T”. Nesse conector, a bomba de injeção e o jato de ar, se 
encontram para dar origem a fibra. 2. PRIMEIRO TESTE PREPARANDO NANOFIOS 
DE PVP Uma solução aquosa do polímero PVP (polivinil pirrolidona) - (C6H9NO) foi 
preparada para realização de um primeiro teste no sistema. O polímero foi diluído em 
álcool etílico (C2H6O), na concentração de 0,058 g/ml, isto é 0.6942 g de polímero e 12 
mL de álcool. A solução tem aparência viscosa e incolor. 3. PROCEDIMENTO 
EXPERIMENTAL Uma vez que a solução polimérica está pronta basta transferi-la para 
a seringa e fixar a seringa na bomba de injeção. A bomba de injeção possui um sistema 
de controle e um display digital para que a velocidade de injeção da solução possa ser 
ajustada de acordo com a velocidade necessária. O sistema deve injetar 3 mL/h de 
solução, dessa maneira é necessário configurar a velocidade de injeção em 3 RPM. 
Após isto basta ajustar pressão do jato de ar que passa pelo filtro e vai de encontro ao 
polímero que é liberado na agulha na saída da conexão “T”. Foram realizados 3 testes 
com 3 valores de pressão, estes testes foram necessários para verificar qual das 
configurações fornecia o melhor resultado na produção das fibras. Os testes foram 
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realizados com os seguintes parâmetros: (I) 0,5 bar de pressão e 60 cm de distância do 
coletor; (II) 1,0 bar de pressão e 60 cm de distância do coletor; (III) 1,5 bar de pressão 
e 60 cm de distância do coletor. Em cada teste foi utilizado 0,5 mL da solução polimérica. 
Após os testes as fibras foram levadas para uma primeira análise no microscópio ótico, 
as imagens apresentaram baixa resolução, uma apuração mais precisa seria feita 
através da microscopia eletrônica de varredura, mas devido o início da pandemia e a 
paralisação das atividades não foi possível realizar este teste. OBSERVAÇÕES O 
coletor utilizado inicialmente foi desenvolvido com uma tela de poliuretano, este se 
mostrou pouco eficiente devido à dificuldade na remoção das fibras, fato que ocasionou 
perdas na quantidade de fibras produzidas. Um coletor rotatório, mais apropriado para 
a coleta das fibras, estava sendo planejado, mas devido à paralisação não foi possível 
dar continuidade a esta etapa. Para o coletor rotatório já dispomos de um motor com 
velocidade máxima de 6000 RPM e com potência suficiente para rotacionar um corpo 
cilíndrico. Os rolamentos, o eixo de rotação e o cilindro de alumínio já foram adquiridos. 
 
Conclusão 

 
A primeira etapa do projeto consistia em desenvolver o equipamento necessário para 
produzir as fibras foi concluída, exceto o coleto que será terminado quando as atividades 
retornarem. As amostras de fibras contendo perovskitas não puderam ser produzidas 
devido à paralisação das atividades. Daremos continuidade ao nosso projeto quando as 
atividades acadêmicas presenciais retornarem. 
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TÍTULO: Identificação e quantificação de Pb2+ em tintura progressiva capilar utilizando 

técnicas voltamétricas 

Resumo 

As tinturas capilares são produtos cosméticos bastantes consumidos em todo o mundo, 
há diversas categorias de tintas capilares, e uma delas é a tintura progressiva capilar, 
esse tipo de cosmético tem como objetivo tingir os fios branco progressivamente. O fator 
que mais chama a atenção nesse tipo de produto é a presença do acetato de chumbo 
nos ingredientes descritos pelo fabricante. O chumbo é considerado um metal pesado, 
altamente tóxico e cumulativo no organismo, o que pode acarretar diversas patologias. 
A coloração dos fios ocorre a partir da reação do acetado de chumbo com o enxofre 
presente nos fios de cabelo e com o enxofre que faz parte da composição do produto, 
de tal modo que forma o sulfeto de chumbo que fornece a coloração preta aos fios. Foi 
pensando na problemática acarretada pela presença do chumbo na tintura progressiva 
capilar que a pesquisa foi desenvolvida afim de identificar e quantificar o chumbo na 
amostra de tintura progressiva capilar através de técnicas voltamétricas. Foram 
realizados alguns testes, modificando eletrodos, tipo de voltametria, eletrólito, para por 
fim, obter um conjunto final de fatores que fossem capazes de identificar e quantificar o 
chumbo na amostra estudada. O eletrodo de trabalho de filme de bismuto foi o de melhor 
desempenho, quando comparado ao de carbono vítreo também testado nesse presente 
estudo. As voltametrias aplicadas foram de pulso diferencial, onda quadrada e cíclica. 
 
Palavras-chave: Tintura progressiva capilar. Chumbo. Voltametria. Filme de bismuto 

TITLE: Identification and quantification of Pb2+ in progressive hair dye using 

voltammetric techniques 

Abstract 

 

Hair dyes are cosmetic products widely consumed all over the world, there are some 
categories of hair dyes, and one of them is the progressive hair dye, this type of cosmetic 
aims to progressively dye the white hair. The most striking factor in this type of product 
is the presence of lead acetate in the ingredients described on the label. Lead is 
considered a heavy metal, highly toxic and cumulative in the body, which can lead to 
several pathologies. The coloring of the wires occurs from the reaction of lead acetate 
with the sulfur present in the hair strands and with the sulfur that is part of the product 
composition, in such a way that it forms the lead sulfide that provides the black coloring 
to the strands. It was thinking about the problem caused by the presence of lead in 
progressive hair dye that the research was developed in order to identify and quantify 
the lead in the sample of progressive hair dye through voltammetric techniques. Some 
tests were carried out, modifying electrodes, type of voltammetry, electrolyte, to finally 
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obtain a final set of factors that proved to identify and quantify the lead in the studied 
sample. The working electrode of bismuth film was the one with the best performance 
when compared to the vitreous carbon also tested in this study. The applied voltammetry 
were differential pulse, squarewave and cyclic. 

 
 

Keywords: Progressive hair dye. Lead. Voltammetry. Bismuth film 

Introdução 

A tintura capilar é um dos produtos mais consumidos no mercado cosmético, sabe-se 
que os fios brancos não são esteticamente bem aceitos por boa parte das pessoas, o 
que leva a identificar uma demanda latente de consumidores desse tipo de produto. No 
mercado, há diversas variedades de tinturas capilares, uma delas é a tintura progressiva 
capilar, a qual consiste no tingimento dos fios brancos progressivamente, ou seja, é 
necessário o uso repetitivo da tintura para que possa chegar ao resultado da coloração 
completa. 

A tintura progressiva capilar possui acetato de chumbo na formulação, a qual é 
identificada no rótulo do produto. O chumbo é um metal pesado e que pode acarretar 
algumas patologias aos consumidores de produtos contendo esse metal, acontece que 
o chumbo é cumulativo no organismo e altamente tóxico. O acetato de chumbo é 
utilizado na formulação da tintura capilar pois o mesmo reage com o enxofre disponível 
no produto e com o enxofre do cabelo forma o sulfeto de chumbo, que fornece a 

coloração preta e tinge os fios brancos. 

Segundo a resolução da ANVISA, RDC 15/2013, a utilização da substância acetato de 
chumbo não pode exceder a porcentagem de 0.6% em cosméticos do tipo tinturas 
capilares. Esses parâmetros foram analisados com o objetivo de determinar uma 
quantidade de acetato de chumbo que em contato com o couro cabeludo humano não 
seja absorvido. 

O modo de ação desse tipo de tintura se baseia na deposição de sais metálicos como 
o acetato de chumbo sobre os cabelos, sendo uma deposição cumulativa, com interação 

entre a queratina da haste do fio e o metal (GOMES, 1999). 

Além disso, os rótulos das tinturas capilares que utilizarem acetato de chumbo na 
composição deverão ter informações específicas sobre condições de uso, quantidade 
de acetato de chumbo e restrições como: Evitar contato com os olhos; Não utilizar 
durante a gravidez; Contém acetato de chumbo; Não usar para tingir os cílios, 
sobrancelhas e bigodes; Em caso de irritação suspender o uso e procurar orientação 
médica; Não usar caso o couro cabeludo esteja irritado ou ferido; É recomendável o uso 
de luvas durante a aplicação. 

A voltametria é uma técnica eletroquímica onde as informações qualitativas e 
quantitativas de uma espécie química são obtidas a partir do registro de curvas corrente-
potencial, feitas durante a eletrólise dessa espécie em uma célula eletroquímica 
constituída de pelo menos dois eletrodos, sendo um deles um microeletrodo (o eletrodo 
de trabalho) e o outro um eletrodo de superfície relativamente grande (usualmente um 
eletrodo de referência). O potencial é aplicado entre os dois eletrodos em forma de 
varredura, isto é, variando-o a uma velocidade constante em função do tempo. O 
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potencial e a corrente resultante são registrados simultaneamente. A curva corrente vs. 
potencial obtida é chamada de voltamograma (ALEIXO, L. M. 2018). 

Neste trabalho foram desenvolvidos testes até identificar os eletrodos, eletrólito, padrão 
e voltametria que fosse capaz de identificar e quantificar o analito, que no presente 
trabalho é o chumbo. Foram realizadas voltametria de pulso diferencial, voltametria de 
onda quadrada e voltametria cíclica. A voltametria cíclica foi a primeira técnica aplicada, 
inicialmente utilizando o eletrodo de trabalho de filme de bismuto, em seguida o eletrodo 
de trabalho de carbono vítreo e após o eletrodo de trabalho DDB, porém apenas o 
primeiro eletrodo apresentou bom resultado. Utilizando o eletrodo de trabalho de filme 
de bismuto foi aplicada a voltametria de pulso diferencial, a mesma também foi aplicada 
utilizando eletrodo de trabalho de carbono vítreo. A voltametria de onda quadrada 
também foi aplicada a amostra. 

 
Metodologia 

 
As análises foram realizadas no Laboratório de Eletroquímica Ambiental e Aplicada 
(LEAA) localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Durante 
os experimentos foram aplicados diversos parâmetros, de tal forma que foram 
permutadas variáveis como eletrodos, eletrólito e padrão até encontrar o voltamograma 
ideal para detecção e quantificação do analito. Os dados apresentados no presente 
trabalho foram obtidos através do potenciostato/galvanostato modelo PGSTAT 302N da 
Autolab/ECO. 

O primeiro teste foi utilizando o eletrólito de Nitrato de Sódio 0.1 M, padrão de nitrato de 
chumbo 100 ppm, eletrodo de trabalho DDB, eletrodo de referência de calomelano, 
contra eletrodo fio de platina e a voltametria de onda quadrada. O segundo teste foi 
utilizando o eletrólito de Ácido Sulfúrico 0.5 M, padrão de nitrato de chumbo 100 ppm, 
eletrodo de trabalho DDB, eletrodo de referência de calomelano, contra eletrodo fio de 
platina e a voltametria de onda quadrada. O terceiro teste foi utilizando o eletrólito de 
Ácido Sulfúrico 0.5 M, padrão de nitrato de chumbo 100 ppm, eletrodo de trabalho de 
carbono vítreo, eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo fio de platina e a 
voltametria de pulso diferencial. O quarto teste foi utilizando o eletrólito de Nitrato de 
Sódio 0.1 M, padrão de solução Pb2+ 1000 ppm, eletrodo de trabalho de carbono vítreo, 
eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo fio de platina e a voltametria de onda 
quadrada. Todos os testes citados anteriormente não obtiveram êxito. 

O voltamograma de ótimo desempenho foi o utilizando eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto, eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo de fio de platina, eletrólito 
nitrato de sódio 0.1 M, padrão nitrato de chumbo 50 ppm e voltametria de pulso 
diferencial, a célula configurada dessa forma citada está exibida na figura 1. Foi 
realizada a comparação dos resultados obtidos no voltamograma com eletrodo de filme 
de bismuto com a aplicação dos mesmos parâmetros usando eletrodo de trabalho de 

carbono vítreo. 

Figura 1 

A voltametria cíclica foi aplicada a três tipos diferentes de eletrodos do trabalho, eletrodo 
de trabalho de filme de bismuto, DDB e eletrodo de trabalho de carbono vítreo, com a 

varredura vai de -0.9 V a -0.45 V. 
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A tintura progressiva capilar é da marca Beautiful Hair, contém 120 g de produto e foi 
adquirida no comércio local. A preparação da amostra de tintura progressiva capilar foi 
realizada da seguinte forma, para preparar 10 ml de amostra, foi pesado 1 g de creme 
inalterado e diluído em 10 ml de água destilada, assim obtendo a amostra para análise 
como está exibido na figura 2. Para construção do voltamograma de pulso diferencial 
utilizando eletrodo de trabalho de filme de bismuto com adição de amostra real e de 
padrão foi utilizado 3 ml da amostra e três adições de 200 µL. As amostras foram 
analisadas através do método de adição de padrão. 

Figura 2 

Por meio da voltametria de pulso diferencial, e utilizado o eletrodo de trabalho de filme 
de bismuto foram obtidas as curvas analíticas para cada adição de alíquotas de 100 µL 
da solução padrão na célula eletroquímica. Foram dez adições da solução padrão na 
célula eletroquímica, a qual já estava volumada por 20 mL da solução de Nitrato de 
Sódio 0.1 M, eletrólito. Já para o a voltametria de pulso diferencial utilizando o eletrodo 
de trabalho de carbono vítreo foram obtidas as curvas analíticas para cada adição de 
alíquota de 200 µL da solução padrão na célula eletroquímica. Foram um total de cinto 
adições da solução padrão de Nitrato de Chumbo 50 ppm à célula eletroquímica 
previamente volumada com 20 mL de solução de Nitrato de Sódio 0.1 M. 

A voltametria de onda quadrada foi realizada utilizando eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto e adicionou uma alíquota de 100 µL de padrão a célula eletroquímica que 
estava volumada com 20 mL de eletrólito. A mesma voltametria de onda quadrada foi 
aplicada utilizando o eletrodo de trabalho de carbono vítreo, e foram adicionadas 3 
alíquotas de 100 µL cada à célula eletroquímica que já estava volumada com 20 mL 
eletrólito. 

 
Resultados e Discussões 

 

No voltamograma observado na Figura 3, verifica-se o perfil de oxidação do chumbo, a 
partir dele detecta-se o processo reversível pois observa-se o sinal de oxidação a -0.62 
V e o sinal de redução a -0.67 V. A varredura aplicada foi de -0.9 V a -0.45 V. O 
voltamograma usando o eletrodo de filme de bismuto foi o de melhor resultado, os 
demais, usando carbono vítreo (figura 4) e utilizando DDB (figura 5) não obteve sinais 

significantes. 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

No voltamograma da figura 6, observa-se o aumento da corrente à medida que a 
concentração do padrão é aumentada ao eletrólito presente na célula, de tal forma que 
se nota a intensificação do sinal de oxidação. 

Figura 6 
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A partir do voltamograma ilustrado na Figura 6, foi encontrada a corrente máxima de 
cada pico referente às concentrações estudadas. Com os volumes adicionados foram 
calculas as concentrações de cada adição de padrão de chumbo na célula 
eletroquímica. Então, com os dados de concentração x corrente obteve-se a equação 
da reta a fim de calcular as concentrações de chumbo na amostra de creme progressivo 
capilar, cujo resultado foi de 0,0159 mol/L. A equação da reta encontrada foi y = 506,91 
x + 0,038, apresentando assim um valor de R2 igual à 0,99, indicando a confiabilidade 
dos valores encontrados visto que está próximo de 1. 

A Figura 7 é a curva analítica, a partir dos dados obtidos através do gráfico, foi calculado 
o limite de detecção (LOD) e o limite de quantificação (LOQ), cujos valores foram de 

4,58x10-4 mol/L e 1,39x10-3 mol/L, respectivamente. 

Figura 7 

Figura 8 

O voltamograma obtido pelo uso de eletrodo de trabalho de filme de bismuto com adição 
de amostra real e de padrão está na figura 8. Observou-se nesse gráfico que houve o 
aumento da corrente após adicionar as 3 ml da amostra, e, em seguida aumentou 
progressivamente com a adição das 3 alíquotas de 200 µL. Esse sinal identifica a 
presença do chumbo na tintura progressiva capilar. 

A voltametria de pulso diferencial utilizando eletrodo de trabalho de carbono vítreo com 
adição de padrão foram obtidos no voltamograma de figura 9, observa-se o aumento da 
corrente à medida que a concentração do padrão é aumentada ao eletrólito presente na 
célula, e, observando a intensificação do sinal de oxidação. 

Figura 9 

Além da voltametria de onda quadrada, também foi testada a voltametria de onda 
quadrada, utilizando tanto o eletrodo de trabalho de filme de bismuto quanto o eletrodo 
de trabalho de carbono vítreo, mas ambos voltamogramas não obtiveram resultados 

satisfatório, os resultados estão respectivamente ilustrados nas figuras 10 e 11. 

Figura 10 

Figura 11 

 

Conclusão 

 
Neste trabalho os resultados obtidos foram satisfatórios. Os voltamogramas que tiveram 
melhor êxito foram aqueles utilizando o eletrodo de trabalho de filme de bismuto. Foi 
possível identificar e quantificar o chumbo no produto de tintura progressiva capilar, o 
qual tem a quantidade de acetato de chumbo dentro dos padrões da ANVISA. A 
voltametria cíclica utilizando o eletrodo de trabalho de filme de bismuto obteve bons 
sinais, os quais estão dentro da varredura do chumbo, que são de -0.9 V a -0.45 V. Os 
demais eletrodos como DDB e carbono vítreo não apresentaram picos visíveis. 
Enquanto a varredura de pulso diferencial, foi possível comparar a mesma varredura 
aplicada a dois tipos de eletrodos de trabalho diferentes, eletrodo de filme de bismuto e 
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eletrodo de carbono vítreo, porém o eletrodo de filme de bismuto obteve melhor 
desempenho com as adições de padrão a 100 µL. Quando houve a adição da amostra 
preparada com o creme capilar e água destilada, foi observado o pico identificando a 
presença do chumbo na amostra, o qual foi confirmado com a adição de alíquotas de 
padrão na sequência. Por fim, a voltametria de onda quadrada não apresentou bons 
resultados, foram aplicados dois tipos de eletrodos de trabalho, o carbono vítreo e o 
eletrodo de filme de bismuto. Com os resultados obtidos nessa pesquisa fica claro que 
o eletrodo de trabalho de filme de bismuto e demais parâmetros aplicados foram 
bastante eficazes para identificação e quantificação de chumbo na tintura progressiva 
capilar. 
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Figura 1 – Célula eletroquímica configurada com eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto, eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo de fio de platina e volumada 

com eletrólito. 
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Figura 2 – Amostra de tintura progressiva capilar preparada 

 

 

Figura 3 – Voltamograma cíclico obtido pelo usado de eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto para análise do padrão de chumbo. 

 

 

Figura 4 – Voltamograma cíclico obtido pelo usado de eletrodo de trabalho de carbono 
vítreo para análise do padrão de chumbo. 
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Figura 5 – Voltamograma cíclico obtido pelo usado de eletrodo de trabalho DDB para 
análise do padrão de chumbo. 

 

 

Figura 6 – Voltamograma de pulso diferencial obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 
de filme de bismuto para análise do padrão de chumbo. 
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Figura 7 – Curva analítica do padrão de chumbo 50 ppm utilizando eletrodo de trabalho 
de filme de bismuto. 

 

 

Figura 8 – Curva analítica da adição de amostra com o chumbo padrão 50 ppm usando 
eletrodo de trabalho de filme de bismuto. 
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Figura 9 – Voltamograma de pulso diferencial obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 
de carbono vítreo para análise do padrão de chumbo. 

 

 

Figura 10 – Voltamograma de onda quadrada obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 

de filme de bismuto para análise do padrão de chumbo. 
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Figura 11 – Voltamograma de onda quadrada obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 
carbono vítreo para análise do padrão de chumbo. 
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TÍTULO: AutoTurbo - uma ferramenta para a caracterização automática dos parâmetros 

estelares utilizados no estudo da evolução estelar 

Resumo 

Um problema físico bastante complexo é a determinação precisa de parâmetros físicos 
na atmosfera estelar. Nesta pesquisa iremos apresentar um projeto onde é descrito o 
desenvolvimento de uma ferramenta automática que será utilizada na determinação de 
parâmetros físicos fundamentais da atmosfera estelar, tais como temperatura efetiva, 
gravidade superficial, velocidade de microturbulência, metalicidade e a velocidade 
rotacional, assim como a determinação das abundâncias químicas de vários elementos 
que compõem o interior estelar. Abordaremos também o processo da técnica de síntese 
espectral para uma amostra de estrelas. Este trabalho tem como objetivo a 
apresentação do status atual do desenvolvimento desta ferramenta para que, com o seu 
auxílio, possamos determinar, de forma precisa e em menor tempo, estes parâmetros 
para uma ampla amostra de estrelas. 
 
Palavras-chave: Espectroscopia. Parâmetros atmosféricos. Estrelas evoluídas. 

TITLE: AutoTurbo - a tool for the automatic characterization of stellar parameters used 

in the study of stellar evolution 

Abstract 

 

A very complex physical problem is the precise determination of physical parameters in 
the stellar atmosphere. In this research we will present a project describing the 
development of an automatic tool that will be used to determine fundamental physical 
parameters of the stellar atmosphere, such as effective temperature, surface gravity, 
microturbulence speed, metallicity and rotational speed, as well as the determination 
chemical abundances of various elements that make up the stellar interior. We will also 
cover the process of spectral synthesis for a sample of stars. This work aims to present 
the current status of the development of this tool so that, with your help, we can 
determine, in a precise way and in less time, these parameters for a wide sample of 
stars. 

 
 

Keywords: Spectroscopy. Atmospheric parameters. Evolved stars. 

Introdução 

Os astrônomos deram um grande passo para a compreensão da Astrofísica estelar com 
a parametrização física das estrelas. Grande parte destes parâmetros físicos são 
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obtidos diretamente a partir da análise espectral. Essa análise é feita a partir das 
medidas das larguras equivalentes (LE) das linhas de Fe I e Fe II, no espectro estelar, 
ocasionada pela presença dos metais. São estes parâmetros que nos dão informações 
valiosas sobre os processos internos e superficiais das estrelas. 

A atmosfera estelar é uma fonte importante de informações sobre a natureza física de 
uma estrela, uma vez que a radiação eletromagnética é emitida através de sua 
superfície, e essa atmosfera é composta por três camadas: fotosfera, cromosfera e 
coroa. A maior parte da radiação observada do ultravioleta ao infravermelho próximo, é 
produzida na fotosfera. Dessa forma fazendo uso de um modelo de atmosfera, é 
possível descrever como alguns parâmetros estelares variam com a profundidade óptica 
geométrica. A síntese espectral pode nos auxiliar nesse processo, visto que podemos 
realizar uma análise comparativa entre espectros sintéticos (fabricados em laboratório) 
com espectros observacionais. Para os dados do presente trabalho, utilizamos uma 
ferramenta de síntese espectral dentre várias existentes, chamada Turbospectrum 
(Alvarez & Plez, 1998). Para gerar os espectros sintéticos, o programa necessita de 
alguns parâmetros de entrada, são eles: parâmetros atmosféricos (temperatura efetiva, 
velocidade de microturbulência, gravidade superficial e metalicidade) e abundâncias 
químicas. 

Observando os espectros estelares podemos encontrar as linhas de absorção, que 
podem ser conhecidas também como linhas escuras. Estas linhas estão associadas a 
elementos químicos presentes na atmosfera estelar, e a sua aparência e a intensidade 
são determinadas pela composição química, temperatura, gravidade, rotação e 
turbulência. É notório que qualquer análise qualitativa dessas linhas espectrais pode 
revelar muitas informações. As linhas espectrais caracterizam-se, entre vários outros 
parâmetros, pelas suas larguras. Estas larguras representam a distribuição de energia 
como função do comprimento de onda. Esta distribuição define a intensidade da linha e 
geralmente possui a forma de uma função gaussiana invertida. A largura equivalente 
(LE) é definida como a largura de um retângulo que possui uma área igual à área que é 
ocupada pela linha espectral. A determinação dos parâmetros atmosféricos depende 
diretamente da lista de linhas de Fe I e Fe II e, consequentemente, das LE’s medidas. 
Um outro tópico que precisa ser mencionado neste trabalho são os modelos 
atmosféricos: um modelo de atmosfera nada mais é do que uma descrição física das 
camadas mais externas de uma estrela, as únicas que contribuem para o espectro da 
estrela. Este modelo representa como variam os parâmetros termodinâmicos com a 

profundidade ou, de forma equivalente porém mais usual, com a profundidade óptica. 

 
Metodologia 

 

A técnica de síntese espectral consiste, substancialmente, em uma análise comparativa 
entre espectros sintéticos, fabricados em laboratório, com espectros observacionais. 
Para os dados do presente trabalho, utilizamos uma ferramenta de s ı́ntese espectral, 
dentre várias existentes, chamada Turbospectrum (Alvarez & Plez, 1998). Para gerar os 
espectros sintéticos, o programa necessita de alguns parâmetros de entrada. São eles: 
parâmetros atômicos e moleculares, modelos de atmosfera e parâmetros de 

convolução. 

Com as medidas de largura equivalente podemos determinar as abundâncias de Fe I e 
Fe II para as estrelas de nossa amostra. Para as estrelas utilizadas no presente estudo, 
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as medidas de largura equivalente para as linhas de Fe I e Fe II, de Canto Martins et al. 
(2011), selecionadas, foram medidas de forma automática com o auxı́lio do programa 

DAOSPEC (Stetson & Pancino 2004). 

Tanto nas determinações de parâmetros atmosféricos, quanto nas determinações das 
abundâncias, os modelos de atmosfera possuem um papel central, pois são 
considerados ferramentas imprescindíveis na análise do espectro estelar. Neste caso, 
eles serão utilizados para modelar a formação das linhas na atmosfera estelar, tanto as 
linhas do ferro que nos forneceram os parâmetros atmosféricos quanto às linhas de 
outros elementos químicos que serão utilizadas para calcularmos as abundâncias dos 
metais presentes na atmosfera das estrelas. Os modelos de atmosferas estelares 
utilizados na presente análise são os modelos de nova geração MARCS (Gustafsson et 
al. 2007). 

De posse de todos os modelos de atmosfera MARCS e das LEs das linhas de Fe I e Fe 
II, os parâmetros atmosféricos foram determinados com a utilização do programa 
principal, chamado Autoturbo e que foi atualizado durante o período do projeto, com o 
objetivo de obter a temperatura efetiva, gravidade, metalicidade e velocidade de 
microturbulência da nossa amostra de estrelas evoluídas. Vejamos com mais detalhes 
o processo de determinação de cada parâmetro a seguir: 

Temperatura efetiva é um dos parâmetros fundamentais para a Astrofísica Estelar. Ela 
ajuda a determinar a posição das estrelas no diagrama H-R, em qualquer fase da sua 
vida. Uma boa precisão na determinação da temperatura efetiva pode ajudar a resolver 
várias questões pendentes na Astrofísica Estelar. Para o cálculo da temperatura efetiva, 
o procedimento é feito baseado na análise das 92 linhas de Fe I, impondo um equilíbrio 
de excitação entre estas linhas, já que esta é a espécie que possui um maior número 
de linhas em um espectro observado. 
 
Velocidade de microturbulência é um parâmetro que serve para explicar um 
alargamento adicional observado nas linhas espectrais. Isto é, além do alargamento 
devido ao movimento relativo entre o átomo e o fóton que origina a linha espectral, existe 
ainda um processo físico que faz com que os perfis das linhas se alarguem. Este 
alargamento adicional tem a característica de atrasar a saturação das linhas 
moderadamente intensas influenciando nas medidas de sua LE. Aqui, a imposição é de 
que haja equilíbrio entre as linhas de FeI menos e mais intensas. 
 
Metalicidade refere-se a quantidade de elementos químicos presentes em um 
determinado objeto que são diferentes de hélio e hidrogênio. Esse parâmetro é 
importante para as investigações sobre a formação de planetas. A metalicidade é 
bastante sensível a mudanças de gravidade superficial e pouco sensível a mudanças 
de temperatura efetiva. Podemos definir a metalicidade como sendo o regressão linear 
obtida das diferentes abundâncias químicas do Fe I. 
 
Gravidade diz respeito a intensidade gravitacional na superfície da estrela. A gravidade 
superficial estelar é obtida através do equilíbrio de ionização entre as linhas do Fe I e 
as do Fe II. O equilíbrio de ionização é atingido quando as populações de Fe I e Fe II 
coincidem. 

 
Resultados e Discussões 
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Nesta seção apresentaremos como o programa desenvolvido neste projeto está 
estruturado através de um organograma. Organograma é uma forma de ilustrar, 
esquematicamente, a organização sequencial de uma determinada estrutura. O 
processo ilustrado no organograma é da análise comparativa entre um espectro sintético 
e um espectro observacional. Veja na Figura 1. Primeiro precisamos fabricar o espectro 
sintético que será analisado. Para isso, usamos a ferramenta Turboespectrum. Tal 
ferramenta necessita de certos parâmetros, tais como: i)Parâmetros atômicos e 
moleculares, que são obtidos através da medição das larguras equivalentes das linhas 
de Fe I e Fe II (que foram retiradas de Canto Martins et al. 2011) e calculadas de maneira 
automática pelo programa DAOSPEC; ii)Parâmetros de convolução; iii)Modelos de 
atmosfera MARCS (Gustafsson et al. 2007). Dessa forma, conseguimos obter a 
caracterização espectroscópica de vários espectros estelares de modo otimizado. Para 
exemplificar a funcionalidade do nosso programa mostramos a Tabela 1 com a 
caracterização espectroscópica de estrelas pertencentes ao aglomerado aberto IC2714. 
Os parâmetros atmosféricos foram determinados de forma automática com o uso de 
nosso programa Autoturbo. 
 
Conclusão 

 

Durante esse projeto, nos dedicamos a entender o processo de síntese espectral, e 
diante da complexidade dessa área da Astrofísica Estelar, optamos por uma ferramenta 
automática. Dessa forma, conseguimos demonstrar que é possível determinar os 
parâmetros físicos a partir de um programa computacional selecionando uma cuidadosa 
lista de linhas de Fe I e Fe II, em combinação com técnicas baseadas na síntese 

espectral. 

A fase atual o nosso trabalho está no processo de calcular a velocidade rotacional e as 
abundâncias químicas dessas estrelas. Este é um processo que não é automático, no 
momento, está fora do âmbito da nossa ferramenta computacional, uma vez que a 

observação do espectro é fundamental nesse momento. 

Ao mesmo tempo, estamos melhorando nossa ferramenta computacional para que 
possamos determinar os erros das medidas dos parâmetros atmosféricos, de forma a 
obtermos os dados mais precisos possíveis. 
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Figura 1 - Organograma ilustrando a estrutura do Autoturbo. 
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Tabela 1 - Parâmetros atmosféricos determinados com a ferramenta automática 
Autoturbo. 
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MEIOS POROSOS. 

Resumo 

Neste relatório está sendo exposta a pesquisa feita pelo aluno Antonio Paulo Muniz 
Lemos, referente ao período da bolsa de iniciação científica PIBIC-CNPq, tendo como 
tema principal a modelagem matemática e computacional aplicada ao escoamento de 
fluidos e transporte de solutos em meios porosos. Para fazer tanto, foram utilizadas as 
leis de conservação de massa e momento linear. O modelo matemático baseado em 
um sistema de equações diferenciais consiste da Lei de Darcy, balanço de massa da 
fase fluida e balanço de massa do soluto na fase aquosa. Vale destacar que obter 
soluções analíticas para os modelos matemáticos comumente deduzidos considerando 
problemas realistas consiste de uma tarefa muito difícil e muitas vezes impossível tendo 
em vista o nível de complexidade destas equações diferenciais. Sendo assim, se faz 
necessário a resolução dessas equações fazendo uso de algum método numérico, os 
quais aproximam a solução analítica do problema de interesse. Realizando uma busca 
bibliográfica é possível perceber o vasto numérico de metodologias numéricas para 
resolução de equações diferenciais, porém, durante a vigência da bolsa de iniciação 
científica foi dado ênfase ao método das diferenças finitas (Randall J. Leveque 2007) e 
dos elementos finitos (HUGHES 2000). Além disso, também foram estudados alguns 
softwares matemáticos e linguagens computacionais, onde destaco Fortran, Matlab e 
Gmsh. 
 

Palavras-chave: Modelagem Matemática e Computacional; Equações Diferenciais 

TITLE: MULTISCALE MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL MODELING APPLIED 

TO FLUID FLOW AND SOLUTE TRANSPORT IN POROUS ENVIRONMENTS. 

Abstract 

In this report is being exposed the research made by the student Antonio Paulo Muniz 
Lemos, referring to the period of the scientific initiation scholarship PIBIC-CNPq, having 
as main theme the mathematical and computational modeling applied to fluid flow and 
transport of solutes in porous environments. To do so, the laws of mass conservation 
and linear moment were used. The mathematical model based on a system of differential 
equations consists of Darcy's Law, fluid phase mass balance and solute mass balance 
in the aqueous phase. It is worth noting that obtaining analytical solutions for 
mathematical models commonly deduced considering realistic problems is a very difficult 
and often impossible task in view of the level of complexity of these differential equations. 
Therefore, it is necessary to solve these equations using some numerical method, which 
approximate the analytical solution to the problem of interest. Performing a bibliographic 
search, it is possible to perceive the vast numerical of numerical methodologies for 
solving differential equations, however, during the duration of the scientific initiation 
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scholarship, emphasis was placed on the finite difference method (Randall J. Leveque 
2007) and finite elements (HUGHES 2000). In addition, some mathematical software 
and computational languages were also studied, where I report Fortran, Matlab and 
Gmsh 
 
Keywords: Mathematical and Computational Modeling; Differential Equations 

Introdução 

A modelagem matemática e computacional de problemas físicos, químicos, mecânicos 
e biológico tem sido amplamente estudado pela comunidade científica há alguns anos 
Auriault J.L., « Behavior of Porous Saturated Deformable Media». Geomaterials-In 
Constitutive Equations and Modeling, Elsevier, New York, p. 311-328, 1990. Com o 
avanço das pesquisas científicas, encontramos cada vez mais aplicações e demandas 
no nosso cotidiano. Em particular, a modelagem matemática e computacional tem sido 
amplamente estudada em todas as engenharias, ciências exatas e da terra. Por 
exemplo, temas de pesquisa como modelagem do escoamento de fluidos e transporte 
de solutos em meios porosos, poro-elasticidade de geomateriais e modelagem de 
células de hidrogênio, consistem de temas de pesquisa de grande relevância científica 
e tecnológica, que tem sido bastante discutido na bibliografia (Redox flow batteries for 
the storage of renewable energy:A review Piergiorgio Alotto,Massimo Guarnieri n, 
Federico Moro). Vale destacar que os modelos matemáticos deduzidos são, muitas 
vezes, bastantes complexos, com predominância de comportamentos não lineares em 
geometrias complexas. É de extrema importância destacarmos que tais problemas 
citados anteriormente não lineares, muitas vezes, são impossíveis e/ou, até mesmo, 
inviáveis de obtermos uma resposta analítica para eles. Então, se torna imprescindível 
a obtenção de aproximações para o contexto que está sendo analisado. Essas 
aproximações são obtidas pelos chamados métodos numéricos, os quais permitem o 
estudo dos problemas supra referidos através de soluções discretas para os mesmos. 
Então, este projeto de iniciação científica objetivou a modelagem matemática citada 
anteriormente. Porém, nos primeiros momentos, essa focou nos primeiros passos para 
a compreensão dos métodos, ou seja, entender a demonstração destes, as suas 
utilidades, malefícios e benefícios. Simultaneamente, foi necessário o aprendizado de 
softwares computacionais, como o matlab, Gmsh e a linguagem Fortran (F90), para que, 
após a compreensão dos métodos, estes pudessem ser expressos através de um 
código computacional. Vale salientar que, majoritariamente, o trabalho desenvolvido 
nesta pesquisa focou no método dos elementos finitos, e no método das diferenças 
finitas(MDF). Pois ambos os métodos propõem uma aproximação para a resolução de 
equações diferenciais(MEF). Toda a pesquisa envolvendo a parte computacional e 
numérica, possibilitou o desenvolvimento de uma primeira versão de um simulador 
através do software Matlab, o qual está sendo aplicado em um problema de transporte 
de soluto em meios porosos. Todavia, o formato do simulador ainda está sendo 
modificado, pois fui incumbido com a proposta de estudar a modelagem de uma célula 
combustível, a qual se baseia em um processo eletroquímico, este, por sua vez, faz com 
que seja necessária a utilização dos métodos supracitados para, por exemplo, modelar 
a variação de temperatura durante todo o processo. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo na atual versão apresenta um caráter exploratório e de nivelamento, 
isto é, realizar os primeiros passos para obter o conhecimento no sentido de deduzir 
modelos matemáticos e computacionais mais complexos baseado em leis de 
conservação e formulações multiescala. A abordagem da problemática é puramente 
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quantitativa e de natureza aplicada. No que se refere aos procedimentos realizados, 
destacamos o enfoque bibliográfico, disciplinas cursadas e o estudo de problemas 
aplicados. Vale destacar que, a metodologia empregada ao longo do desenvolvimento 
deste projeto de iniciação científica é típica da Modelagem Matemática e 
Computacional, composta por etapas não necessariamente consecutivas e que 
envolvem um processo constante e contínuo de aprendizado e aplicações práticas. A 
seguir destaco a metodologia científica aplicada durante a vigência da pesquisa 
científica: 1) Durante o período da pesquisa científica cursei disciplinas voltada para o 
estudo dos métodos numéricos. A disciplina serviu de base para aprendermos o 
software matemático matlab, desenvolvimento da teoria dos métodos numéricos e 
aprendizado do software de geração de malhas Gmsh; 2) Durante o período da pesquisa 
científica cursei disciplinas com o professor orientador. As aulas com o professor Sidarta 
Lima foi o maior fator para o progresso dessa pesquisa. Nas aulas voltadas a temas da 
modelagem matemática e computacional em meios porosos, o professor sempre 
tentava dar exemplos de problemas aplicados. Neste contexto, destaco os tópicos 
Método das Diferenças Finitas e dos Elementos Finitos; 3) Durante o período da 
pesquisa científica realizei um vasto estudo bibliográfico em livros e artigos científicos. 
O estudo bibliográfico teve uma fundamental importância para o progresso das 
atividades de pesquisa. Esse estudo se baseou em livros e artigos para dedução de 
soluções analíticas de equações diferenciais, discretização de equações diferenciais 
baseado nos métodos dos elementos finitos e diferenças finitas, bem como a realização 
de simulação numérica de equações diferenciais; 4) Participação de atividades e 
discussões em grupo. Parte das atividades e estudos foram realizadas com membros 
do grupo de pesquisa do Prof. Sidarta Lima. Tal atividade foi fundamental para 
maximizar o aprendizado, pois o grupo sempre estava discutindo os resultados obtidos 
e ensinando uns aos outros. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para começarmos a discutir os métodos numéricos estudados nesta pesquisa, antes é 
necessário salientar que existiu uma intensa discussão e demonstração de modelos 
matemáticos baseados em leis de conservação que dão origem as equações 
diferenciais estudadas. Por exemplo, destaco as leis de conservação de massa e 
momento linear, bem como leis constitutivas e equações de estado, que dão origem ao 
sistema de equações diferencial que governa a hidrodinâmica de fluidos, transporte de 
solutos e deformações de sólidos em meios porosos, tais como solos e reservatórios de 
petróleo. Vale destacar que não possuía nenhum tipo de conhecimento prévio ao 
assunto, então essa primeira fase da pesquisa serviu para o nivelamento do grupo como 
um todo. Inicialmente, gostaria de focar no método das diferenças finitas. Este método 
se baseia, primeiramente, na discretização de um certo domínio contínuo, ou seja, em 
vez de analisarmos toda uma infinidade de pontos de um domínio, nós utilizamos 
apenas uma parte dos pontos deste mesmo domínio. Após feita a discretização do 
problema, temos que substituir (ou aproximar) as derivadas presentes na equação 
diferencial “inicial” por “fórmulas discretas de diferenças”. Essas substituições, ou 
aproximações, são feitas de acordo com aquilo que o problema inicial precisa que ela 
seja, ou até mesmo pela precisão desejada. Durante esse estudo, foi visto a diferença 
em se utilizar os métodos “Foward”, “Backward”, e “diferença centrada” ao aproximar as 
derivadas. Lembrando que todas essas aproximações são feitas através da série de 
Taylor. O método continua com a construção de uma matriz obtida a partir do 
desenvolvimento citado anteriormente, vale salientar que essa matriz é tri-diagonal (ou 
matriz esparsa), e é preenchida com os resultados obtidos após a discretização do 
problema. Ao multiplicar essa matriz por um vetor que chamaremos de “x”, igualamos o 
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resultado a um vetor “b” preenchido por zeros em todas as suas linhas, exceto naquelas 
que asseguram as condições de contorno. Logo: Ax=b. Então o método termina com 
uma, simplória, resolução de um sistema linear. Outro método que foi, amplamente, 
estudado, é o método dos elementos finitos, este, por sua vez, faz-se uso da 
transformação da formulação forte do problema para uma formulação fraca (ou 
variacional) por meio do uso de funções de ponderação. Vale salientar que essa 
formulação variacional vai sofrer mudanças de acordo com o tipo do problema (Dirichlet 
ou Neumann).Com o uso dessa formulação variacional, seguiremos a mesma lógica do 
método das diferenças finitas (MDF), e encontraremos uma matriz “A” e um vetor “b”, 
para finalmente encontrarmos o vetor “x” e utilizarmos de uma combinação linear entre 
os coeficientes e as bases das funções de forma. A matriz “A” é obtida a partir de uma 
integral do produto da base da função de forma aplicada em dois pontos, esses pontos 
são as linhas e as colunas da posição. Já o vetor b é formado a partir de uma integral 
de um produto (assim como a matriz A), porém não da base aplicada em dois pontos, 
mas com a mesma base utilizada na matriz “A” multiplicada pela função pedida no 
problema. Logo, parte do problema termina do mesmo jeito que o método das diferenças 
finitas, ou seja, com a resolução de um sistema linear. Vale salientar a grande 
importância da base da função de forma a ser escolhida. Foi percebida uma grande 
diferença na resolução do sistema linear supracitado, ao, simplesmente, mudarmos a 
base utilizada. As bases utilizadas na pesquisa foram a base polinomial e a conhecidas 
como funções “chapéu”- isto devido ao fato da função valer “1” no valor escolhido e valer 
zero no ponto vizinho da discretização, e, na bibliografia estudada (HUGHES 2000), ter 
um formato triangular. Em conclusão, é de grande importância salientar o manuseio dos 
softwares computacionais, a exemplo do Matlab, da linguagem computacional Fortran 
(F90) e, de modo mais complexo, o Gmsh. Esta ferramenta auxilia o processo de 
geração de malhas espaciais em até três dimensões, malhas essas que são utilizadas 
nos problemas envolvendo ambos os métodos, até aqui, discutidos. A escolha do Gmsh 
se deu por ser uma ferramenta gratuita e por se basear na linguagem C++, a qual é 
amplamente estudada em, majoritariamente, todos os cursos de engenharia. Como 
potencial aplicação, tenho sido confrontado pelo meu professor orientador com o artigo 
“Report on Finite Element Simulations of Electrochemical Processes in Li-ion Batteries 
with Thermic Effects (M. Taralov ∗ , V. Taralova ∗, P. Popov†, O. Iliev ∗, A. Latz ∗, J. 
Zausch ∗)” que apresenta uma modelagem matemática e computacional para simulação 
numérica bidimensional do modelo termodinâmico eletroquímico baterias iônicas de 
Lítio, considerando uma formulação multiescala. Tal problema consiste de um sistema 
de equações diferenciais parciais não lineares. Em uma primeira etapa da pesquisa foi 
estudado o método de elementos finitos. Atualmente estamos iniciamos o estudo desse 
tema de pesquisa. 
 
Conclusão 

 
Nesta primeira etapa do projeto de iniciação científica minha pesquisa foi focada 
predominantemente na abordagem numérica dos modelos matemáticos baseado em 
leis de conservação e equações diferenciais . Vale destacar que, os modelos 
matemáticos discutidos, bem como os métodos numéricos abordados serão bastante 
agregadores a minha formação no bacharelado em Engenharia Elétrica. Os tópicos de 
pesquisa discutidos são inovadores e não fazem parte das ementas dos cursos da 
minha grade curricular, ou seja, a pesquisa de iniciação científica constitui um 
conhecimento complementar à minha formação em nível de graduação. Na segunda 
etapa do projeto de iniciação científica, estarei focando meus estudos nos modelos de 
células combustíveis, focando minha pesquisa especificamente em células de 
hidrogênio, além de simulações e problemas físicos reais. 
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TÍTULO: Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Campus Natal da UFRN 

Resumo 

O presente trabalho, tem como objetivo a elaboração e implementação de um Inventário 
de Emissões de Gases de Efeito Estufa, no campus Natal da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, buscando, através dos resultados obtidos, alternativas de 
mitigação dos impactos gerados pelas emissões. Infelizmente, com esse período de 
isolamento social e pandemia afetando todos os âmbitos sociais, foi impossibilitado a 
ida à universidade para a verificação das informações necessárias, com isso, o primeiro 
ano do projeto foi voltado à compreensão do funcionamento da ferramenta utilizada, 
GHG Protocol, que necessita de um estudo cuidadoso e detalhado. Espera-se que com 
a continuidade do projeto, possa-se gerar a primeira análise do Inventário, visando 
implementá-lo no Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFRN. 
 
Palavras-chave: Efeito Estufa, Mudanças Climáticas, Sustentabilidade. 

TITLE: GREENHOUSE GAS EMISSIONS INVENTORY AT UFRN HOME CAMPUS 

Abstract 

 

The objective of this work is the elaboration and implementation of a Greenhouse Gas 
Emissions Inventory at the Natal campus of the Federal University of Rio Grande do 
Norte, seeking, through the results obtained, alternatives to mitigate the impacts 
generated by emissions. Unfortunately, with this period of social isolation and pandemic 
affecting all social spheres, it was impossible to go to the university to verify the 
necessary information, so the first year of the project was focused on understanding the 
operation of the tool used, GHG Protocol, which requires a careful and detailed study. It 
is expected that with the continuity of the project, the first analysis of the Inventory can 
be generated, aiming to implement it in the UFRN Sustainable Logistics Management 
Plan. 

 
 
Keywords: Greenhouse Effect, Climate Change, Sustainability. 

Introdução 

A partir da década de 70, cientistas do mundo inteiro voltaram suas atenções a questões 
relacionadas ao aquecimento global objetivando incluir suas pesquisas e resultados na 
pauta da política mundial. 

Quase duas décadas depois (1988) a Organização das Nações Unidas – ONU criou o 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC, uma organização 
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científica que desde seu início tem como principal objetivo sintetizar e divulgar o 
conhecimento sobre as mudanças climáticas que hoje afetam o mundo, apontando suas 
causas, efeitos, identificando regiões e espécies vulneráveis (riscos para a humanidade 
e o meio ambiente), e sugerindo maneiras de mitigação e adaptação a estas mudanças. 
O IPCC não produz ciência, porém tem a função de reunir e resumir o conhecimento 
produzido por cientistas e divulgar para sociedade em geral e principalmente informar 

aos formadores de políticas públicas (IPCC, 2006). 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) foi instituída no Brasil em 2009 
através da publicação da Lei no 12.187/2009, que define o compromisso nacional 
voluntário de adoção de ações de mitigação, com objetivo de reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas 
até 2020 (BRASIL, 2009). 

Entender como ocorre o efeito estufa, assim como a complexidade envolvida, passa por 
entender como ocorre o balanço de energia na atmosfera. O efeito estufa é um processo 
natural e benéfico, que ocorre quando uma parte da energia absorvida pela Terra, ao 
ser refletida na forma de Radiação de Onda Longa, de volta para o espaço é aprisionada 
por alguns gases constituintes da atmosfera, esses gases formam o que conhecemos 
como Gases do Efeito Estufa - GEE. Desde a Revolução Industrial, a concentração 
destes gases na atmosfera vem aumentando devido a atividades antrópicas e 
potencializando o efeito estufa, fazendo com que alguns destes gases passem a reter 
mais calor e desta forma aumentando a temperatura média do globo, gerando o 
aquecimento global (DA SILVA DIAS, M. A. F, 2006). 

Diante deste cenário as instituições, empresas, municípios, estados e federações que 
desejarem diminuir suas emissões de GEE, precisam tomar a iniciativa de criar seu 
Inventário de Emissões, sendo o primeiro passo para se construir um planejamento 
visando a diminuição e/ou neutralização das emissões desses gases para a atmosfera. 

Para fins de cálculo são contabilizados os gases internacionalmente reconhecidos como 
GEE regulados pelo Protocolo de Quioto e é utilizada na metodologia desenvolvida e 
disponibilizada no site do Programa Brasileiro GHG Protocol, que quantifica e gerencia 
as emissões (GHG, 2014 e IPCC, 2015). 

Conhecendo o perfil das emissões, a partir do diagnóstico garantido pelo inventário, 
qualquer organização pode dar o passo seguinte: o de estabelecer estratégias, planos 
e metas para redução e gestão das emissões de gases de efeito estufa, engajando-se 
na solução desse enorme desafio para a sustentabilidade global (GHG PROTOCOL 

BRASIL, 2008). 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) elaborou e implementou, em 
2017, o Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFRN (PLS-UFRN), mediante a 
Resolução nº 040/2017 - CONSAD, onde tem como uma das missões a 
responsabilidade socioambiental. Deste modo, o objetivo deste trabalho é a elaboração 
e implementação de um Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, no campus 
Natal da UFRN, visando identificar e quantificar as diferentes fontes de emissões de 
GEE da universidade, dentro dos padrões estabelecidos no GHG Protocol, esperando 
encontrar alternativas de mitigação de impactos gerados pelas emissões, fazendo com 

que a UFRN se torne cada vez menos poluidora, mais sustentável e consciente. 
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Metodologia 

 

Para a realização deste trabalho optou-se por utilizar como ano base, 2018 por ser o 
mais recente. A área de estudo compreende o campus central da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, localizado no município de Natal, possuindo diversos setores 
de aula, laboratórios, bibliotecas, ginásio olímpico, campo de futebol, pista de atletismo, 
piscinas olímpicas, restaurantes, agências bancárias, livrarias, galeria de arte e agência 

dos correios. 

Para a confecção do inventário optou-se pela metodologia do Programa Brasileiro 
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), desenvolvido pelo Word Resources Institute 
(WRI), em parceria com o Word Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). Essa ferramenta de cálculo se encontra disponibilizada no website do 
programa GHG Protocol Brasil, sendo possível realizar o download de versões 
regularmente atualizadas, onde utilizou-se para este estudo, a versão 2019.3. 

Esse programa indica que devem ser incluídos no inventário de emissões, todos os 
gases internacionais reconhecidos como GEE, regulados pelo Protocolo de Quioto, 
sendo eles o Dióxido de Carbono (CO 2 ); Metano (CH 4 ); Óxido Nitroso (N 2 O); 
Enxofre Hexafluorado (SF 6 ); Hidrofluorcarbonos (HFCs); Perfluorcarbonos (PFCs). 

Existem dois principais passos para a elaboração do inventário de gases de efeito 
estufa: definir os limites organizacionais e definir os limites operacionais, classificando 
as emissões como diretas (pertencentes ou controladas pela instituição) e indiretas 
(decorrentes das atividades da instituição, mas controladas ou pertencentes a outra 
empresa), que são subdivididas em 3 escopos. 

• Escopo 1: Emissões diretas de GEE: geração de eletricidade em fontes 
estacionárias; processamento ou fabricação de produtos químicos e materiais e, 
processamento de resíduos; transporte de materiais, produtos e resíduos em 
veículo da organização, representando as emissões em fontes móveis; e fuga 
de emissões, intensivas ou não, de fontes próprias, como a utilização de 
equipamentos de refrigeração e de ar condicionado e devido a transporte de gás. 

• Escopo 2: Emissões indiretas de GEE de eletricidade: emissões da geração de 
eletricidade adquirida ou consumida pela empresa, sendo a eletricidade 
adquirida aquela que é comprada ou trazida para dentro dos limites 
organizacionais da empresa; emissões que ocorrem fisicamente no local onde a 
eletricidade é gerada. 

• Escopo 3: Outras emissões indiretas de GEE: Extração e produção de materiais 
e combustíveis comprados; atividades relacionadas ao transporte de materiais 
em veículo que não sejam da organização, combustível comprado, viagem de 
negócios dos colaboradores, deslocamento dos colaboradores no trajeto casa-
trabalho-casa; atividades relacionadas ao consumo de energia elétrica que não 
estejam incluídas no escopo 2; atividades terceirizadas; tratamento de lixo 
produzido em operações, gerado pela produção de materiais e combustíveis 
comprados ou dos produtos vendidos no final de sua vida. 

A coleta de dados será feita, primeiramente, com os servidores da UFRN, através de 
reuniões nos departamentos responsáveis, contato telefônico e eletrônico. 
Posteriormente, será utilizado como suporte o Relatório de Gestão do Exercício da 
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UFRN de 2018. Caso necessário, poderá ser feito formulários para obter-se informações 
acerca da frequência de uso e quantidade de usuários do estacionamento. 

Como ações de mitigação de CO2 e GEE, pensou-se em calcular a quantidade de CO2 
gerada pelas atividades da universidade e realizar o plantio de árvores na quantidade 
equivalente. A partir dos resultados obtidos acerca da quantidade de emissões, será 
utilizado a plataforma de cálculo de CO2 da ONG Iniciativa Verde 
(https://www.iniciativaverde.org.br/), que ajuda na neutralização, mitigação e na 
adaptação às mudanças climáticas causadas por atividades humanas, a partir do plantio 
de árvores nativas proporcional a quantidade de CO2 emitida. 

 

Resultados e Discussões 

 

Durante este primeiro ano do projeto, o foco foi voltado à compreensão do 
funcionamento do programa GHG Protocol, que necessita de um estudo cuidadoso do 
tipo de Escopo a ser utilizado, o tipo de informação a ser coletada e por fim a verificação 

de que tipo de dados a universidade disponibiliza. 

Analisando o capítulo 5 - Alocação de Recursos e Áreas Especiais de Gestão, do 
Relatório de Gestão de 2018 da UFRN, pode-se constatar que foram gastos 
R$13.182.578,44 reais em energia elétrica e R$566.791,55 reais em água. 

A UFRN manteve 242 veículos pertencente à frota ativa, gastando R$18.592,27 reais 

em locação de veículos e R$1.502.462,48 de reais em gastos com combustível. 

Foram coletados e encaminhados ao aterro sanitário 917.080,0 toneladas de resíduos 
sólidos comuns, onde 7% (64.154,4 toneladas) representavam os materiais recicláveis 
que foram doados, sendo 48.115,8 de papel/papelão, 8.698,5 de metais, 6.523,2 de 

plástico e 816,9 de vidro. 

As informações necessárias (tabela 1) em cada escopo, foram definidas com base em 
outros inventários realizados em universidades brasileiras, acerca dos três escopos 
mencionados. 

O período de isolamento social e pandemia, infelizmente, impossibilitou a ida à UFRN 
para a verificação de algumas informações (tabela 01), como por exemplo o número de 
vagas ocupadas de estacionamentos e fluxo de veículos. 

Espera-se que com a continuidade do projeto, possa-se gerar a primeira análise do 
Inventário, visando implementá-lo no Plano de Gestão de Logística Sustentável da 
UFRN e avaliando a possibilidade de plantio de árvores equivalente a quantidade de 
emissões. 

 

Conclusão 
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O problema das mudanças climáticas é global e adotar medidas sustentáveis para frear 
o aquecimento do planeta é responsabilidade dos governantes e da sociedade civil 

como um todo. 

Como uma instituição universitária de tamanha extensão e organização, é de suma 
importância, que a UFRN, estabeleça estratégias, planos e metas para contribuir com a 
diminuição desse problema, onde a construção de inventários de emissões de gases de 
efeito estufa é o primeiro passo para se tornar cada vez menos poluidora, assim 
elaborando formas de mitigar os impactos, como o plantio de árvore e diminuição do 
consumo de energia e combustível. 
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Tabela 1: Classificação de emissões, segundo o GCH Protocol, diretas (Escopo 1), 
indiretas (Escopo 2) e Outras emissões indiretas (Escopo 3). 
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TÍTULO: Estudo de efeitos antimicrobianos de nanopartículas magnéticas. 

Resumo 

Nanopartículas Magnéticas (NM’s) têm sido alvo de vários estudos biomédicos e 
atraindo grande interesse comercial devido às suas propriedades superparamagnéticas 
e sua biocompatibilidade. As NM’s de óxido de ferro tem demonstrado resultados 
promissores, pois são conhecidas por exercerem atividades biológicas diversas como 
nos diagnósticos por imagem, na engenharia de tecidos, como biossensores, nas 
terapias, principalmente de câncer, que permitem sua aplicação em saúde, como 
também, ação antimicrobiana, objetivo do nosso trabalho. Então, diante do problema 
global de resistência bacteriana ao tratamento com antibióticos, é necessário encontrar 
alternativas de tratamento. Para esse experimento, as nanopartículas foram produzidas 
segundo o processo de síntese top-down por moagem de alta energia e, em seguida, 
utilizada em meio sólido com Pseudomonas aeruginosa e em meio líquido com 
Staphylococcus aureus em diferentes concentrações. Contudo, os resultados obtidos 
foram inconclusivos, pois, devido a pandemia da Covid-19, não houve tempo suficiente 
para verificar a real ação das nanopartículas nas bactérias. Por isso, é necessário repetir 
o experimento e, se necessário, realizar mudanças no protocolo, como a quantidade 
das nanopartículas, já que foi demonstrado o efeito dependente da concentração, e 
analisar a qualidade das cepas utilizadas. 

 

Palavras-chave: Nanopartícula magnética; Campo magnético; resistência bacteriana 

TITLE: Study of antimicrobial effects of magnetic nanoparticles. 

Abstract 

 

Magnetic nanoparticles (MN’s) have been the target of several biomedical studies and 
my great commercial interest due to their superparamagnetic properties and their 
biocompatibility. Iron oxide MN's have shown promising results, as they are known to 
perform diverse biological activities such as imaging diagnostics, tissue engineering, 
biosensors, therapies, especially cancer, which allow their application in health, as well 
as, antimicrobial action, objective of our work. So, given the global problem of bacterial 
resistance to antibiotic treatment, it is necessary to find treatment alternatives. For this 
experiment, the nanoparticles were produced according to the process of top-down 
synthesis by high energy grinding and, then, used in solid medium with Pseudomonas 
aeruginosa and in liquid medium with Staphylococcus aureus in different concentrations. 
However, the results obtained were inconclusive, because, due to the Covid-19 
pandemic, there was not enough time to verify the real action of nanoparticles on 
bacteria. Therefore, it is necessary to repeat the experiment and, if necessary, make 
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changes to the protocol, such as the quantity of nanoparticles, since the concentration-
dependent effect has been demonstrated, and to analyze the quality of the strains used. 

 
 
Keywords: Magnetic nanoparticle; magnetic field; bacterial resistance. 

Introdução 

Nanopartículas Magnéticas (NM’s) têm sido alvo de vários estudos biomédicos e 
atraindo grande interesse comercial devido às suas propriedades superparamagnéticas 
e sua biocompatibilidade [1,2,3]. Elas são classificadas em metais puros, óxidos 
metálicos e nanocompósitos magnéticos. As nanopartículas de óxido de ferro (IONPs), 
normalmente Fe2O3 e Fe3O4, são as mais utilizados por apresentarem propriedades 
magnéticas, pelo tamanho pequeno, a alta relação superfície-área-volume, a baixa taxa 
de sedimentação, a apurada difusão tecidual e a alta reatividade, sendo desenvolvidas 
como agentes de contraste para imagens de ressonância magnética (RM), como agente 
de hipertermia e como carreadores para entrega alvo de medicamentos. [3,4]. 
Diante do problema global de resistência bacteriana aos antibióticos, é necessário 
encontrar alternativas de tratamento. Nesse quesito, as pesquisas feitas com 
nanopartículas magnéticas de óxido de ferro têm demonstrado resultados promissores, 
pois, tendo a característica de superparamagnetismo, uma das funções das 
nanopartículas é justamente ser carreadoras desses fármacos, com a vantagem de ser 
direcionada à um local específico no corpo quando influenciadas por um campo 
magnético externo, diminuindo assim a quantidade de droga necessária para combater 
o patógeno, reduzindo, logo, a sua concentração e, consequentemente, os efeitos 
colaterais graves. [5]  
Contudo, as nanopartículas magnéticas exercem atividade biológicas diversas, como 
nos diagnósticos por imagem, na engenharia de tecidos, como biossensores, nas 
terapias, principalmente de câncer, que permitem sua aplicação em saúde, como 
também, ação antimicrobiana, objetivo do nosso trabalho. É demonstrado que há uma 
interface nano-biomoléculas onde grupos funcionais nas superfícies das NM’s 
interagem com componentes de superfícies das bactérias como lipopolissacarídeos 
(LPS), fosfolipídeos, proteínas e ácidos lipoteicóicos (LTA). [6] O mecanismo para tais 
efeitos, estariam relacionados ao aumento do estresse oxidativo nas células através da 
geração de espécies reativas de oxigênio (ERO's) e danos físicos na superfície celular 
bacteriana em concentrações muito baixas das nanopartículas e que estas, por sua vez, 
não seriam tóxicas para células eucarióticas [7,8,9]. 
O tratamento feito contra Staphylococcus aureus, uma das mais importantes bactérias 
gram-positivas relacionadas à infecções, era feita, inicialmente, com o uso da penicilina 
que teve eficácia até os anos 60. A partir disso, surgiram isolados resistentes a esse 
antibiótico e como alternativa, foi criado o beta-lactâmico sintético meticilina, que tinha 
resistência à ação das beta-lactamases produzidas por este microrganismo. Porém o 
ciclo não foi encerrado e surgiram cepas (MRSA) resistentes a esse último antibiótico e 
que expressavam multirresistência [10,11]. Com relação às bactérias gram-negativas, a 
Pseudomonas aeruginosa aparece com grande preocupação, pois é um 
microorganismo que possui grande versatilidade e adaptabilidade às mudanças 
ambientais por possuir mecanismos intrínsecos, adquiridos e adaptativos aprimorados 
tornando-a resistente a muito dos antibióticos atualmente disponíveis. [12] 
Com isso posto, o objetivo deste trabalho será sintetizar e caracterizar nanopartículas 
de magnetita (Fe3O4), como exemplo de IONP’s, expor suspensões bacterianas de 
cepas padrões e resistentes às nanopartículas produzidas e, enfim, avaliar in vitro sua 
capacidade de afetar o crescimento desses microrganismos, colaborando com as 
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pesquisas realizadas para um tratamento alternativo, talvez sem uso de antibióticos, 
dificultando a formulação de resistência pelas bactérias. 

  

 
Metodologia 

 
1. Micro-organismos e condição de cultura 
a. Os microorganismo utilizados foram os seguintes: 
i. Pseudomonas aeruginosa: ATCC 27853 e as resistentes VIM-1 e SPM 
ii. Staphylococcus aureus: ATCC 25923 e a resistente BMB 9393 (MRSA) 
b. Condição de cultura: 
i. As cepas foram semeadas em ágar nutriente e posteriormente mantidas em estufa 
com temperatura ótima controlada de 37ºC para propiciar o crescimento das colônias. 
No dia posterior, para o experimento no meio líquido, uma alçada de cada bactéria foi 
inoculada em tubos falcons distintos contendo 5mL de caldo BHI estéril (suspensão 
overnight) e posteriormente mantidos em estufa com temperatura ótima controlada de 
37ºC para propiciar o crescimento das colônias. 

2. Produção das nanopartículas de magnetita (Fe3O4) 
a. Seguindo protocolo descrito em Carvalho (2017), com alterações, a produção da 
magnetita padrão foi realizada segundo o processo de síntese top-down por moagem 
de alta energia, utilizando 1,4034g de Fe (Merck) e 0,6036g de água destilada 
aproximadamente. 
b. Após o término da moagem, uma pequena quantidade das nanopartículas foi 
analisada com DRX (difração de raios X), para assegurar a porcentagem de magnetita 
ideal na amostra, que deve ser acima de 60% e verificar a quantidade de outros 
componentes presentes na amostra como ferro, maguemita e hematita. 

3. Preparação de suspensões contendo nanopartículas 
a. Para o experimento no meio sólido, proporções de nanopartículas (5 mg, 10 mg e 30 
mg) foram inoculadas em 100 uL de água destilada e adicionadas nas placas de petri, 
sobre o meio sólido, até a secagem. 
b. Para o experimento no meio líquido, nanopartículas foram pesadas em tubos cônicos 
e adicionados 200 uL em cada com a finalidade de obter as concentrações de 24 e 96 

mg/mL. 

4. Submissão dos micro-organismos às nanopartículas 
a. Exposição em placa (meio sólido) 
i. Após cultivados, os microrganismos foram semeados em estrias simples no meio ágar 
nutriente com nanopartículas, para as amostras, e em meio ágar nutriente estéril para 
controle positivo. Metade das placas contendo as amostras com nanopartículas também 
foi posicionado um ímã (400 mT) sob elas. Posteriormente, foram incubados a 37°C 
durante 24 horas. 
b. Exposição em tubo (meio líquido) 
i. Foram adicionados 200 uL de caldo contendo suspensão bacteriana (suspensão 
overnight), em fase log, em triplicatas nos tubos cônicos contendo diferente 
concentrações (24 e 96 mg/mL) de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) durante 
intervalo de tempo de 8h e 24h. 
ii. Após o intervalo de tempo estabelecido, as amostras foram aspiradas, retirando o 
inóculo suspenso, inoculadas em uma placa de 96 poços e a densidade óptica 
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mensurada a fim de ser verificado diferenças no crescimento microbiano. As 
nanopartículas que ficaram sedimentadas são desprezadas. 

5. Avaliação quantitativa e qualitativa 
a. Meio sólido 
i. Após incubação a 37°C por 24 horas, foi realizado uma verificação qualitativa do 
crescimento bacteriano em placa sob a ação das nanopartículas e da ação do conjunto 
nanopartícula e ímã estático a olho nu. 
b. Meio líquido 
i. Após incubação a 37 °C por 24 horas, foi realizado a verificação qualitativa do 
crescimento bacteriano em placa de 96 poços sob ação das nanopartículas; 
ii. Para avaliação dos efeitos pontuais os micro-organismos suspensos em caldo foram 
quantificados através de espectrofotometria nos comprimentos de onda 570 nm e 600 
nm em um leitor de microplacas localizado no Laboratório de Biotecnologia de Polímeros 
Naturais (BioPol) do Departamento de Bioquímica (DBQ); 
iii. Para determinação da quantificação celular, foi realizada uma curva de crescimento 
dos micro-organismos para cada uma das bactérias através da avaliação da densidade 
óptica. 

6. Análise estatística 
a. Os resultados obtidos foram plotados no programa Microsoft Excel 2010 para a 
construção de gráficos e identificar associações relevantes entre os dados, com a 
realização da média, desvio padrão e barra de erro. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
As nanopartículas magnéticas têm sido relatadas em vários estudos por suas múltiplas 
propriedades como o tamanho pequeno, alta relação superfície-área-volume, baixa taxa 
de sedimentação e apurada difusão tecidual, que vem revolucionando o campo 
biomédico sendo amplamente utilizadas nos diagnósticos e tratamentos. [4] 
Todavia, as IONP’s possuem outras propriedades que são importantes para nosso 
estudo. Uma delas é a sua propriedade paramagnética. Com ela, as nanopartículas 
podem ser simplesmente manipulados usando um campo magnético externo e 
direcionadas para áreas chaves de infecção. [4] E a outra propriedade, que está 
diretamente envolvida com nossa pesquisa, é a sua ação antimicrobiana intrínseca que, 
em parte, está envolvida, principalmente, pela capacidade enzimática, ou seja, de 
acordo com Gao e Yan (2019) uma das funções que vem sendo bastante estudadas é 
a capacidade mimética enzimática das nanopartículas de óxido de ferro (Fe3O4 - 
magnetita), a primeira a demonstrar tal particularidade, apresentando uma atividade de 
peroxidase semelhante a HRP (Horseradish peroxidase), enzima usada como marcador 
de antígeno carcinoembriônico. 
Com isso, as NM’s acabam sendo uma terapia antimicrobiana promissora dentro desse 
cenário global crescente de resistência bacteriana, substituindo os tratamentos 
convencionais por antibióticos que atuam de forma química pela interação molécula-
molécula. 
Porém, ao analisarmos no nosso estudo o efeito das nanopartículas de magnetita no 
crescimento bacteriano no meio sólido, os resultados não foram muito satisfatórios. Nos 
experimentos realizados nas placas de petri, na qual as nanopartículas foram 
incorporadas na superfície dos meios, com posterior semeio das cepas bacterianas, 
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passaram por algumas dificuldades. As cepas utilizadas nessa etapa foi a padrão de 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 e as resistentes VIM-1 e SPM. Tais amostras 
acabaram apresentando contaminação e os resultados foram inconclusivos. Em 
algumas placas podia-se verificar espaços de inibição, quando comparado com a placa 
do controle positivo, ou seja, placas contendo apenas o semeio das bactérias, porém a 
quantificação e o resultado final em si ficaram prejudicados. 
Contudo, em estudo recente feito com cepas resistentes de Escherichia coli, outra 
bactéria gram negativa bastante estudada por adquirir resistência e provocar infecções, 
Gabrielyan et al. (2019) demonstrou que houve um efeito dependente da concentração 
das nanopartículas, cuja atividade antibacteriana foi apresentada nos valores de 100-
250 ug/mL-1, sendo que em 250 ug/mL-1 o maior valor com efeito bacteriostático, e que 
a cepa resistente a canamicina mostrou mais susceptibilidade do que a cepa resistente 
a ampicilina. 
Para os experimentos no meio líquido, foram utilizadas as cepas padrão da bactéria 
gram-positiva Staphylococcus aureus, ATCC 25923, e a resistente BMB 9393 (MRSA), 
já que as de Pseudomonas aeruginosa estavam apresentando contaminação. Foi 
realizado apenas um experimento, em triplicata, pois as atividades foram suspensas em 
virtude da pandemia da Covid-19. 
Apesar da mudança de espécie, os resultados também não foram muito significativos. 
De acordo com dados analisados após plotagem no programa excel, foi percebido que 
não houve inibição do crescimento das cepas bacterianas utilizadas. No gráfico (Figura 
1) podemos verificar que, comparados ao tempo inicial de exposição (0h), não houve 
diminuição do crescimento das cepas. Houve uma leve inibição na cepa de S. aureus 
ATCC após 8h, na concentração de 96mg/mL, porém que precisa ser revista. Além 
disso, aconteceram alguns erros de execução no experimento que precisam ser 
corrigidos. 
Porém, em outro estudo também feito por Gabrielyan et al. (2018), o experimento foi 
realizado com cepa de Escherichia coli (gram negativa) e Enterococcus hirae (gram 
positiva) e nele foi demonstrado diferenças nos efeitos das nanopartículas de Fe3O4 e, 
que isso, pode estar associado nas diferenças estruturais que existem entre uma 
bactéria gram-negativa e gram-positiva. 

  

 
Conclusão 

 

Estudos têm demonstrado o potencial efeito antimicrobiano das nanopartículas 
magnéticas de óxido de ferro, especificamente as de magnetita (Fe3O4), contudo neste 
presente estudo os resultados obtidos foram inconclusivos, pois, devido a pandemia da 
Covid-19, não houve tempo suficiente para verificar a real ação das nanopartículas nas 
bactérias. Por isso, é necessário repetir o experimento e, se necessário, realizar 
mudanças no protocolo como a quantidade das nanopartículas, já que foi demonstrado 
o efeito dependente da concentração, e analisar a qualidade das cepas utilizadas. 
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No gráfico é demonstrado que não houve inibição do crescimento bacteriano nas 
concentrações testadas no decorrer do tempo de exposição. Houve uma leve inibição 
na cepa de ATCC após 8h de exposição na concentração de 96 mg/mL que precisa ser 
repetida. 
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TÍTULO: Universalidade na Dinâmica de Sistemas Clássicos: Escala na Termodinâmica 

Fora do Equilíbrio 

Resumo 

A fim de compreender melhor a dinâmica de grupo na mecânica quântica, buscamos 
estudar comportamentos de escala durante o processo de termalização de um gás 
clássico. Caso confirmado, buscaremos esse comportamento em gases de partículas 
quânticas. 
 
Palavras-chave: Dinâmica quântica, Termodinâmica fora do equilíbrio 

TITLE: Universal Dynamics in Classical Systems: Scaling in Non-Equilibrium 

Thermodynamics 

Abstract 

In order to better understand group dynamics in quantum mechanics, we seek to study 
scaling behaviour in the thermalization process of a classical gas. If we confirm this, we 
will study this behaviour with a quantum gas. 
 
Keywords: Quantum dynamics, Far from equilibrium thermodynamics 

Introdução 

A tecnologia quântica permeia diversas aplicações na indústria eletrônica. Por exemplo, 
todo computador ou smartphone funcionam com base em transistores: componentes 
eletrônicos que permitem um maior controle sobre a passagem de corrente pelo circuito 
elétrico do aparelho em questão. Assim, quanto maior a quantidade de transistores no 
circuito, maior a capacidade de processamento do computador. Porém, como o espaço 
físico alocado para comportar esses componentes é finito, eles acabam se tornando tão 
pequenos que suas propriedades quânticas acabam interferindo no processo. Portanto, 
entender o comportamento quântico de um gás, de elétrons nesse caso, é essencial 
para adquirir avanços na tecnologia. Dessa forma, este projeto se propõe a estudar a 
termodinâmica de partículas quânticas. Mais especificamente, buscamos uma relação 
de escala em uma situação de dinâmica muito longe do equilíbrio termodinâmico. Para 
isso, iniciamos nosso estudo simulando essa dinâmica para partículas clássicas para 
então partir para o regime quântico. 
 
Metodologia 

 
Nós implementamos um algoritmo em Python para simular a dinâmica de um gás com 
milhares de partículas clássicas com interação de curto alcance em uma caixa de 
potencial nulo e condições de contorno periódicas. Fazemos isso ao calcular a trajetória 
de cada partícula e buscando colisões entre elas. O que leva a um custo de 
processamento alto ao considerar muitas partículas. Nós propomos o estudo de dois 
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estados iniciais longe do equilíbrio termodinâmico distintos. O primeiro, chamado de 
"condição inicial de caixa", identificado por uma distribuição constante do módulo do 
momento de zero a um valor positivo qualquer. E o segundo, chamado "condição inicial 
de pico", identificado por um valor constante do módulo do momento. Ambos têm uma 
distribuição igualitária na posição e direção do momento em 3 dimensões. Essas 
condições iniciais estão fora do equilíbrio térmico, então deixamos o sistema evoluir e, 
como esperado para um gás clássico, ele chega eventualmente ao equilíbrio térmico, 
quando sua distribuições de momentos se aproxima da distribuição de Maxwell-
Boltzmann. Repetimos este processo de termalização 20 vezes para ambas as 
condições iniciais, mantendo o registro da distribuição de momento ao longo do tempo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como mencionado, o gás chega eventualmente ao estado de equilíbrio térmico e sua 
distribuição de momentos se aproxima à distribuição de Maxwell-Boltzmann. Nosso 
trabalho ainda está em progresso para determinar se há um comportamento de escala 
durante esse processo. 
 
Conclusão 

 
Como esperávamos, o gás clássico chegou a entrar em equilíbrio térmico após um 
período de tempo, basta agora verificar se há comportamento de escala durante a 
termalização. Caso seja confirmado este comportamento, poderemos passar a estudar 
um gás de partículas quânticas, bósons ou férmions, a fim de entendermos melhor o 
comportamento de grupo com esse tipo de mecânica. 
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TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DE METAIS PESADOS POR FRAÇÃO GRANULOMÉTRICA 

EM SEDIMENTOS DO BAIXO CURSO DO RIO DOCE 

Resumo 

É possível que uma dada fração granulométrica, mesmo apresentando menor teor de 
metais adsorvidos na superfície dos grãos minerais, possa contribuir mais na 
disponibilização destes metais para o meio ambiente, em função de sua maior 
abundância. Esse trabalho tem como objetivo discutir a distribuição dos metais pesados 
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn nas diferentes frações granulométricas dos sedimentos 
aquáticos do baixo curso do Rio Doce, em trechos da drenagem entre a Lagoa de 
Extremoz e a Redinha, onde registra-se o uso de agrotóxicos no cultivo de hortaliças. 
Pode existir uma correlação entre a distribuição dos metais pesados nas frações dos 
diversos diâmetros de partículas que compõem os sedimentos e a sobrevivência do 
microcrustáceo Hyalella Azteca. Para isso, foram selecionadas 4 (quatro) amostras 
coletadas em um mesmo ponto, nos meses de junho e novembro de 2012 e janeiro e 
abril de 2013. Essas amostras foram submetidas a peneiramento nas frações silte e 
argila (<0.063mm), areia fina a muito fina (+0.063mm – 0.3mm), areia média (+0,3mm -
0.6mm), areia grossa a muito grossa (+0,6mm -2mm) e cascalho (+2mm). Extrações 
pseudototais com água régia foram realizadas em alíquotas de amostra total e nas 
resultantes de separação granulométrica. As amostras estudadas têm granulometria 
semelhante, sendo areia fina a muito fina a fração mais abundante, enquanto as frações 
finas (0,063mm) e cascalho (+2mm) são as que apresentam menor percentual de massa 
relativa. 
 
Palavras-chave: Sedimento fluvial. Ambiente Lótico. Extração Pseudototal. 

TITLE: DISTRIBUTION OF HEAVY METALS BY GRANULOMETRIC FRACTION IN 

SEDIMENTS OF THE LOW COURSE OF RIO DOCE-RN 

Abstract 

It is possible that a given particle size fraction, even with a lower content of metals 
adsorbed on the surface of the mineral grains, can contribute more in making these 
metals available to the environment, due to their greater abundance. This work aims to 
discuss the distribution of heavy metals Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in the different 
granulometric fractions of the aquatic sediments of the low course of the Rio Doce, in 
sections of the drainage between the Extremoz Lagoon and the Redinha, where the use 
of pesticides in the cultivation of vegetables is registered. There may be a correlation 
between the distribution of heavy metals in the fractions of the different particle diameters 
that make up the sediments and the survival of the microcustaceous Hyalella Azteca. 
For this, 4 (four) samples collected at the same point were selected: June and November 
2012 and January and April 2013. These were subjected to sieving in the fine silt and 
clay fractions (<0.063mm), fine to very fine sand (+ 0.063mm - 0.3mm), medium sand (+ 
0.3mm -0.6mm), coarse to very coarse sand (+ 0.6mm -2mm) and gravel (+ 2mm). 
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Pseudototal extractions with aqua regia were performed in whole sample aliquots and in 
the samples produced from granulometric separation. The studied samples have similar 
granulometry, with fine to very fine sand being the most abundant fraction, while fine 
fractions (0.063mm) and gravel (+ 2mm) are the ones with the lowest percentage of 
relative mass. 

 

Keywords: River sediment. Lotic environment. Pseudototal extraction. 

Introdução 

Em ambientes aquáticos, os sedimentos são partes indispensáveis quando se considera 
o estudo ambiental do ecossistema. De acordo com Martinez (2010) a relação 
granulométrica afeta a dinâmica de transporte e determina a associação dos sedimentos 
com os poluentes, seu transporte e sua reação com a água 

Entender como funciona a partição de metais pesados nas diferentes frações 
granulométricas encontradas nos ambientes, vem sendo um tema abordado em estudos 
ambientais de sedimentos e solos diversos (Sutherland, 2003; Singh et al., 1999; 
Naderizadeh et al., 2016; Ayoubi et al., 2018). 

Singh, Hasnain e Banerjee (1999) estudaram o tamanho dos grãos e a partição 
geoquímica de metais pesados em sedimentos do Rio Damodar, na índia. Autores como 
Naderizadeh et al. (2016) reportaram que a acumulação de metais pesados no ambiente 
é inversamente proporcional ao tamanho das partículas. Segundo Ayoubi, et al. (2018), 
isso ocorre, pois as partículas finas possuem uma maior área superficial e, 
consequentemente, tem maior probabilidade de adsorver metais pesados. Essa 
tendência também foi observada por Sales (2016) que estudando os elementos nos 
sedimentos da Bacia Hidrográfica Apodi-Mossoró, constatou que as maiores 
concentrações de metais, foram obtidas em pontos onde os sedimentos apresentam 

granulometria mais fina. 

De acordo com Rao, Sahuquillo e Lopes Sanchez (2008), uma das formas de se avaliar 
a disponibilidade de metais no ambiente é através de extrações pseudototais utilizando 
ácidos clorídrico, nítrico ou água régia (mistura na proporção de 3:1 de ácidos clorídrico 

e ácido nítrico), pois esse tipo de extração não dissolve totalmente a matriz silicática. 

O trabalho tem como objetivo estudar a distribuição de metais traços em diferentes 
frações granulométricas de amostras de Sedimentos do Rio Doce, a partir das extrações 
pseudototais com água régia. Buscou-se, também, investigar a relação do conteúdo de 
metais em alguma faixa de diâmetro de partículas específica e a toxicidade do 
sedimento para o Hyalalle azteca. 

Área de Estudo 

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce localiza-se na Unidade Hidrográfica litorânea do Rio 
Grande do Norte. Esta é uma das menores bacias do estado do Rio Grande do Norte, 
porém é uma das mais importantes, pois apresenta uma quantidade significativa de 
população vivendo ao seu redor. De acordo com Silva et al. (2017), nos últimos anos, 
esta bacia vem sofrendo com a interferência do processo de urbanização, decorrente 
do crescimento imobiliário do Rio Grande do Norte. Além disso, nas áreas rurais da 
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Bacia do Rio Doce, ocorrem a presença significativa de atividades agropecuárias de 
médio e pequeno porte onde registra-se o uso de agrotóxicos para cultivo de hortaliças. 

 

 
Metodologia 

 

Para esse trabalho, foram utilizadas amostras cedidas pelo Laboratório de Geoquímica 
do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 
coleta desses sedimentos, foi realizada com o auxílio de pás e potes plásticos com 
tampa; a amostra de um dado ponto foi composta por subamostras, tendo como maior 
objetivo o de manter a representatividade amostral;, essas subamostras foram 
coletadas através de deslocamento lateral de aproximadamente 1 metro, repetidos até 
o preenchimento do pote. 

Foram selecionadas 4 (quatro) amostras coletadas no ponto P3 no Rio Doce. A seleção 
das amostras foi feita com base no conteúdo das frações finas, uma vez que é a fração 
mais escassa; desse modo foram selecionadas as que possuíam quantidade suficiente 
para que a extração pseudotoal ocorresse satisfatoriamente em todas as frações 
granulométricas. Outro fator levado em consideração durante a escolha das amostras, 
foi a sobrevivência do organismo H. azteca, resultado obtido em estudo anterior (Moura, 
2016). Foram selecionadas duas amostras com baixa taxa de sobrevivência e duas 
amostras com alta taxa de sobrevivência. Levando em conta o explanado anteriormente, 
as amostras selecionadas foram as dos meses de junho e novembro de 2012 e janeiro 
e abril de 2013, que foram submetidas a fracionamento granulométrico e à extração 
pseudototal nas diferentes alíquotas obtidas. A metodologia de cada uma das etapas é 

detalhada a seguir. 

Preparação de amostras e análise granulométrica. 

As amostras inicialmente passaram por processo de homogeneização e quarteamento 
para a obtenção de alíquotas menores e representativas. Posteriormente, foram 
submetidas a peneiramento realizado no Laboratório de Geoquímica do Departamento 
de Geologia da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte. Para isso, foram usadas 
peneiras de aço inoxidável com aberturas de 0,063 mm, 0,3 mm, 0.6 mm e 2 mm que 
permitiram a obtenção de 5 frações granulométricas distintas, sendo essas: silte e argila 
(<0.063mm), areia fina a muito fina (+0.063mm – 0.3mm), areia média (+0,3mm -
0.6mm), areia grossa a muito grossa (+0,6mm -2mm) e cascalho (+2mm). Em seguida, 
foram obtidas as massas de cada uma das alíquotas geradas para saber a distribuição 
granulométrica do sedimento em cada uma das amostras analisadas. 

Extrações Pseudototais. 

Extrações com água régia foram realizadas nas alíquotas resultantes da separação 
granulométrica e em uma alíquota da amostra total. Além disso, foi realizada uma 
extração em branco como forma de avaliar a concentração dos metais associados ao 
método e aos reagentes utilizados e não as amostras analisadas. Dessa forma, os 
reagentes foram adicionados a béqueres que não continham nenhuma amostra, de 
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forma que as concentrações de metais obtidas estão relacionadas apenas ao 
procedimento analítico. 

Das alíquotas obtidas através de peneiramento, foram separados, aproximadamente, 
1,5g para o ataque ácido pseudototal. Essas amostras foram submetidas a extração 
com 12mL de água régia, mistura 3:1 de HCl e HNO3. Inicialmente, o material sofreu 
digestão a frio durante 1 hora e por mais 2 horas a 90°C em banho maria. 
Posteriormente, aguardou-se o lento resfriamento do material para que em seguida, 
houvesse a separação entre sólidos e líquidos. A separação foi feita por meio de filtração 
com filtro de celulose com tamanho dos poros de 8µm. Para lavar o filtrado foi utilizada 
uma solução de HNO3 0,5 mol/L e com essa mesma solução foi completado o volume 
do extrato em até 40mL. A solução final foi acondicionada em recipientes plásticos 
adequados e mantida em refrigeração até o momento da análise. A concentração de 
metais traço nos extratos será obtida posteriormente, pois devido a Pandemia do 
Coronavírus, o laboratório encontra-se fora de operação. Pretende-se realizar as 
dosagens por espectrometria de absorção atômica (AAS). Cada um dos extratos será 
analisado para seis elementos Cu, Cd, Cr, Zn, Pb e Ni. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados obtidos através das análises realizadas nas amostras são apresentados 
a seguir. Os resultados das análises químicas serão apresentados posteriormente, 
quando for possível a dosagem dos elementos químicos nos extratos obtidos. 

Distribuição Granulométrica 

A distribuição granulométrica das quatro amostras estudadas é apresentada na tabela 
1 e na figura 1. De forma geral, as amostras apresentam comportamento semelhante 
quando a distribuição das diferentes frações, sendo a areia fina a muito fina como a 
fração (-0,3mm +0,063mm) mais abundante nas quatro amostras e correspondendo em 
média a 74% da massa relativa das amostras. Em contrapartida, as frações finas 
(0,063mm) e cascalho (+2mm) são as que aparecem menores quantidades, não 
ultrapassando 1% de massa relativa em nenhuma das quatro amostras estudadas. A 
perda de massa das amostras após o peneiramento não excedeu 1% em todos os 
casos. 

Apesar dos materiais argilosos serem mais reativos e apresentam maior capacidade de 
adsorção devido a sua maior área superficial específica (SINGH; HASNAIN; 
BANERJEE, 1999; SUTHERLAND, 2003), espera-se que essas frações não possuam 
grande influência na distribuição total dos metais nas amostras, uma vez que a sua 

massa relativa é pouco expressiva quando comparada às frações arenosas. 

Dessa forma, conforme estudado por Silva (2019), em sedimento da Lagoa de 
Extremoz, apesar do baixo teor nas frações arenosas, há mais metais distribuídos 
nessas frações devido à abundância em massa delas. Esse autor destaca ainda que o 
papel das frações granulométricas na distribuição dos metais encontrados nas amostras 
é o de controlar a distribuição das fases que acumulam os metais. Nas amostras 
estudadas no trabalho desse autor foram encontradas correlações positivas com Cr na 
fração areia fina e Ni na areia fina e grossa. Apesar da correlação positiva com esses 
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metais, eles provavelmente não têm influência benéfica sobre a sobrevivência do 
microorganismo.A correlação dos metais com a sobrevivência do Hyalella azteca, foram 
negativas para Zn na fração areia grossa. Esses dados corroboram a hipótese da 
relação entre a distribuição dos metais pesados nas diferentes frações e a sobrevivência 
do microcrustáceo H. azteca. De acordo com Silva (2019), parcela significativa do Zn na 
fração areia grossa dos sedimentos da Lagoa de Extremoz está fracamente adsorvido. 
Portanto, se o Zn estiver distribuído de maneira semelhante nas demais frações, uma 
parcela significativa do teor desse metal fracamente adsorvido às partículas e pode ser 
facilmente disponibilizada podendo ser prejudicial à sobrevivência dos organismos. 

 

Conclusão 

 

As quatro amostras analisadas durante esse trabalho, junho e novembro de 2012 e 
janeiro e abril de 2013, apresentam comportamento semelhante quando a distribuição 
granulométrica. A fração de Areia Fina a Muito Fina é a mais abundante em todas elas, 
com massa relativa média de aproximadamente 74%; em contrapartida, as frações finas 
(0,063mm) e cascalho (+2mm) são as de menores quantidades. 

A finalização da presente pesquisa seria de grande importância, pois permitiria conhecer 
como os metais pesados são liberados no meio ambiente e qual a relação desses com 
a ecotoxicologia por meio da correlação com a sobrevivência do H. azteca, permitindo 
entender quais os possíveis riscos gerados e quais seriam os impactos causados no 
ambiente estudado. Além disso, considerar um maior número de amostras para o estudo 
pode evidenciar uma melhor correlação entre ecotoxicologia e metais pesados, 
tornando o estudo ainda mais representativo para o objetivo proposto. 
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Figura 1 – Distribuição granulométrica das amostras de sedimento do baixo curso do 
Rio Doce. SA = silte e argila (-0,063mm); Afmf = areia fina a muito fina (-0,3mm 
+0,063mm); Am = areia média (-0,6mm +0,3mm); Agmg = areia grossa a muito grossa 
(-2mm +0,6m 

 

 

Tabela 1 – Resultado da análise granulométrica. SA = silte e argila (-0,063mm); Afmf = 
areia fina a muito fina (-0,3mm +0,063mm); Am =areia média (-0,6mm +0,3mdas 
amostras de sedimentos coletadas nos meses de junho e Novembro/2012 e Janeiro e 

Abril/2013.- 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Sistemas Microemulsionados Retardados para Aplicação 

na Estimulação Ácida em Carbonatos 

Resumo 

 

A necessidade de tornar poços de petróleo cada vez mais eficientes, especialmente em 
ambientes de alto custo de produção, leva ao contínuo desenvolvimento de novas 
tecnologias. A acidificação da matriz é uma técnica de estimulação amplamente utilizada 
em carbonatos para aumentar a produção, isso ocorre devido à formação de canais de 
alta condutividade ao redor do poço, wormholes. Os sistemas microemulsionados já 
foram abordados em alguns estudos, entretanto é um campo ainda pouco explorado. 
Esse trabalho visa desenvolver e caracterizar sistemas microemulsionados ácidos do 
tipo óleo em água e testar suas aplicações na acidificação matricial em carbonatos. Os 
sistemas desenvolvidos utilizaram como tensoativo o ALKONAT-L100, cotensoativo o 
n-butanol, fase apolar o xileno e fase polar as soluções aquosas de HCl 1,54 %, 8,27 % 
e 15 %. Os sistemas de tratamento microemulsionados foram caracterizados quanto a 
turbidez, pH, diâmetro de gotícula, condutividade, tensão superficial e estabilidade 
térmica. Foram utilizadas as rochas carbonáticas tipo padrão Siluriam, Winterset, 
Edwards White, Indiana, Desert Pink e nacional Pirabas, que foram caracterizadas 
quanto a composição, permeabilidade, porosidade e reatividade em ácido. Os 
resultados obtidos demonstraram que os sistemas microemulsionados possuem 
eficiência e boas perspectivas de aplicação no retardo da reação ácido-rocha na 
estimulação ácida de matriz carbonática. 

 
 
Palavras-chave: Acidificação da matriz, microemulsões, carbonatos. 

TITLE: Development of Retarded Microemulsion Systems for Application in Carbonate 

Acid Stimulation 

Abstract 

 

The necessity to make oil wells increasingly efficient, especially in conditions with high 
production costs, leads to continuous technological development in his area of 
knowledge. Matrix Acidification is a stimulation technique widely used in carbonates to 
increase its production as a result of the formation of high conductivity channels around 
the well, called wormholes. The microemulsion systems have already been subject of 
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studies. However, this a field of study is still little explored. This work aims to develop 
and characterize acid oil in water microemulsion systems and test their applications in 
standard carbonate rock. These systems used ALKONAT-L100 as a surfactant, n-
butanol as a co-surfactant, xylene as a nonpolar phase and HCl solutions as a polar 
phase (1.54 w/w%, 8.27 w/w%, and 15 w/w%). The acid microemulsion systems were 
characterized in ter terms of turbity, pH, drop size, conductivity, surface tension and 
thermal stability. Carbonates rocks of the standard type Siluriam, Winterset, Edwards 
White, Indiana, Desert Pink and national Pirabas were used, which were characterized 
in terms of composition, permeability, porosity and reactivity in acid. The results obtained 
demonstrate that microemulsified systems have efficiency and good prospects for 

application in retard acid-rock reaction in the acid stimulation in carbonates rocks. 

 
 
Keywords: Matrix acidizing, microemulsions, carbonates. 

Introdução 

O projeto inicial da pesquisa era Injeção de Sistemas Álcali-Surfactante-Polímero (ASP) 
em Campos Maduros da Bacia Potiguar, porém como os resultados iniciais não foram 
satisfatórios, o projeto foi mudado para Utilização de sistemas microemulsionados na 
estimulação ácida em carbonatos. 

O petróleo é uma das principais matérias-primas e fonte de energia contemporânea. A 
produção comercial convencional de petróleo é realizada através de poços de acesso 
às jazidas (DEVOLD, 2009; HSU; ROBINSON, 2019). Essas jazidas são geralmente 
formadas por rochas sedimentares formadas durante longos e complexos processos, 
que levam a sistemas não homogêneos em sua composição e com porosidade e 
permeabilidade variáveis, especialmente quando se trata de rochas carbonáticas 

(CHILINGAR et al., 2005). 

Em dezembro de 2019, cerca de 67 % da produção de petróleo no Brasil era advinda 
de rochas carbonáticas, as quais compõem os reservatórios do Pré-Sal (AGÊNCIA 
NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2020) 

A estimulação de poços compõe um conjunto de técnicas que visam remover restrições 
de permeabilidade pontuais de fundo antropogênico localizadas ao redor de poços e 
aumentar o raio efetivo do poço. Dentre essas técnicas tem-se o fraturamento hidráulico, 
fraturamento ácido e a acidificação da matriz, que por alterarem a permeabilidade 

impactam diretamente na produção (KALFAYAN, 2008). 

A principal técnica aplicável aos carbonatos é a acidificação da matriz. Ela envolve a 
injeção de ácidos, com pressão abaixo do limite de fratura da formação, capazes de 
reagir com componentes da rocha, formando produtos solúveis, enquanto deixam em 
seu caminho canais de alta condutividade. Segundo Kalfayan (2008), esses canais 
servem como um caminho de menor resistência à passagem de fluxo de petróleo, 
permitindo um melhor aproveitamento da energia do reservatório para o aumento da 
vazão de produção. 

Um dos grandes desafios da acidificação da matriz em rochas carbonáticas é 
compatibilizar a velocidade de reação ácido-rocha com a vazão de injeção. O HCl é o 
ácido mais comumente utilizado devido, principalmente, a sua reatividade com os 
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carbonatos, preço e disponibilidade. A velocidade da reação, entretanto, é rápida, de 
forma que são necessárias altas vazões, muitas vezes incompatíveis com os limites de 
operação em campo, para evitar que seja completamente consumido na parte da 
formação imediatamente junto ao poço. Como forma de solucionar esse impasse, 
podem ser usados sistemas que incorporam técnicas de retardo através do aumento da 
resistência a transferência de massa, como as emulsões e microemulsões. 

Pouco se estudou sobre a utilização de microemulsões para essa aplicação, sendo uma 
área de pesquisas nova e desafiadora. Algumas propriedades físico-químicas 
apresentadas pelas microemulsões, tais como: formar sistemas termodinamicamente 
estáveis de líquidos imiscíveis; ter baixa tensão interfacial; alterar a molhabilidade de 
superfícies; e criar um meio retardante a ação do ácido, os tornam interessantes para 
sua aplicação em acidificação da matriz. 

Esse trabalho busca desenvolver e caracterizar sistemas microemulsionados, com 
soluções de HCl como fase aquosa, estáveis em ambiente de alta acidez e temperatura 

e caracterizar as propriedades petrofísicas das rochas carbonáticas. 

 
Metodologia 

 

Obtenção dos sistemas microemulsionados ácidos 

Os sistemas microemulsionados ácidos foram compostos com o tensoativo ALKONAT-
L100 (ALK-L100) (Oxiteno, Brasil), o cotensoativo foi o n-butanol, a fase apolar foi uma 
mistura de isômeros do xileno (Synth, Brasil). As fases polares, por sua vez, foram 
soluções aquosas de HCl nas concentrações de 1,54 %, 8,27 % e 15 %, preparadas a 
partir de HCl 37 % (Synth, Brasil). Considerando as concentrações em massa de HCl 
das fases polares, foram nomeados os seguintes sistemas: SMA – 1,54 %(m/m), SMA 
– 8,27 %(m/m) e SMA – 15,4 %(m/m). 

Caracterização dos sistemas microemulsionados ácidos 

Os sistemas microemulsionados ácidos foram caracterizados através da turbidez, 
potencial hidrogeniônico (pH), condutividade, tensão superficial, diâmetro de partícula e 
estabilidade térmica, em nove composições próximas ao vértice da fase polar, para cada 
diagrama pseudoternário 

Turbidimetria 

Neste experimento as amostras foram submetidas à análise no turbidímetro HACH, 
modelo 2100P, conforme instruções contidas no manual do equipamento, em 
temperatura e pressão ambiente. 

pHmetria 

As amostras foram submetidas a análise no pHmetro NOVA Instruments, modelo NI 
PHM, conforme o manual do equipamento, em temperatura e pressão ambiente. 

Condutimetria 
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As amostras foram submetidas à análise no condutivimetro MS TECNOPON 
Instrumentação, modelo mCA 150, conforme o manual do equipamento, em 

temperatura e pressão ambiente. 

Análise de tensão superficial 

As amostras foram submetidas à análise no tensiômetro Sensadyne, modelo QC6000, 
conforme a metodologia adotada por Lucas (2018), em temperatura e pressão ambiente, 
utilizando uma frequência de bolhas de 0,5 bolhas/min e proporção de bolhas de 2/1 
entre o capilar de menor e o de maior diâmetro. 

Análise do diâmetro de partícula 

As amostras foram submetidas a medidas no analisador de diâmetro de partículas 
Microtrack, modelo Nanotrack 252, utilizando a metodologia adotada por Lucas (2018), 
em temperatura e pressão ambiente. 

Estudo da estabilidade térmica 

A análise de estabilidade térmica utilizada aborda a caracterização de um fluido quanto 
à manutenção de suas características físico-químicas, visuais, diante do aquecimento 
controlado. Amostras de 40 mL, em agitação, foram monitoradas visualmente durante o 
processo de aquecimento, em chapa aquecedora, aproximadamente, 1 ºC/min, limitado 
100 ºC, a pressão ambiente. 

Caracterização das rochas carbonáticas 

Foram analisadas: composição, por difração de raios-X e fluorescência de raios-X; 
permeabilidade; porosidade; e a reatividade ao HCl. As rochas submetidas a essa 
caracterização foram os carbonatos Winterset, Siluriam, Indiana, Edwards White, Desert 
pink, utilizados como padrões internacionais em laboratórios de estimulação ácida e 
adquiridos da empresa Kocurek Industries, USA, e o Pirabas, obtido de um afloramento 
na região de São João de Pirabas/PA - Brasil. Na Figura 1 é possível visualizar fotos 
dos carbonatos mencionados. 

Fluorescência de raios-X (FRX) 

Com o objetivo de identificar os elementos e suas quantidades em amostras das rochas, 
elas foram trituradas e peneiradas em tela de 200 mesh, sendo analisado cerca de 1 g 
do material transfixante homogeneizado, conforme o procedimento descrito por Coelho 

(2001) e Lucas (2018), no espectrofotômetro Shimadzu, modelo EDX 720. 

Difração de raios-X (DRX) 

Com o objetivo de identificar os minerais presentes em amostras das rochas, elas foram 
preparadas seguindo o mesmo procedimento para o FRX, e analisadas no difratômetro 
Rigaku, modelo MiniFlex 2, taxa de 3 º/min, passo de 0,01º e ângulos de varredura de 
10º a 160º. 

Permeabilidade a gás 
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Com o objetivo de quantificar a permeabilidade das amostras de rochas, a 
caracterização foi realizada no poro permeâmetro Strato FZE, modelo DV 4000, 

seguindo orientações constantes no manual do equipamento. 

Porosidade pelo método de Boyle 

Com o objetivo de quantificar a porosidade das amostras das rochas, foram realizadas 
as análises no poro permeâmetro Strato FZE, modelo DV 4000. O procedimento foi 

realizado conforme o manual do equipamento. 

Reatividade dos carbonatos ao HCl 

Com o objetivo de avaliar a reatividade das rochas carbonáticas utilizadas, as amostras 
de rochas foram submetidas à análise de reatividade dos carbonatos ao HCl em pressão 
e temperaturas ambiente, adotando a metodologia representada no fluxograma da 
Figura 2. 

 
Resultados e Discussões 

 

Influência da composição do sistema microemulsionado no equilíbrio de fases 

Inicialmente foram obtidos os diagramas pseudoternários dos sistemas com ALKONAT-
L100 (T) como tensoativo; n-butanol (C) como cotensoativo; xileno (FO) como fase 
apolar; e soluções aquosas de HCl como fase polar (FA), em concentrações de 1,54 %, 
8,27 % e 15,0 %. 

As Figuras 3, 4 e 5 mostram os diagramas pseudoternários obtidos com C/T=0,5 para 
os sistemas SMA – 1,54 %(m/m), SMA – 8,27 %(m/m) e SMA – 15,0 %(m/m), 
respectivamente. 

Analisando as Figuras 3, 4 e 5 observa-se que os diagramas dos 3 sistemas 
apresentaram os mesmos tipos de equilíbrios de fases: a região de Winsor IV (WIV) - 
monofásica e límpida (microemulsão); a região de Winsor I (WI) – bifásica, 
correspondendo ao equilíbrio da fase apolar (xileno) com uma fase monofásica e límpida 
(microemulsão); e a região de emulsão – monofásica e opaca. 

A partir da análise da área disponível de região do equilíbrio de WIV, considerações 
técnicas (maior massa de HCl para reagir), econômicas (menor massa de tensoativo e 
cotensoativo), e ambientais (menor massa de aromáticos), foram consideradas na 
seleção de nove pontos, ou composições, nos diagramas, próximos ao vértice da fase 
polar, para estudos de caracterização e posterior análise de performance na acidificação 
em carbonatos. A distribuição desses pontos foi realizada de forma a cobrir 
uniformemente a região próxima ao vértice da fase polar e reduzir progressivamente a 
fração da fase aquosa de P1 a P9 (Tabela 1). Os pontos estão representados nos 
diagramas pseudoternários mostrados nas Figuras 3, 4 e 5 e suas composições estão 
reunidas na Tabela 1. 

Influência da composição do sistema microemulsionado na turbidez 
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A influência da composição do sistema sobre a turbidez pode ser analisada sobre dois 
aspectos: dentro do sistema ou entre sistemas. Os dados de turbidez estão 

representados no gráfico da Figura 6. 

Através da Figura 6, é possível observar que foram identificados índices de turbidez 
baixos, o que é uma das características fundamentais das microemulsões. Ao se efetuar 
a comparação entre os 3 sistemas, é possível observar o efeito inversamente 
proporcional do aumento da concentração de HCl na fase polar sobre a turbidez. A 
redução da turbidez está associada a formação de aglomerados moleculares 
progressivamente menores, pela presença progressivamente maior de ácido indicando 
uma maior estabilidade do sistema. 

Influência da composição do sistema microemulsionado no pH 

A Figura 7 apresenta o Gráfico do pH dos pontos de interesse nos SMA. E pode ser 
observado que os valores de pH medidos dos sistemas SMA-1,54 %(m/m), SMA-8,27 
%(m/m) e SMA-15,0 %(m/m), foram muito baixos, o que condiz com a presença do HCl, 
um ácido de alto grau de dissociação e em concentrações relevantes na fase polar. 
Entre pontos de mesma concentração de constituintes nos diagramas pseudoternários, 
é possível observar que todos tiveram redução no pH ao aumentar a concentração de 
ácido na fase aquosa. 

Influência da composição do sistema microemulsionado na condutividade 

A Figura 8 apresenta os resultados da influência da composição do sistema 
microemulsionado na sua condutividade. 

Ao analisar os dados reunidos no gráfico da Figura 8, é possível perceber que a 
condutividade aumentou com o aumento da concentração de HCl da fase aquosa. Esse 
é um comportamento esperado, que ocorre devido ao aumento da concentração de 
eletrólitos na fase polar pela dissociação das moléculas de HCl em seus íons. É possível 
observar, ainda, a tendência de redução dos valores absolutos de condutividade 
conforme há o afastamento do vértice da fase polar, o que pode ser explicado pela 
redução da concentração absoluta de HCl e da quantidade de água, a qual também 
contribui para a condutividade medida. 

Influência da composição do sistema microemulsionado na tensão superficial 

A Figura 9 apresenta os dados de tensão superficial para os sistemas estudados. É 
possível observar que a presença do tensoativo foi capaz de reduzir a tensão superficial 
dos sistemas. Observa-se que há uma tendência de redução e depois um aumento da 
tensão superficial com a diminuição da fase polar, onde há um aumento da quantidade 
do pseudocomponente C/T. Esse comportamento sugere que existe uma composição 
ótima de mínimo de tensão superficial para esse sistema próximo ao P3. Comparando 
os mesmos pontos em diferentes sistemas, o sistema SMA-8,27 %(m/m) apresentou de 
maneira geral, tensões superficiais mais altas, o que mostra que há um ponto de inflexão 

devido a variação na concentração de HCl na fase aquosa. 

Influência da composição do sistema microemulsionado no diâmetro de gotícula 

As Figuras 10, 11 e 12 mostram a distribuição da frequência de diâmetros de gotícula 
para os sistemas estudados. Nelas é possível observar que, dentro dos sistemas e entre 
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os sistemas, o aumento da concentração de HCl provoca redução na dispersividade. A 
Figura 13, por sua vez apresenta a reunião os valores médios dos diâmetros de gotícula 
baseados na mediana (linha tracejada) da distribuições mostradas nas Figuras 10, 11 e 
12. O comportamento observado pode ser explicado pelo aumento da estabilidade das 
gotículas de microemulsão provocado pela alta presença de íons H+ e Cl- na camada 
dielétrica ou diminuição da dispersão. 

Estudo da estabilidade térmica 

A Tabela 2 apresenta os dados da análise de estabilidade térmica para as composições 
escolhidas próximo ao vértice de fase aquosa. É possível afirmar que o aumento da 
concentração de ácido promoveu o aumento progressivo na estabilidade térmica do 
sistema microemulsionado ácido, alcançando valores superiores a 100 ºC. Com relação 
a diminuição da composição da fase polar e ao aumento da concentração do 
pseudocomponente cotensoativo/tensoativo tem-se, de forma geral, a diminuição da 
estabilidade. 

Os pontos 6 e 9, considerando os 3 diagramas pseudoternários, apresentaram as 
menores estabilidades térmicas, talvez pelas suas composições serem próximas da 
zona de emulsão que se ampliou com o aumento da temperatura. 

A estabilidade térmica obtida, acima de 100 ºC, para alguns dos sistemas, mostra que 
é possível obter sistemas estáveis para reservatórios de petróleo convencionais, de 
temperatura e pressão normais. 

Caracterização das rochas carbonáticas 

As rochas carbonáticas Siluriam, Winterset, Edwards White, Indiana, Desert Pink e 
Pirabas foram caracterizadas quanto as suas composições e porosidades. Os dados do 
perfil composicional, a partir das análises de FRX, para os carbonatos estudados se 
encontram na Tabela 3. 

Através dos dados apresentados na Tabela 3 pode-se observar que o cálcio responde 
pela quase totalidade da fração elementar. Esse perfil é bem característico dos 
carbonatos, em especial das calcitas. O conjunto de difratogramas obtidos para as 
amostras de rocha, apresentados nas Figuras 14 e 15 , mostram os conjuntos de picos 
associados aos cristais de carbonato de cálcio (calcita), carbonato de cálcio e magnésio 
(dolomita) e óxido de silício (Quartzo), dentre outros menos importantes, expressando 
na forma de compostos os elementos identificados através da análise de FRX. 

Os dados petrofísicos médios de porosidade e permeabilidade, foram determinados 
para amostras das rochas e estão resumidos na Tabela 4. Foram utilizadas 3 amostras 

de cada rocha carbonática nas análises. 

Pode-se observar, a partir dos dados da Tabela 3 , que no caso dos carbonatos 
comerciais, todos estão dentro dos limites característicos indicados pelo fabricante 
(KOCUREK INDUSTRIES, 2020). A rocha menos permeável é a Edwards White, 
enquanto a mais permeável foi a Indiana. Não foi encontrado, através das análises, 
grandes variações de porosidade entre as amostras, assim como visualmente não 
apresentavam grande heterogeneidade. 
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Os perfis de comportamento de reatividade para as amostras das rochas estudadas se 
encontram no gráfico da Figura 16. 

É possível observar, através dos dados da Figura 16, que a ordem do menos reativo 
para o mais reativo é: Siluriam, Pirabas, Edwards White, Indiana, Desert Pink e 
Winterset. Levando em conta a composição das rochas e a porosidade, era esperado 
que o carbonato Siluriam, sendo a rocha com maior teor em dolomita, seria aquela que 
teria a menor taxa de reação. O carbonato Pirabas é a segunda rocha com menor teor 
em carbonato de cálcio, portanto este era também um resultado esperado. As maiores 
reatividades foram obtidas para as rochas com teor em cálcio superior a 95%. Dentre 
esses, a maior perda de massa foi observada para o Winterset e Indiana, 
respectivamente. Até cerca de 25 min ambos apresentaram praticamente os mesmos 
valores e em seguida o Winterset mostrou-se mais reativo. 

Na Figura 17 são mostradas as pastilhas antes e depois do tratamento ácido, onde é 
possível verificar visualmente o desgaste provocado pelo ataque ácido na face das 

amostras. 

 
Conclusão 

 

Com o desenvolvimento e caracterização dos sistemas microemulsionados contendo 
ALKONAT-L100/n-butanol/xileno/solução de HCl (1,54, 8,27 e 15,0 %(m/m)), C/T=0,5, 

é possível sumarizar as seguintes conclusões: 

• É possível obter amplas regiões de WIV, mesmo em ambiente de alta acidez 
(alta concentração de HCl); 

• O aumento da concentração de HCl tende a aumentar a região de WI; 
• O aumento da concentração de ácido tende a aumentar a estabilidade térmica 

dos sistemas microemulsionados, chegando a superar 100 ºC. 

Com relação a caracterização das rochas, foi possível concluir que: 

• As rochas carbonáticas: Siluriam, Winterset, Edwards White, Indiana, Desert 
Pink, além do Pirabas, carbonato um afloramento na região de São João de 
Pirabas/PA - Brasil, apresentaram altas concentrações de carbonato de cálcio, 
entretanto para algumas delas houve a presença de sais mistos, notoriamente o 
carbonato de cálcio e magnésio. Além destes, outros minérios apareceram, 
como o óxido de silício, em quantidades menos significativas.  

• As rochas carbonáticas mais reativas ao HCl, dentre as estudadas, são a 
Winterset e Indiana. 

Assim, sabendo-se que estimulação Ácida da Matriz em carbonatos representa o 
principal tratamento em meio poroso para aumento de produção nos reservatórios do 
Pré-Sal, responsáveis por 67% da produção nacional (2019), e que a sua eficiência 
depende diretamente de fatores de difícil controle, os sistemas microemulsionados 
desenvolvidos nesse trabalho, tendo como base os resultados científicos apresentados, 
mostraram-se como alternativas viáveis do ponto de vista técnico para aplicação como 
fluido de tratamento ácido. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 686 

 

 
Referências 

 

DEVOLD, H. Oil and gas production handbook: An introduction to oil and gas 
production. 2. ed. Oslo: ABB Oil and Gas, 2009. 

HSU, C. S.; ROBINSON, P. R. Petroleum Science and Technology. 1. ed. Cham: 
Springer imprint, 2019. 

CHILINGAR, G. V.; BURYAKOVSKY, L.A.; EREMENKO, N. A.; GORFUNKEL, M. V. 
Geology and geochemistry of oil and gas. Radarweg: Elsevier, 2005. 

KALFAYAN, L. Production enhancement with acid stimulation. 2. ed. Oklahoma: 
PennWell, 2008. 

KITCHENER, B. G.; WAINWRIGHT, J.; PARSONS, A. J. A review of the principles of 
turbidity measurement. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, v. 
41, n. 5, p. 620–642, 23 out. 2017. 

RADIOMETER ANALYTICAL. Conductivity Theory and Practice. Villeurbanne Cedex: 

Radiometer Analytical, 2004. 

MYSELS, K. J. The Maximum Bubble Pressure Method of Measuring Surface 
Tension, Revisited. Colloids and surfaces, v. 43, n. 2, p. 241–262, 1990. 

LUCAS, C. R. S. Sistemas Microemulsionados na Remoção de Dano por Deposição 
Orgânica em Meio Poroso Arenítico. 2018. 96f. Dissertação (Mestrado em ciência e 
Engenharia do petróleo), Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte - UFRN, Rio Grande do Norte. 

SOUZA, T. T. C. Nano emulsões aplicadas a recuperação avançada de petróleo. 
2013. Dissertação (Mestrado em Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias 

Regionais) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Natal. 

COELHO, C. D. Influência dos Padrões de Preparação de Amostras na Análise 
Química Elementar de Minerais por Fluorescência de Raio X. 2001. Dissertação 
(Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais), Departamento de Ciência e 
Engenharia de Materiais. Curso de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 
Materiais. Universidade Federal do Rio grande do Norte-UFRN, Rio Grande do Norte. 

HEIM, A. H. Constant-Pressure Gas Porosimeter. Journal of Petroleum Technology, 
v. 13, n. 1, p. 83 - 89. jan. 1961 

KOCUREK INDUSTRIES. Details For Carbonates. 2020. Disponível em: 
https://kocurekindustries.com/carbonates-cores. Acesso em: 6 fev. 2020 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 687 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 

 

 

Figura 8 
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Figura 9 

 

 

Figura 10 
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Figura 11 

 

 

Figura 12 
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Figura 13 
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Figura 14 
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Figura 15 
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Figura 16 
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Figura 17 

 

 

Tabela 1 
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Tabela 2 
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Tabela 3 
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Tabela 4 
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TÍTULO: Caracterização geológica de gabro-noritos a leste de São José do Campestre 

/ RN 

Resumo 

O Domínio São José do campestre é marcado por um intenso plutonismo brasiliano já 
bem caracterizado na literatura disponível. No entanto, ainda existe dificuldades para 
distinguir as suítes alcalinas shoshoníticas em razão da raridade de tipos menos 
diferenciados e ainda com mineralogia primária preservada. Visando pesquisar tal 
particularidade, o presente trabalho aborda a caracterização de corpos dioríticos 
porfiríticos e gabroides, localizados a leste do município de São Jose do Campestre / 
RN. Esses ocorrem intrudindo ortognaisses paleoproterozóicos do domínio supracitado. 
Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado o mapeamento geológico em 
escala aproximada 1:90.000, descrições microscópicas de seções delgadas, e análises 
de química mineral de amostras coletadas no campo. A análise geoquímica revelou que 
esses corpos apresentam uma mineralogia composta essencialmente por forsterita 
(Fo61Fa38), hiperstênio (Wo1,3En61,5Fs37,1), diopsídio (Wo47,8En39,5Fs12,7), 
augita (Wo35,5En41,6Fs22,9), Mg-hornblenda, labradorita (An56,69Ab42,8Or0,6) e 
Mg-biotita (rica em Ti), concordante com a percentagem modal evidenciada pela análise 
petrográfica. A integração entre esses dados possibilitou classificar esses corpos, como 
olivina gabro-noritos e biotita gabronoritos, considerando-os assim como, pelo menos 
na área estudada, representantes de uma suíte shoshonítica pouca diferenciada.  
 

Palavras-chave: Gabro-norito, Suíte shoshonítica, Domínio São José do Campestre. 

TITLE: Geological characterization of gabbro-norites east of São José do Campestre / 

RN 

Abstract 

The São José do Campestre domain is marked by an expressive Brazilian plutonism that 
is well characterized in the available literature. However, there are still difficulties in 
distinguishing shoshonite alkaline suites due to the rarity of lower differentiated types 
and still with preserved primary mineralogy. Aiming to research this peculiarity, the 
present work addresses the characterization of dioritic porphyritic and gabbroid bodies, 
located in the east of the São José do Campestre/RN city. These bodies are intrusive in 
paleoproterozoic orthogneisses from the aforementioned domain. During the 
development of the research, it was realized the geological mapping on an approximated 
scale of 1: 90,000, microscopic descriptions of thin sections and analysis of mineral 
chemistry of samples collected in the field. Geochemical analysis revealed that these 
bodies have a mineralogy composed essentially of forsterite (Fo61Fa38), hypersthene 
(Wo13En61.5Fs37.1), diopside (Wo47.8En39.5Fs12.7), augite (Wo35.5En41.6Fs22.9), 
Mg-hornblende, labradorite (An56.6Ab42.8Or0.6) and Mgbiotite (rich in Ti) in agreement 
with the modal percentage evidenced by the petrographic analysis. The integration 
between these data made it possible to classify these bodies, as gabbro-norite olivine 
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and gabbro-norite biotite, considering them as well as, at least in the studied area, 
representatives of a little differentiated shoshonitic suite. 
 
Keywords: Gabbro-norite, shoshonite suite, São José do Campestre domain. 

Introdução 

A região foco desse trabalho está situada a leste do município de São José do 
Campestre, na mesorregião agreste do estado do Rio Grande do Norte, nordeste do 
Brasil (figura 1). Seu acesso principal é dado por meio das rodovias federais BR-101 ou 
BR226, a partir da capital Natal. Geologicamente está inserida na Província Borborema 
(PB), mais especificamente no Domínio São José do Campestre (MSJC). 
A Província Borborema é uma das dez províncias estruturais brasileiras que foram 
definidas por Almeida et al., (1981). Esta é limitada a norte e a leste pela Margem 
Continental Atlântica, a sul pelo Cráton São Francisco e a oeste é recoberta por 
sedimentos fanerozóicos da Bacia do Parnaíba. A PB é constituída litologicamente por 
unidades gnáissicas e migmatíticas arqueanas a paleoproterozoicas (Almeida et al., 
1981; Jardim de Sá et al., 1992; Jardim de Sá, 1994), sotoposta em discordância angular 
e erosiva por supracrustais (metavulcanossedimentares e metassedimentares) 
paleoproterozoicas a neoproterozoicas (Jardim de Sá et al., 1992; Brito Neves et al., 
1995; Van Schmus et al., 2003). Além disso, uma volumosa granitogênese brasiliana 
apresenta-se intrudindo as unidades supracitadas (Jardim de Sá, 1994; Santos e 
Medeiros, 1999). 
Essa entidade geotectônica é seccionada por um expressivo conjunto de zonas de 
cisalhamento brasilianas (600 a 500 Ma) de escala continental (Jardim de Sá, 1994; 
Vauchez et al., 1995), sendo estas reativadas em caráter rúptil durante o Fanerozoico 
(Jardim de Sá, 1994). Os trends principais dessas estruturas são E-W (a exemplo dos 
lineamentos Patos e Pernambuco), NE-SW (a exemplo do Lineamento Transbrasiliano 
e da Zona de Cisalhamento Portalegre), e subordinadamente NW-SE (a exemplo da 
Zona de Cisalhamento de Tauá). 
Dentre os nove domínios em que a Borborema é dividida, destaca-se o Domínio São 
José do Campestre (DSJC; Medeiros et al., 2017), onde está posicionado mais 
especificamente o objeto de estudo. O qual limita-se a oeste com a Zona de 
Cisalhamento Picuí-João Câmara, a sul-sudeste, com a Zona de Cisalhamento Patos e 
seu ramo nordeste Remígio-Pocinhos, sendo a leste e a norte recoberto pelos litotipos 
sedimentares pertencentes as bacias Potiguar e Pernambuco-Paraíba. 
O DSJC apresenta uma evolução magmática e tectônica complexa (Dantas et al., 2013), 
sendo composta em sua porção central por um complexo arqueano formado 
principalmente por ortognaisses, e subordinadamente por metassupracrustais (Dantas 
et al., 2004, 2013). Esses autores, destacam que esse núcleo é bordejado por 
ortognaisses paleoproterozóicos, os quais são capeados, em sua porção extremo 
nordeste e sudoeste, por litotipos metassupracustais neoproterozoicas do Grupo Seridó 
(Van Schmus et al., 2003). Além disso, as unidades supracitadas são afetadas por um 
volumoso plutonismo de idade brasiliana (Dantas et al., 2013). 
Embora o DSJC apresente um volumoso plutonismo, há dificuldades para a efetiva 
caracterização das suítes alcalinas shoshoníticas devido a raridade de tipos menos 
diferenciados ainda com mineralogia primária preservada. Tendo em vista essa 
problemática e que corpos plutônicos ediacaranos máficos a intermediários com 
química de shoshonitos têm sido descritos na literatura (Nascimento et al., 2008), o 
presente trabalho tem como objetivo a descrição petrográfica e textural, incluindo 
química mineral e o contexto geológico de rochas da série shoshonítica (Morrison, 
1980), mais especificamente gabro-noritos encontrados no leste do Rio Grande do 
Norte. Essa Suíte compreende as rochas do termo gabro-dioríticos a dioritos/quartzo 
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dioritos e quartzo monzodioritos, ocorrendo como pequenos plútons isolados ou 
associados a corpos da suíte porfirítica. 
 
Metodologia 

 
O trabalho foi desenvolvido a partir de três etapas: revisão bibliográfica, caracterização 
de campo e interpretação de dados. O objetivo dessa metodologia foi estudar e 
descrever detalhadamente a geologia dos corpos de interesse e das litologias 
secundarias, além de produzir um mapa geológico final que caracteriza essa área. 
Revisão bibliográfica – Realizou-se pesquisa na bibliografia sobre suítes alcalinas 
shoshoníticas e sobre o Maciço São Jose do Campestre, além da integração de mapas 
geológicos disponíveis na literatura. Por fim, ainda nessa etapa, foi confeccionado um 
mapa geológico pré-campo baseado nas informações contidas no material citado acima 
e em imagens de satélite (Satélite Sentinel-2), de modelos digitais de terreno (SRTM) e 
de levantamentos geofísicos (gamaespectometria de contagem total e ternário – 
CPRM). Caracterização de campo – Compreendeu a excursão de campo para 
caracterização geológica das ocorrências de rochas gabro-noríticas, granitos porfiríticos 
e ortognaisses arqueanos e paleoproterozóicos. Foram coletadas amostras das rochas 
para a confecção de lâminas delgadas e análises de química mineral através 
microssonda eletrônica. Interpretação de dados – Correspondeu a descrição detalhada 
das lâminas delgadas a partir de microscópio de luz transmitida, analisando a 
mineralogia e relações texturais. Também foi realizada a interpretação dos dados de 
química mineral para classificação dos principais minerais. 
 

Resultados e Discussões 

 
O mapeamento geológico na área de estudo foi realizado em escala de 1:90.000, 
possibilitando a caracterização dos corpos intrusivos nos ortognaisses do Complexo 
Caicó ou associados a corpos intrusivos da suíte porfirítica. As principais litologias 
encontradas são descritas a seguir, de acordo com as feições observadas em campo. 
Ortognaisses de idade arqueana – Localizados na porção NW do mapa, apresentam 
contato com os ortognaisses paleoproterozóicos marcado por uma expressiva zona de 
cisalhamento. Representam as rochas mais antigas da área, de composição granítica a 
diorítica, de coloração cinza, branca e rósea e textura equigranular media. 
Mineralogicamente são compostos de minerais félsicos predominantes como 
plagioclásio, feldspato potássico e quartzo. Biotita e anfibólio são os minerais máficos 
presentes. Bandamentos e regiões migmatizadas foram observadas nessas rochas. 
Ortognaisses paleoproterozoicos – Afloram com frequência em toda a área e suas 
rochas predominam na região mapeada. São de composição granítica a tonalítica, de 
coloração cinza escura a esbranquiçada. Apresentam um típico bandamento 
centimétrico metamórfico, com faixas claras compostas pelos minerais félsicos, como 
plagioclásio, quartzo e feldspato potássico e bandas escuras compostas por biotita e 
anfibólio. Sua textura é media a grossa e inequigranular porfirítica, com fenocristais 
(augen) de feldspato potássico. 
Granitoides porfiríticos – Caracterizados por três corpos localizados na porção central 
da área: o Batólito Monte das Gameleiras (a SW) e dois menores, todos intrusivos nos 
ortognaisses paleoproterozóicos. Apresentam coloração rosa, devido a presença de 
fenocristais de feldspato potássico; sendo também responsáveis pela textura porfirítica 
da rocha. Além desse mineral, os granitoides são compostos de quartzo, plagioclásio, 
biotita e anfibólio. É comum encontrar, nesse litotipo, atólitos de diorito e diques de 
microgranito. 
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Rochas dioríticas e gabroicas – Ocorrem associadas aos granitoides ou intrusivas nos 
Ortognaisses paleoproterozóicos. São de coloração escura, pela grande quantidade de 
minerais máficos (figura 2). Sua textura varia de media a grossa, com megacristais de 
plagioclásio. Além desse mineral, estão presentes olivina, biotita, anfibólio e piroxênio. 
Após a coleta de amostras em campo e confecção de lâminas delgadas, as rochas 
estudadas foram descritas microscopicamente. Foram classificadas como olivina 
gabronoritos (figuras 3-B, 3-B, 4-A e 4-B) e biotita gabro-noritos (figuras 3-C, 3-D e 4-C) 
(Streckeisen 1976), sendo compostas essencialmente por olivina, clinopiroxênio, 
ortopiroxênio, anfibólio e plagioclásio. Os minerais opacos e a biotita são os minerais 
acessórios. São mesocráticas, de textura inequigranular, com fenocristais de olivina, 
piroxênio e plagioclásio. 
Dados de química mineral foram obtidos através de duas amostras (LG-206A e FZ1) 
para classificar quimicamente os minerais olivina (38%), piroxênio (30%), anfibólio 
(15%), plagioclásio (15%) e biotita (2%). 
A olivina é rica na molécula forsterita (Fo61Fa38), ocorre incolor e com ângulo ótico 
próximo de 90º. O tamanho dos cristais varia de 1,40 mm a 2,50 mm e seus contornos 
são arredondados e sinuosos. Frequentemente, apresenta inclusões e bordas de 
piroxênio, indicando reação com o líquido magmático. 
O piroxênio apresenta coloração incolor, verde claro e marrom pálido, geralmente 
subédrico, com tamanho de 1,2-1,4 mm. Suas bordas são preenchidas por anfibólio, 
devido ao processo de uralitização. Ocorrem de dois tipos: ortopiroxênio, com ângulo 
de extinção reta e; clinopiroxênio, com ângulo de extinção de 35 º a 40º. O ortopiroxênio 
foi classificado como hiperstênio (Wo1,3En61,5Fs37,1; razão Mg/Fe=0,62), com ligeiro 
excesso de silício no sítio tetraédrico. Já o clinopiroxênio varia de diopsídio 
(Wo47,8En39,5Fs12,7; Mg#=0,76) a augita (Wo35,5En41,6Fs22,9; Mg#=0,65), com 
TiO2 e Na2O <0,4% e Al2O3<2,8%. 
O anfibólio é do tipo cálcico, variando de pargasita a Mg-hornblenda, com Mg#=0,63, 
Na2O<2,4%, TiO2<3,7% e K2O<1,36%. Observações petrográficas permitiram 
identificar dois tipos, sendo o mais frequente de cor marrom escura e de textura 
poiquilítica (inclusões de olivina, piroxênio, plagioclásio). O outro, mais raro, verde 
moderado, formando bordas em piroxênio. Seu tamanho varia entre 1,5-2,8 mm e seu 
ângulo de extinção é aproximadamente de 25º.  
O plagioclásio ocorre como cristais subédricos de formato tabular, com tamanho 
variando de 0,2mm a 2,0 mm. Apresenta geminação polissintética, com teor de anortita 
estimado em 60% de acordo com o método Michel-Lévy. Análises de química mineral 
corroboraram os dados petrográficos, sendo o plagioclásio labradorita 
(An56,69Ab42,8Or0,6) nessas rochas. 
Os cristais de biotita são do tipo Mg-biotita, da série alcalina rica em titânio (TiO2=4,89 
% peso). Aparecem subédricos, lamelares e intersticiais, com tamanho de 0,7- 1,5 mm. 
Apresentam cor marrom escura e extinção reta. Frequentemente exibem textura 
poiquilítica, com inclusões de piroxênio, anfibólio, olivina e minerais opacos. 
 
Conclusão 

 
Os corpos descritos a leste de São Jose do Campestre / RN compreendem rochas do 
tipo olivina gabros-noritos e biotita gabros-noritos, que ocorrem como pequenos plutons 
isolados ou associados a corpos da suíte porfirítica. Estas apresentam coloração escura 
e uma textura variando de media a grossa. 
Mineralogicamente, são compostas essencialmente por olivina, clinopiroxênio, 
ortopiroxênio, anfibólio e plagioclásio. Os minerais opacos e a biotita ocorrem como 
minerais acessórios. Através da química mineral alguns minerais foram classificados, 
sendo a olivina do tipo forsterita (Fo61Fa38), o ortopiroxênio do tipo hiperstênio 
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(Wo1,3En61,5Fs37,1),o clinopiroxênio classificado como diopsídio 
(Wo47,8En39,5Fs12,7) e augita (Wo35,5En41,6Fs22,9), o anfibólio como Mg-
hornblenda, o plagioclásio do tipo labradorita (An56,69Ab42,8Or0,6) e a biotita 
classificada como Mg-biotita (rica em Ti). 
Dessa forma, a presente pesquisa sugere uma atualização bibliográfica (figura 5) da 
classificação dessas rochas, uma vez que essas foram descritas anteriormente como 
dioriticas porfiríticas por Dias (2006). No entanto de acordo com os dados obtidos nesse 
trabalho, sugere-se que esses corpos sejam melhor nomeados como gabro-noritos. 
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo (Fonte: Base de referência shapesfiles 
CPRM, DNIT e IBGE). 

 

 

Figura 2: Aspectos gerais das rochas gabros- noríticas a leste de São José do 
Campestre / RN. Na imagem destaca-se a coloração escura proporcionada pela 
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presença de minerais máficos.(Lat/Long: 6,31565 S / 35,65486 W – amostra 
LG130/FZ01). 

 

 

Figura 3: Fotomicrografia destacando as feições dos gabros-norito. Em (A) e (B) nota-
se os cristais de plagioclásio, hornblenda poiquilítica e olivina (Lat/Long: 6,31565 S / 
35,65486 W – amostra LG130/FZ01). (C) e (D) destacam o agregado dos minerais plag 

 

 

Figura 4: Fotomicrografia destacando as feições dos gabros-noritos. Em (A) Os cristais, 
de biotita e hornblenda exibem texturas poiquilíticas e intersticiais, (B) Evidencia a borda 
de diopsídio em torno de fenocristal de olivina Lat/Long: 6,31565 S / 35,6 
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Figura 5: Mapa geológico da área de estudo, localizada a leste de São José do 
Campestre / RN, destacando a geometria e localização dos corpos gabro-noritos e 
rochas dioríticas porfiríticas mapeadas, bem as principais litologias e estruturas das 
encaixante 
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TÍTULO: Síntese de estireno a partir da desidrogenação do etilbenzeno na presença do 

CO2 usando catalisadores resistentes a desativação 

Resumo 

 

Para realizar os estudos da reação de desidrogenação do etilbenzeno em presença de 
CO2, foram sintetizados catalisadores a base de hexaferritas (SrFe12O19)através de 
dois métodos, o de Pechini e o método sol-gel proteico com base na gelatina que surge 
como uma possível alternativa mais sustentável em relação ao primeiro. Posteriormente 
esses catalisadores foram dispersos em sílica mesoporosa visando otimizar a dispersão 
da fase ativa a base de Fe. Após a síntese, os catalisadores foram caracterizados por 
difração de raios-X (DRX), espectroscopia Raman e espectroscopia na região do 
infravermelho (FTIR). Os difratogramas obtidos indicaram a obtenção da hexaferrita de 
estrôncio, além disso, confirmaram a manutenção da mesoporosidade do suporte SBA-
15. O Raman e o FTIR, a partir dos estiramentos observados nos espectros, também 
confirmam a síntese da estrutura desejada. Além disso, foram feitos testes catalíticos 
utilizando um reator de leito fixo com saturador de vapor. Os testes da hexaferrita como 
catalisador na reação de desidrogenação do etilbenzeno apresentaram baixos valores 
de conversão de etilbenzeno e maior seletividade para estireno. Estudos futuros serão 
realiados, variando as condições de reação e o teor da fase ativa, visando melhorar o 
desempenho catalítico. 

 
 
Palavras-chave: Catálise, Hexaferrita de estrôncio, sol-gel proteico, etilbenzeno, est 

TITLE: Synthesis of styrene from the dehydrogenation of ethylbenzene in the presence 

of CO2 using resistant catalysts for deactivation 

Abstract 

 

In order to carry out the studies of the ethylbenzene dehydrogenation reaction in the 
presence of CO2, hexaferrite-based catalysts (SrFe12O19) were synthesized using two 
methods, Pechini's and the protein sol-gel method based on gelatin, which appears as a 
possible alternative more sustainable compared to the first. These catalysts were 
subsequently dispersed in mesoporous silica. After synthesis, the catalysts were 
characterized by X-ray diffraction (XRD), Raman Spectroscopy and FTIR. The 
diffractograms obtained indicated the obtaining of strontium hexaferrite, in addition, 
confirmed the maintenance of the mesoporosity of the SBA-15 support. Raman and FTIR 
also confirm the synthesis of the desired structure. Catalytic tests were also carried out 
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using a fixed bed reactor with steam saturator. The tests of hexaferrite as a catalyst in 
the dehydrogenation reaction of ethylbenzene will be carried out in future studies. 

 
 
Keywords: Catalysis, Strontium hexaferrite, gelatin, protein sol-gel. 

Introdução 

O estireno é um importante produto químico industrial empregado na fabricação de 
borrachas sintéticas, resinas, plásticos, na síntese de vários polímeros e sendo também 
utilizado como intermediário em síntese orgânica. Atualmente a produção do estireno é 
conduzida através da desidrogenação catalítica do etilbenzeno em presença de vapor 
d’água. 

Os catalisadores mais empregados, neste processo, são constituídos de óxidos de ferro 
(hematita) contendo óxidos de potássio, de cromo e de cério como promotores. Esses 
catalisadores apresentam a vantagem do baixo custo, mas sofrem rápida desativação 
ao longo de sua vida útil, devido à perda de potássio que migra para a saída do reator 
e é arrastado pela corrente gasosa. Diversas melhorias já foram introduzidas no 
catalisador e no processo, mas muitos dos problemas da reação, como o alto consumo 
de energia, baixa conversão, depósito de coque e toxicidade do catalisador ainda não 
foram solucionados. 

Recentemente o dióxido de carbono (CO2) recebeu muita atenção como gás co-
alimentador para a desidrogenação do etilbenzeno em substituição ao vapor de água. 
A energia necessária para produção de estireno no processo comercial (usando vapor 
d’água) e do novo processo utilizando CO2 são de 1,5x109 e 1,9x108 cal por tonelada 
de estireno, respectivamente. Indicando que o processo com CO2 o gasto de energia é 
aproximadamente dez vezes menor em comparação ao processo comercial. Além 
disso, este processo, também apresenta a vantagem de utilizar o dióxido de carbono, 
produto de baixo valor comercial e um dos principais causadores do efeito estufa. 

Muitos catalisadores já foram testados na desidrogenação do etilbenzeno na presença 
do CO2. Estudos mostram que catalisadores de óxido de ferro suportado em óxido de 
alumínio ou silício apresentam boa atividade na desidrogenação. Por outro lado, 
pesquisas ainda precisam ser conduzidas no sentido de melhorar a capacidade de 
adsorção do CO2 por parte do sólido, para deste modo ter um catalisador mais estável, 
o que possibilita que as operações industriais não sejam interrompidas com muita 

frequência. 

Estudos mostram que para os catalisadores contendo hematita como sítio ativo, durante 
o procedimento reacional ocorre a redução dos centros ativos levando a formação da 
magnetita, afetando a conversão e a seletividade para estireno. Pesquisas indicam que 
materiais com estrutura de espinélio, como as ferritas, são responsáveis pela atividade 
e estabilidade dos catalisadores na presente reação. Diante deste contexto, o presente 
trabalho reporta as propriedades catalíticas de hexaferritas, MFe12O19, (M=Sr) na 
reação de desidrogenação do etilbenzeno para produção do estireno na presença do 
dióxido de carbono. 

Somado a isso os catalisadores utilizados foram sintetizados por via sol- gel proteica 
que surge como uma alternativa a síntese de Pechini, pois requer menos reagentes, 
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vindos de fontes renovais, menos ofensivos e tóxicos, podendo ser realizado em menos 
etapas. Essa metodologia segue princípios da química verde que é cada vez mais 

tendência dentro de diversas áreas da química. 

 
Metodologia 

 

Para a síntese dos catalisadores foram utilizados o método de Pechini e o método sol-
gel. No primeiro os reagentes utilizados o etilenoglicol, os nitratos de ferro e de estrôncio 
e ácido cítrico. Já o segundo método fez-se uso de gelatina de origem suína como 
precursor orgânico enquanto que os nitratos de ferro e de estrôncio foram usados como 
precursores inorgânicos. Nos dois casos o material obtido foi calcinado a 900°C por três 

horas a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

Após a obtenção dos óxidos puros, 10% do material foi impregnado de forma mecânica 
ao suporte de sílica conhecido como SBA-15 usando um sonicador para otimizar a 
dispersão dos precursores na sílica. 

A caracterização dos catalisadores sintetizados foi realizada através da técnica de 
difração de raios-x (DRX), espectroscopia Raman e espectroscopia na região do 
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Já os testes catalíticos foram 
realizados em leito fixo com saturador de vapor usando como reagente para síntese o 
etilbenzeno a 550 °C e como padrão interno de análise o heptano. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os difratogramas de Raios x (Figura 1) obtidos foram analisados com o auxílio do banco 
de dados do programa X'Pert HighScore, no qual utilizou-se dois padrões de difração 
para a SrFe12O19, o PDF: Strontium Iron Oxide 01-079-1412 e o PDF: Strontium iron 
oxide 01-080-1411. 

O resultado do DRX confirma que a fase desejada também foi obtida a partir da síntese 
pelo método sol-gel proteico. Desse modo, esse método se mostra uma alternativa ao 
método de Pechini, pois está de acordo com as perspectivas da química verde 
representando um ganho ambiental, tendo em vista o menor uso de reagente e de 
tempo, além de gerar intermediários menos nocivos no decorrer da síntese. 

A partir da análise do DRX constata-se a formação da fase deseja para ambos os 
métodos de síntese (Pechini e o Sol-gel proteico). Em sequência foram feitas análises 
de DRX para a amostra da SBA-15 impregnada com a hexaferrita mostradas na Figuras 
2 e3. 

Após a impregnação, na Figura 2, pode ser observado um aumento no pico em 22,5 
graus para o DRX a ângulo amplo. Essa alteração se dá devido a presença da SBA-15, 
porém, é importante perceber que os picos cristalográficos característicos da hexaferrita 
permanecem na estrutura. Já na Figura 3, o DRX de baixo ângulo mostra que não houve 
alteração na estrutura da SBA-15 após a impregnação, visto que as reflexões 
características da estrutura mesoporosa da sílica permanecem após a inserção da 
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hexaferrita no suporte. O leve deslocamento do pico principal é devido ao 
preenchimento parcial dos poros da SBA-15 pela fase ativa. 

Além da difração de raio-X, foi realizada o Raman para a amostra SrFe12O19 afim de 
confirmar sua estrutura cristalina e consequentemente comprovar a síntese do material 
desejado. 

A hexaferrita de estrôncio SrFe12O19 pertence ao tipo M referente a classificação das 
hexaferritas. Nesse tipo de estrutura os íons de Fe3+ ocupam cinco sítios 
cristalográficos, sendo três octaédricos (12k, 4f2 e 2a), um tetraédrico (4f1) e um 
bipirâmide trigonal (2b). 

Um tratamento de teoria de grupo para a SrFe12O19 revelou 42 modos ativos no Raman 
(11A1g + 14E1g + 17E2g). No espectro raman da amostra sintetizadas, Figura 4, as 
bandas existentes representam alguns desses modos vibracionais. 

De acordo com a literatura a banda presente em 688 cm-1 é proveniente da vibração 
A1g da ligação Fe – O nos sítios bipiramidais (2b). As bandas em 616 cm-1, 578 cm-1, 
471 cm-1 e 409 cm-1 representam as vibrações A1g da ligação Fe – O nos sítios 
octaédricos (12k, 4f2 e 2a). Já as bandas em 536 cm-1, 283 cm-1, 206 cm-1 estão 
relacionadas às vibrações E1g, enquanto a banda em 333 cm-1 é consequência das 
vibrações E2g. Por fim, as bandas em 191 cm-1 e 179 cm-1 pertencem as vibrações 

E1g de todo bloco espinélico. 

Foi feito também a análise de FTIR para hexaferrita de estrôncio, mostrada na Figura 5. 
O FTIR também confirma a síntese da estrutura desejada. As bandas entre 400 e 810 
cm-1 são referentes a vibração do ferro e estrôncio ligadas ao oxigênio. Especificamente 
as bandas em 460 e 593 cm-1 são bem características das hexaferritas. Por sua vez a 
banda em 1100 cm-1 pode indicar a presença de NOxna superfície do material, 
proveniente de resquícios da sua calcinação. Por último a banda de 3450 indica o 
estiramento O – H que caracteriza a presença de água devido a adsorção de umidade 

na superfície do catalisador. 

As análises dos resultados de DRX, Raman e FTIR permite confirmar que a fase 
desejada foi sintetizada com sucesso através do método sol-gel. 

O teste catalítico realizado nas amostras de óxido puro e na amostra impregnada 
mostraram uma baixa atividade e uma pequena formação de estireno, que 
possivelmente se explica pela grande força dos sitios basicos na hexaferrita 
provenientes dos sítios de estrôncio que se aderem fortemente as moleculas de CO2 
impedindo sua dessorção e impedindo o desecadeamento do ciclo catalítico. Deferentes 
parâmetros reacionais precisam ser estudados como temperatura, razão entre 
etilbenzeno e CO2, visando melhorar a performance catalítica. Além disso, o teor da 
fase ativa disperso na SBA-15 também pode ser variado com intuito de aumentar a 
dispersão da hexaferria na matriz de sílica, e consequentemente, melhorar a 

acessibilidade do etilbenzeno ao sítio de Fe3+. 

 
Conclusão 
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As caracterizações realizadas indicam que o método sol-gel proteico é uma alternativa 
aceitável para síntese da hexaferrita de estrôncio. A vantagem desse método está no 
seu alinhamento com os princípios da química verde o que o torna um método mais 
sustentável, além disso, esse método ainda não é tão explorado para obtenção de 
catalisadores. 

O teste catalítico para obtenção do etilbenzeno indicou uma baixa atividade dos 
catalisadores. Porém, não podemos descartar o potencial catalítico desses 
catalisadores até que novos estudos e adequações experimentais sejam realizados. 

Vale ressaltar que devido à pandemia do novo corona vírus algumas etapas desse 
estudo foram interrompidas. Desse modo, as adequações nas condições experimentais 
para que sejam feitos novos testes catalíticos ainda continuam sendo uma perspectiva 
futura desse projeto. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – DRX da SrFe12O19 
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Figura 2 – DRX da SBA-15 impregnada com a SrFe12O19 
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Figura 3 - DRX de Baixo ângulo. 
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Figura 4 – Espectro Reman da SrFe12O19 
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Figura 5 – FTIR da SrFe12O19 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 721 

 

CÓDIGO: ET1217 

AUTOR: JEAN LUCAS CARVALHO DA SILVA 

COAUTOR: DANIEL LUCAS DANTAS DE FREITAS 

ORIENTADOR: KASSIO MICHELL GOMES DE LIMA 

 

 

TÍTULO: Estudando a potencialidade da espectroscopia Raman em amostras clínicas 

combinadas com classificação multivariada 

Resumo 

A importância de metodologias analíticas inovadoras no rastreamento de doenças nos 
dias atuais é de suma importância. Metodologias analíticas rápidas, baixo custo, pouco 
uso de reagente, não geração de resíduos são algumas características que são usadas 
nas técnicas FTIR e Raman em amostras de plasma sanguíneo de pacientes em 
diversas doenças. 
 
Palavras-chave: quimiometria, raman 

TITLE: Studying the potential of Raman spectroscopy in clinical samples combined with 

multivariate classification 

Abstract 

 
The importance of innovative analytical methodologies in tracking diseases today is of 
paramount importance. Fast analytical methodologies, low cost, little use of reagent, no 
waste generation are some characteristics that are used in the FTIR and Raman 
techniques in blood plasma samples from patients in various diseases. 
 
Keywords: chemometrics, raman 

Introdução 

Este trabalho traz uma revisão abrangente da literatura direcionada a espectroscopia 
Raman especificamente aplicada a amostras biológicas e a utilização de algoritmos 
quimiométricos para tratamento de dados. Como o avanço da tecnologia e 
consequentemente a espectroscopia avançada, aumentou o interesse dos 
pesquisadores em técnicas espectroscópicas em estudos biológicos. Este campo da 
ciência é conhecido como bioespectroscopia, e significa o uso da espectroscopia para 

analisar amostras biológicas. 

Vários estudos foram realizados envolvendo diagnósticos de hepatite C, estudo de vírus, 
aplicações farmacêuticas, diagnóstico de câncer e até mesmo no campo da entomologia 
forense. Além disso, esta técnica é relativamente rápida, não destrutiva e de fácil 
utilização. Demonstrando que a técnica da espectroscopia Raman é capaz de detectar 
alterações bioquímicas em matrizes biológicas. 

A espectroscopia Raman pertence ao grupo das técnicas espectroscópicas vibracionais. 
Nesta técnica, a interação da luz monocromática de uma fonte de laser com uma 
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molécula em vibração leva à dispersão elástica espontânea da luz chamada dispersão 
de Rayleigh. A partir desse fenômeno é possível a formação de uma “impressão digital” 
sendo muito utilizada em análises médicas, forenses entre outras coisas, pois pode ser 
usada em moléculas, tecidos e células. 

Os algoritmos quimiométricos mais usados para o tratamento de dados de 
espectroscopia Raman são Principal Componente de Análise, LDA, Partial Least 
Squares e outros que serão detalhados neste artigo. Também, discutiremos as 
aplicações e equações destes. 

Neste contexto, esta revisão é dedicada à compreensão da técnica Raman e fornece 
uma visão de várias aplicações relacionadas ao usa da espectroscopia Raman para 
análise de material biológico. Conceitos sobre algoritmos quimiométricos utilizados para 
análise desses dados e será abordada uma lista de materiais biológicos que foram 
utilizados nos últimos dez anos. 

 

Metodologia 

 

O efeito Raman foi proposto pela primeira vez no ano de 1923, a descoberta desse 
fenômeno levou o físico indiano Chandrasekhara Venkata Raman a ganhar o Prêmio 
Nobel em 1930. Quando uma luz monocromática atinge um material, parte dela é 
transmitida pela superfície, mas outra parte dela é espalhada. A maior parte da luz 
dispersa é elástica na qual a energia e a frequência permanecem iguais (ωp = ωr). Essa 
é chamada de dispersão inelástica ou Rayleigh (Figura 1, esquema a). No entanto, 
Raman percebeu que em alguns casos a luz sofria variações na frequência e na energia. 
Esse processo é chamado de dispersão inelástica ou efeito Raman. No efeito Raman, 
quando um fóton incide ele pode perder energia, na qual a frequência de radiação 
espalhada será menor que a incidente (ωp - ωr) (Figura 1, esquema b); ou o fóton pode 
ganhar energia onde a radiação espalhada tiver uma frequência maior que a incidente 
(ωp + ωr) (Figura 1, esquema c). Esses são chamados, respectivamente, de Stokes 

Raman e anti-Stokes Raman. 

As dispersões variam na faixa de número de onda, conforme a massa atômica, ligações, 
arranjo e estado moleculares, além de ser proporcional ao número de moléculas de 
dispersão que segue a distribuição de Boltzmann. Assim, ela permite a formação de 
"impressão digital" das moléculas, tecidos e células, permitindo que a espectroscopia 
de Raman seja utilizada em análises médicas, forenses, etc. 

2.Instrumentação 

A dispersão de Raman é obtida através de um dispositivo laser responsável por fornecer 
uma luz monocromática de feixe estreito e de alta intensidade. O comprimento de onda 
do laser, pode variar, mas geralmente, é utilizado 785 nm . Então utiliza-se um 
espectrômetro difrativo para dispersar a luz à detectores sensíveis acoplados a carga, 
para produzir um espectro. O laser deve varrer parte predeterminadas da amostra e um 
espectro de raman é obtido em cada ponto analisado, dessa maneira é possível 
renderizar perfis 1-D, e imagens 2D ou 3D. 
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Vale ressaltar que esse processo é espontâneo e naturalmente incoerente, 
normalmente, apenas 1 em cada 108 os fótons são dispersos inelasticamente em 
frequências ópticas diferentes da frequência dos fótons incidentes. Assim, tendo em 
vista que o processo de Stokes é, mais intenso que o processo anti-Stokes, ele é usado 
para a espectroscopia Raman convencional. Dessa maneira, com o objetivo de melhorar 
as possibilidades de aplicações do Raman, foram desenvolvidos mais de 25 tipos de 

ferramentas. Algumas dessas serão abordadas em tópicos. 

Técnicas de Raman 

Dispersão Coerente Anti-Stokes Raman CARS e Microscopia Estimulada de 
Espalhamento Raman (SRS) 

O CARS é uma técnica não linear de Raman que fornece imagens quimicamente 
seletivas adequadas para análises in situ. Ela utiliza dois feixes de lasers, sendo um na 
frequência ωp e o outro um raio de Stokes na frequência ωs. É necessário que haja uma 
diferença entre entre os lasers e que essa diferença corresponda a uma vibração anti-
Stokes, além disso, os dois lasers devem se sobrepor no tempo e no espaço, chegando 
à amostra ao mesmo tempo. O SRS é uma nova técnica não linear que supera algumas 
limitações do CARS, como por exemplo o SRS é livre do fundo não ressonante. O CARS 
e SRS são aplicados na obtenção de imagens rápidas em: análises biológicas... 

Espectroscopia Raman com superfície aprimorada SRES 

Em 1974, Fleischman et al propôs a Espectroscopia de Raman de superfície 
aprimorada, quando observaram que houve um aumento na intensidade da banda 
absorvida por um eletrodo de prata. Essa técnica utiliza de nanopartículas metálicas 
como prata e ouro para aumentar a intensidade do grau de espalhamento de Raman 
cerca de 109 a 1015 entre as moléculas que estão em contato próximo, enquanto 
diminui os sinais de fluorescência. Além disso, a cobertura de nanopartículas permite a 
realização de imagens químicas. Dessa maneira, o uso do SERS é aplicado a análises 
forenses, farmacêuticas e biomédico aplicados ao diagnóstico de câncer de ovário, de 
mama e etc. 

Espectroscopia Raman com ponta aprimorada (TERS) 

O TERS é uma técnica de aprimoramento, assim como o SERS, ele TERS associa as 
vantagens da microscopia de varredura com a espectroscopia de Raman para obter 
uma imagem química panorâmica. Essas imagens têm uma boa resolução em escala 
nanométrica, assim essa técnica costuma ser utilizada em análises químicas em 
nanoescala, como nanotubos de carbono e amostras biológicas. 

SORS 

A Espectroscopia Raman espacialmente deslocada (SORS) coleta a luz dispersa do 
ponto de iluminação laser, de maneira a através do aumento do deslocamento espacial 
conseguir realizar medições profundas em amostras de tecido. Ele possibilita uma 
investigação de tecidos profundos de maneira não invasiva e a coleta de espectros de 
Raman em meios dispersos. Devido ao seu poder de penetração, ele é utilizado em 
análises biomédicas ósseas. 
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Resultados e Discussões 

 

PCA 

PCA é um método amplamente utilizado para diminuição de dimensionalidade para uma 
dada matriz de dados. Este método reduz os dados através de uma transformação linear 
para um pequeno número de componentes principais, compostos por ‘scores’ e 
‘loadings’, que representam a variância em termos de amostras e variáveis, 
respectivamente. Os scores são utilizados como dados de entrada para métodos 
supervisionados, assim como podem ser utilizados para avaliação de forma 
exploratória, já que estes representam as amostras originais em poucas dimensões que 
apresentam grande significância dos dados originais. 

Mahmood et al. Fez estudos utilizando o PCA para o diagnóstico do vírus da dengue 
utilizando plasma sanguíneo de humanos saldáveis e contaminados. Foram 
examinadas 34 amostras de plasma sanguíneo utilizando a técnica de Raman com um 
comprimento de onda de 785 nm, sendo 17 de casos saudáveis e 17 de casos 
contaminados, onde para cada amostra, foram feitas 3 vezes a obtenção de seus dados 
9. O PCA foi utilizando a média espectral das 3 analises de cada uma das amostras, 
totalizando assim, 34 espectros médios e deste modo sendo utilizados para fazer a 
classificação. O PCA-FDA conseguiu ter uma sensibilidade de 97,58% para casos com 
dengue e especificidade de 95,40% para casos saudáveis. 

LDA 
LDA é um método muito utilizado em termos de análise discriminante. Este método é 
baseado na distância de Mahalanobis calculada para o conjunto de amostras a serem 
analisadas, onde é assumido que as classes possuem variância similar, utilizando assim 
uma matriz de covariância combinada para o cálculo desta distância. A classificação em 
LDA para uma dada amostra i numa classe k, de forma não-Bayesiana, pode ser 
definida pela equação abaixo: 
  

𝐿𝑖𝑘 = (𝒙𝑖 − 𝒙 ̅𝑘 ) 𝑇 ∑ (𝒙𝑖 − −𝟏 𝒑𝒐𝒐𝒍𝒆𝒅 𝒙 ̅𝑘) ∑ = 1 𝑛 ∑𝑛𝑘 ∑𝑘 𝐾 𝑘=1 𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 𝜋𝑘 = 𝑛𝑘 � 
  
𝒙𝑖 é um vetor de medidas para uma dada amostra I, 𝒙 ̅𝑘 é o vetor médio de medidas para 

uma determinada classe, ∑𝒑𝒐𝒐𝒍𝒆𝒅 representa a matriz de covariância acumulada e ∑𝒌 
é a matriz de variância-covariância para uma dada classe. T representa a transposta da 
matriz. Os valores obtidos para 𝐿𝑖𝑘 são utilizados pela função discriminante (DF) da 
seguinte forma: 
  
𝐷𝐹𝐿𝐷𝐴 = 𝐿𝑖1 − 𝐿𝑖2 
  
Kun Zhang et al. (2018) em seu estudo fez o uso da SERS em conjunto com PCA e LDA 
para o diagnóstico do câncer de fígado. Foram utilizadas 56 fatias de câncer de fígado 
e 46 normais, para a obtenção dos dados utilizando a técnica em conjunto com a adição 
de Ag-NPs nas amostras, resultando em um grande aprimoramento nos tecidos do 
fígado. O método PCA-LDA foram combinados e usados para examinar os dados dos 
espectros SERS. Foram feitas mostras de doze componentes principais, onde o PC1, 
PC2 e PC3 tiveram resultados diagnósticos por um teste T, por fim foi utilizada uma 
curva ROC e observou-se especificidade de 100% e sensibilidade de 100%, 
comprovando sua eficiência diagnostica 
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SVM 
 
SVM é utilizado majoritariamente como um metodo supervisionado de classificação que 
consiste no ajuste não-linear dos dados originais em um espaço não-normal obtido 
através de funções internas que podem ser: Radial Basis Function (RBF), Multilayer 
Perceptron (MLP), Linear, Quadratic e Polynomial. Uma das principais funções, RBF, é 
calculada da seguinte forma: 
 
𝑘(𝒙𝑖 , 𝒛𝑗) = exp (−𝛾 ||𝒙𝑖 − 𝒛𝑗 2 ||) 
  
Onde 𝒙𝑖 e 𝒛𝑗 são os vetores de medição; 𝛾 é um parametron de ajuste para controle do 
algoritmo RBF, ajustado para 1 neste caso. O classificador supracitado pode ser obtido 
da seguinte forma final: 
  
𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑𝛼𝑖𝑦𝑖𝑘(𝒙𝑖 , 𝒛𝑗) + 𝑏 𝑁𝑆𝑉 𝑖=1 ) 
  
Onde 𝑁𝑆𝑉 é o número de vetores suporte; 𝛼𝑖 é o multiplicador de Lagrange, 𝑦𝑖 é o class 
membership (± 1); 𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧𝑗) é o kernel function e 𝑏 é o  bias parameter.  
Saranjam Khan et al. (2018) em seu estudo para a utilização da técnica Raman em 
conjunto com o aprendizado de maquinas, para analises e triagens de pacientes com 
tuberculose, foi utilizada a técnica SVM em conjunto com o PCA. Neste estudo, foi visto 
que utilizando o PCA para a diminuição de dimensionalidade e padrão de destaque, 
apresentou os conjuntos PC 3 e PC 4 que tiveram uma boa separação, onde sendo 
utilizados em seguida com o SVM onde conseguiu fazer uma distinção clara das 
amostras com tuberculose, tendo então uma sensibilidade e especificidade 
respectivamente de 98% e 81%, tendo uma exatidão de 92%. Apresentando o alto 
potencial dessa combinação de técnicas. 
  
PLS 
 

O PLS é um método de calibração inversa, no qual se busca uma relação direta entre a 
resposta instrumental (matriz X) e a propriedade de interesse (matriz Y ou vetor y). O 
procedimento utilizado para a construção do modelo de classificação é o mesmo 
utilizado pelo PLS, no entanto, a propriedade de interesse em modelos de classificação 
é uma variável categórica que descreve a atribuição de classe da amostra. Geralmente, 
o valor 1 é atribuído à classe de interesse e o valor 0 é atribuído à outra classe. 

Kyle C. Doty et al. (2018) implementou o PLS no ramo forense. Eles desenvolveram um 
estudo envolvendo a diferenciação do sangue humano para sangue de animais, dentre 
alguns deles sendo, Chimpanzé, veado, alce, furão, peixe e macaco, a escolha desses 
animais foi determinada às suas características de apresentarem falso positivo quando 
analisados em certos testes de sangue humano; além de serem relevantes pois essas 
espécies são envolvidos em crimes contra a vida selvagem. Essa analise foi baseada 
no espectro Raman em conjunto com o algoritmo PLSDA, o qual com um conjunto de 
dados de 164 amostras de sangue humano e 129 amostras de sangue de animais. 
Utilizando grupos de validação externa, dados de calibração, foi então criado o modelo 
PLSDA com seis variáveis latentes, onde em conjunto com a análise ROC, o modelo 

PLSDA teve previsão de 99% dos quatorze doadores externos. 
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Conclusão 

 

Velocidade para classificação e distinção de amostras biológicas é algo de extrema 
importância nos últimos tempos, tanto por fornecer um rápido diagnostico de doenças, 
como também para a distinção de espécies, insetos e vírus. Tendo isso, este estudo de 
análise do estado da arte, teve como objetivo explorar as aplicações da 
bioespectroscopia utilizando o espectro Raman em conjunto com técnicas multivariadas 
em amostra biológicas, com a finalidade de fornecer suporte teórico, para a técnica 
apresentada, além de sugerir utilizações que não foram utilizadas. 

A metodologia Raman em conjunto com todas os outros métodos espectroscópicos tem 
a característica de fornecer resultados rápidos e confiáveis em relação a composição 
de amostras, podendo assim caracterizar impressões digitais biológicas. Os estudos 
apresentam que a utilização de ferramentas de análise multivariada em conjunto com a 
bioespectroscopia, tem tido resultados promissores na classificação e identificação de 
amostras biológicas, onde ainda é um campo da ciência que precisa ser mais bem 
explorado. Tendo isso, esperamos que com o desenvolvimento deste campo, seja 
possível desenvolver novas metodologias para aperfeiçoar estratégias de uso clínico e 
classificatório. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Diagrama dos processos de espalhamento Rayleigh e Raman: ( a ) 
espalhamento Rayleigh, ( b ) espalhamento Stokes Raman e ( c ) espalhamento Raman 
Anti-Stokes. Fonte: autor, 2020 
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TÍTULO: Análise espectroquímica de biópsia líquida para análise multivariada no 

rastreamento do câncer de mama. 

Resumo 

A mortalidade por câncer de mama pode ser reduzida por meio de programas de 
triagem, onde testes clínicos preliminares empregados em uma população 
assintomática com o objetivo de identificar biomarcadores de câncer podem permitir o 
encaminhamento prévio de mulheres com resultados alterados para análises e 
tratamentos clínicos mais aprofundados. A introdução da triagem de uma população 
saudável usando tecnologias novas e menos invasivas como estratégia para a detecção 
precoce do câncer de mama é, portanto, altamente desejável. Assim, análises 
espectroquímicas juntamente a classificação multivariada são usadas como uma 
ferramenta bio-analítica para um Programa de Rastreamento de Câncer de Mama 
utilizando biópsia líquida na forma de amostras de plasma sanguíneo coletadas de 476 
pacientes recrutadas por um período de dois anos. Essa metodologia baseia-se na 
aquisição e análise da impressão digital espectroquímica de amostras de plasma por 
espectroscopia de reflexão total atenuada no infravermelho por transformada de Fourier 
(ATR-FTIR); Excelentes resultados em termos de sensibilidade (94%) e especificidade 
(91%) foram obtidos usando esse método em comparação com a mamografia tradicional 
(88-93% e 85-94%, respectivamente). Vantagens adicionais, como melhor prognóstico 
da doença, tratamento mais eficaz, menor morbidade associada, menos resultados 
falso-positivos e falso-negativos, menor custo e maior frequência analítica tornam esse 
método atraente para o uso no ambiente clínico 
 
Palavras-chave: Câncer de mama. Plasma sanguíneo. Técnicas multivariadas. 

TITLE: Spectrochemical analysis of liquid biopsy harnessed to multivariate analysis 

towards breast cancer screening. 

Abstract 

Breast cancer mortality can be reduced through screening programs, where preliminary 
clinical trials used in an asymptomatic population to identify cancer biomarkers may allow 
prior referral of women with altered results for further clinical analyses and treatments. 
The introduction of screening a healthy population using new and less invasive 
technologies as a strategy for early detection of breast cancer is therefore highly 
desirable. Thus, spectrochemical analyses along with multivariate classification are used 
as a bio-analytical tool for a Breast Cancer Screening Program using liquid biopsy in the 
form of blood plasma samples collected from 476 patients recruited over a two-year 
period. This methodology is based on the acquisition and analysis of the spectrochemical 
fingerprint of plasma samples by fourier transform-attenuated full-reflection spectroscopy 
(ATR-FTIR); Excellent results in terms of sensitivity (94%) specificity (91%) were 
obtained using this method compared to traditional mammography (88-93% and 85-
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94%, respectively). Additional advantages, such as better prognosis of the disease, more 
effective treatment, lower associated morbidity, fewer false-positive and false-negative 
results, lower cost and higher analytical frequency make this method attractive for use in 
the clinical environment. 
 
Keywords: Breast cancer. Blood plasma. Multivariate techniques. 

Introdução 

O câncer de mama é a segunda mais comum e a principal causa de morte relacionada 
ao câncer entre as mulheres[1]. Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM), 14.206 mulheres morreram em 2013 devido a esta doença[2]. Em 2014, a 
estimativa era de 49.240 casos e, em 2018, esperava-se atingir 59.700 novos apenas 
no Brasil[1]. Essa neoplasia é relativamente rara em mulheres com menos de 35 anos, 
e aumenta progressivamente acima desta idade, especialmente depois dos 50 anos[3]. 
Portanto, o câncer de mama é um grande problema de saúde pública, levando em 
consideração os custos de detecção e tratamento[4]. O controle do câncer de mama 
está sendo uma prioridade e está presente no Plano de Ação Estratégico para o 
Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis desde 2011. 

Apenas um em cada três casos de câncer de mama pode ser curado se descoberto em 
um estágio inicial[2] e não há maneiras eficazes de reduzir a incidência desta doença[6]. 
A melhor abordagem alternativa para combater o câncer de mama é o conceito de que 
quanto mais cedo a doença for detectada, mais eficaz será o tratamento. A detecção 
precoce através do rastreamento é o único método que provou ser eficaz na redução da 
mortalidade[1]. Os programas de rastreamento são uma prática importante da política 
de saúde, onde a fase assintomática da doença é longa o suficiente para permitir a 
detecção direta ou indireta de lesões pré-cancerígenas. Tal teste de rastreamento que 
diagnostica doenças precoces precisa ser aceitável pelos pacientes e estar disponível 
a um custo razoável[5]. 

A mamografia é o método recomendado para o rastreamento de rotina do câncer de 
mama em todo o mundo6. Essa técnica é realizada com uma máquina de Raios-X é 
descrita como um exame radiológico para a avaliação das mamas. Pode ser usado para 
verificar lesões semelhantes ao câncer de mama em mulheres aparentemente 
saudáveis, encontrando nódulos ou calcificações. A exposição a essa radiação 
raramente causa câncer, a menos que seja realizada com uma frequência periódica alta, 
pela qual o risco aumentará. Além de ser considerada dolorosa, relativamente cara e 
fonte de muito desconforto e até constrangimento para as pacientes, sua sensibilidade 
varia de 88% a 93%, enquanto sua especificidade varia de 85% a 94%[6]. Essas 
métricas estatísticas demonstram a proporção de mulheres com câncer de mama que 
apresentarão uma mamografia positiva sinalizando presença de doença e a taxa de 
mulheres sem câncer de mama que terão mamografia normal, respectivamente[6]. 

A Espectroscopia de Infravermelho é uma técnica vibracional capaz de analisar 
biomoléculas, como ácidos nucléicos (~1225 cm-1 DNA e ~1080 cm-1 RNA), 
carboidratos (~1155 cm-1), proteínas (~1550-1650 cm-1) e lipídios (~1750 cm-1), que 
apresentam características na região de IR[7]. A espectroscopia no infravermelho por 
transformada de Fourier no modo de reflexão total atenuada (ATR-FTIR) vem sendo 
usada para analisar vários biofluidos devido à sua rápida aquisição espectral, mínima 
preparação e volume da amostra, e sua natureza não destrutiva para a amostra[8]. 
Pesquisas recentes estão progredindo gradualmente, em que excelentes resultados 
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diagnósticos, comparados aos métodos tradicionais, foram obtidos em vários tipos de 
câncer como: ovário[9], cervical[10] e próstata[11]; além disso, para diagnosticar 
doenças neurodegenerativas como o Alzheimer[12]. Apresentamos os resultados do 
uso da espectroscopia ATR-FTIR juntamente com a quimiometria para classificação de 
pacientes com câncer de mama em um programa de rastreamento em larga escala 
utilizando plasma sanguíneo. 

 
Metodologia 

 
Neste trabalho, avaliamos dois grupos de mulheres. O primeiro, (Breast Cancer (BC)), 
se refere ao grupo de mulheres com diagnóstico de câncer de mama, com ou sem 
tratamento neo-adjuvante e foram coletadas por profissionais habilitados na Liga Norte-
Riograndense Contra o Câncer (Natal/RN, Brasil), durante o período de dois anos. O 
segundo, (Healthy Control (HC)), se refere ao grupo de mulheres sem diagnóstico prévio 
ou atual de câncer de mama, coletados na Prontoclínica Dr. Paulo Gurgel, Natal/RN, 
durante o mesmo período de tempo. Em ambos, as pacientes têm acima de 18 anos e 
apresentam ou não histórico familiar relacionado a algum tipo de câncer. As amostras 
para ambos os grupos foram obtidas após a leitura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (número de Aprovação Ética: 44113115.1.1001.5292) e assinatura das 
pacientes. Tubos Vacutainer BD com 5 mL EDTA foram utilizados com seringas a vácuo 
descartáveis. Um total de 476 amostras foi obtido. 
Os espectros de absorção foram obtidos utilizando um espectrômetro de infravermelho 
por transformada de Fourier, modelo IRAffinity-1S (Shimadzu Corp., Kyoto, Japão), 
acoplado a um acessório ATR contendo um elemento refletivo interno de cristal de 
diamante. Os espectros foram obtidos na faixa de 600 a 4000 cm-1, com 32 varreduras 
co-adicionadas e uma resolução espectral de 4 cm-1 (2 cm-1 de espaçamento de 
dados). O cristal de ATR foi limpo com álcool (70% v/v) e acetona (P.A.) para cada nova 
amostra e antes de definir o novo branco. Uma amostragem de 10 μL foi realizada. Esse 
procedimento foi repetido em triplicata. O tempo de medição para cada amostra foi de 
aproximadamente 5 minutos. 
A análise computacional consiste em testar três algoritmos para extração e seleção de 
variáveis: análise de componentes principais (PCA) [14], algoritmo de projeções 
sucessivas (SPA)[15] e algoritmo genético (GA)[16]. Seguido por classificadores de 
análise discriminante: análise discriminante linear (LDA)[17], análise discriminante 
quadrática (QDA)[17] e máquina de vetores suporte (SVM)[18]. Esses algoritmos foram 
acoplados como extração/seleção e classificados, 
PCA é um método de extração de recursos amplamente usado para redução de 
dados[14]. Ele decompõe os dados espectrais pré-processados em um pequeno 
número de componentes principais (PCs) contendo scores e loadings. Os scores do 
PCA são usados para avaliar semelhanças/dissimilaridades entre amostras, enquanto 
os loadings investigam potenciais marcadores espectrais. 
SPA é um método de seleção de variáveis avançado[15]. Seu objetivo é selecionar 
comprimentos de onda cujo conteúdo seja minimamente redundante para selecionar 
problemas de colinearidade. O modelo começa com um número de onde e incorpora 
um novo em cada interação até atingir um número específico de números de onda. O 
SPA não modifica o espaço de dados original como o PCA faz. No SPA, as projeções 
são usadas apenas para fins de seleção de variáveis. Assim, a relação entre as variáveis 
espectrais é preservada. 
     Por outro lado, o GA usa uma combinação de seleção, recombinação e mutação 
para selecionar um conjunto de variáveis[16]. O GA visa reduzir os dados originais em 
alguns números de variáveis seguindo um processo evolutivo natural baseado na Teoria 
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de Darwin, em que o melhor conjunto de variáveis, nesse caso considerado como um 
cromossomo, é selecionado de acordo com a função de ajuste. A rotina do GA foi 
realizada durante 100 gerações com 200 cromossomos cada. A melhor solução, em 
termos de ajuste, é obtida após três realizações a partir de diferentes populações 
aleatórias. Assim como o SPA, GA não modifica o vetor de dados como o PCA.  O ajuste 
SPA/GA é calculado como o inverso da função de custo G, que é determinada na 
equação (1)[17], presente na tabela 4, assim como as outras equações matemáticas 
dos modelos: 
 
Em que  Nv é o número de amostras de validação e gn é definido como na equação (2): 
 
Em que o numerador é a distância ao quadrado de Mahalanobis entre o objeto  xn do 
índice da classe I(n) e a média amostral m(I(n)) de sua verdadeira classe; e o 
denominador é a distância ao quadrado de Mahalanobis entre o objeto  e o centro da 
classe errada mais próxima. 
LDA e QDA são classificadores de análise discriminante baseados no cálculo da 
distância de Mahalanobis entre as amostras; onde a principal diferença entre eles é que 
o LDA assume classes com estruturas de variação semelhantes, portanto, usando uma 
matriz de covariância combinada, enquanto que o QDA assume classes com estruturas 
de variação diferentes, usando a matriz de variância-covariância de cada classe 
individualmente para o cálculo[18]. O score de classificação do LDA para amostra i da 
classe k (Lik) é calculado para uma determinada amostra de classe em uma forma não-
Bayesiana pela seguinte equação (3)[18,19]: 
 
Em que  xi é o vetor que contém as variáveis de classificação por amostra i; xk é o vetor 
médio da classe k; e C_pooled é a matriz de variância combinada entre as classes. O 
score de classificação do QDA para amostra i da classe k (Qik) é estimado usando a 
variância-covariância para cada classe k (Ck) em uma forma não-Bayesiana como 
segue em (4)[18,19]: 
 
SVM é um método de classificação supervisionada poderoso que transforma de forma 
não linear o espaço de amostra em um espaço de recurso usando uma função de núcleo 
que maximiza as margens de separação entre os grupos de amostra, e então constrói 
um hiperplano linear que discrimina as amostras de diferentes grupos neste espaço[20]. 
Nesse estudo, a função de núcleo de base radial (RBF) foi utilizada, e é calculada como 
segue[21]: 
Em que xi e zi são vetores de medidas de amostra e y é um parâmetro de ajuste que 
controla a largura do RBF. Na função núcleo RBF o parâmetro y foi definido como 1. A 
regra de classificação do SVM é obtida pela seguinte equação (6): 
 
Nsv é o número de vetores suporte; ai é o multiplicador de Lagrange; yi é a associação 
de classe (+- 1); k(xi,zj) é a função núcleo; e b é o parâmetro de viés. 
 

Resultados e Discussões 

 

A importação dos dados espectrais, pré-processamentos e a construção dos modelos 
multivariados de classificação foram realizados no ambiente MATLAB R2014b versão 
8.4 (MathWorks, Inc., Natick, USA) e PLS-Toolbox versão 7.9.3 (Eigenvector Research, 
Inc., Manson, USA) e rotinas feitas em laboratório. Todos os espectros foram 
organizados em uma matriz de dados, onde as amostras foram representadas como 
linhas e os números de onda como colunas. 
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Três espectros coletados por amostra foram primeiramente calculados e o seguinte pré-
processamento foi aplicado ao conjunto de dados: corte na região de impressão digital 
biológica (900-1800 cm-1 com 468 pontos de dados de número de onda), suavização 
de Savitzky-Golay (SG) para remover ruído aleatório (janela = 15 pontos, ajuste 
polinomial de 2ª ordem), correção de linha de base via mínimos quadrados automáticos 
ponderados e normalização para o pico de Amida I (1650 cm-1). 

As amostras foram divididas em três subconjuntos diferentes pelo algoritmo de seleção 
de amostras Kennard-Stone (KS)[13]: treinamento (70%), validação (15%) e conjunto 
de teste (15%). O conjunto de treinamento foi utilizado para construir os modelos de 
classificação, enquanto o conjunto de validação para otimizar e avaliar seu desempenho 
interno. Finalmente, o conjunto de teste foi usado para avaliar o desempenho da 
classificação do modelo em relação a amostras externas. 

Os parâmetros estatísticos para a avaliação dos modelos de classificação foram: 
exatidão (AC), sensibilidade (SENS), especificidade (SPEC), Índice Youden (YOU), 
valor preditivo positivo (PPV), valor preditivo negativo (NPV), F-score e G-score. AC é 
um parâmetro estatístico que está relacionado com a porcentagem de classificações 
realizadas de forma correta pelo modelo. SENS mensura a porção de resultados 
positivos que são corretamente identificados enquanto SPEC mensura a porção de 
resultados negativos que são corretamente identificados. Neste estudo, quando temos 
uma abordagem caso-controle de pacientes, a sensibilidade pode ser entendida como 
a probabilidade de encontrar um resultado positivo quando a doença está presente, 
enquanto a especificidade pode ser entendida como a probabilidade de encontrar um 
resultado negativo na ausência da doença. O índice de Youden (YOU) avalia a 
capacidade do classificador de evitar falhas. O PPV mede a proporção de positivos que 
são atribuídos corretamente (seu valor varia entre 0 e 1); o NPV mede a proporção de 
negativos que são atribuídos corretamente (seu valor varia entre 0 e 1); o F-score 
representa a média ponderada da precisão e sensibilidade; e o G-score representa a 
precisão e sensibilidade do modelo, sem a influência de tamanhos de classe positivos 
e negativos[22]. Esses parâmetros são calculados baseados nas equações 
apresentadas na tabela 1. Além disso, a curva de Característica de Operação do 
Receptor (ROC) foi gerada para todos os modelos. O valor da área sob a curva (AUC) 
foi calculada para avaliar quão bem o modelo pode distinguir as amostras entre as 
diferentes classes analisadas. 

Os dados brutos e pré-processados são mostrados na figura 1, onde sobreposições 
visuais entre os espectros de câncer de mama e controle saudáveis estão presentes em 
toda a região espectral indicando a necessidade de técnicas quimiométricas para 
distinguir amostras em tais matrizes complexas. 

Os dados espectrais pré-processados foram submetidos à análise quimiométrica por 
diversas técnicas de classificação (tabela 2). Dentre as técnicas de classificação 
testadas, SPA-SVM apresentou o melhor desempenho de classificação com acurácia 
de 92,9% (94% de sensibilidade e 91% de especificidade) para detectar amostras de 
câncer de mama com base em um conjunto de teste externo (15% das amostras, n=71 
pacientes). Aproximadamente 70% das amostras (n=334 pacientes) foram usadas para 

a construção do modelo e os outros 15% para validação interna (n=71 pacientes). 

O desempenho geral da classificação representado pelos valores F-Score e G-Score foi 
bom (93%), indicando desempenho igual com ou sem considerar dados 
desequilibrados. A figura 2 mostra a curva de Característica de Operação do Receptor 
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(ROC) para todos os modelos. A melhor curva ROC (área sob a curva [AUC]=0,929) foi 
encontrada para SPA-SVM, indicando um excelente desempenho preditivo. PCA-SVM 
(AUC=0,886) e GA-SVM (AUC=0,871) foram, respectivamente, o segundo e o terceiro 
melhor algoritmo de classificação, demonstrando um bom desempenho de 
classificação. 

As variáveis espectrais selecionadas pelo melhor modelo de classificação (SPA-SVM) 
são mostradas na figura 3. No total, 16 números de onda (901, 959, 980, 999, 1018, 
1277, 1364, 1402, 1489, 1582, 1311, 1626, 1643, 1661 e 1742 cm-1) foram 
responsáveis pela diferenciação de classe usando SPA-SVM. As tentativas de 
atribuições bioquímicas dessas variáveis com base em Movasaghi et al.[23] são 

mostradas na tabela 3. 

O câncer de mama é responsável por aproximadamente 15% de todas as mortes por 
câncer feminino e tem uma taxa de sobrevivência de 5 anos variando de 
aproximadamente 40% em países de baixa renda a ≥80% em países em 
desenvolvimento[24]. Sua incidência está aumentando continuamente em todo o 
mundo. Isso se deve em parte a uma mudança na distribuição dos fatores de risco: por 
exemplo, em países desenvolvidos, como o Reino Unido, houve aumento significativo 
no número de mulheres que deram luz mais tarde na vida e no número de mulheres 
sem filhos aos 45 anos. Além disso, vem tendo uma crescente adoção de estilos de vida 
ocidentalizados nos países em desenvolvimento[24], o que pode ser um fator de risco 
para o câncer de mama. 

O rastreamento do câncer de mama com base na mamografia é uma prática comum 
para a detecção precoce de câncer de mama, onde sua eficácia foi demonstrada em 
ensaios clínicos aleatorizados e estudos observacionais; portanto, a maioria das 
organizações emitem recomendações que endossam a mamografia regular como uma 
parte importante dos cuidados preventivos[25]. No entanto, embora o rastreamento do 
câncer de mama com base na mamografia esteja associado à redução da morbidade e 
mortalidade, a maioria das mulheres submetidas ao rastreamento não desenvolverão 
câncer de mama durante a vida[25]. Além do baixo risco de exposição acumalativa à 
radiação ao longo do tempo e o grande desconforto ou vergonha associado ao 
rastreamento baseado em mamografia, resultados falsos positivos podem levar a testes 
adicionais e investigações que podem causar angústia psicológica e ansiedade. Por 
outro lado, resultados negativos (ou seja, onde nenhum sinal de anormalidade é 
encontrado no rastreamento) podem tranquilizar falsamente as mulheres quando o 
câncer está realmente presente[24]. Além disso, o rastreamento baseado na 
mamografia também pode não beneficiar todas as mulheres que são diagnosticadas 
com câncer de mama, uma vez que pode causar danos em mulheres que se submetem 
a biópsia adicional para anomalias que podem não ser câncer de mama[25]. Por essas 
razões, estratégias de rastreamento de câncer de mama menos invasiva e mais precisa 
são urgentemente necessárias. 

Então, espectroscopia ATR-FTIR em conjunto com técnicas quimiométrricas foi usado 
para detectar câncer de mama em um total de 476 pacientes recrutadas ao longo de 2 
anos para um programa de rastreamento de câncer de mama em estágio inicial em 
Natal, Brasil. A detecção de câncer de mama entre amostras normais foi realizada com 
sucessso baseado nos espectros de plasma sanguíneo com 93% de precisão (94% de 
sensibilidade, 91% de especificidade, AUC=0,929) em um grupo externo (cego) de 71 
pacientes usando o algoritmo SPA-SVM. Dezesseis características espectrais foram 
responsáveis pela diferenciação de classes na região de impressão digital biológica 
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(tabela 3). Estes são predominantemente associados com fosfodiésteres (vibrações P-
O), polissacarídeos (estiramento C-O), proteínas (curvatura CH3, Amida III, banda de 
Amida I), ácidos nucleicos (estiramento C=O e modo normal do anel C-C) e lipídeos 
(estiramento C=O e (C=C)cis). Vibrações C-O em carboidratos, vibrações P-O em 
fosfodiésteres, e vibrações de proteínas; estes foram anteriormente associados ao 
câncer de mama em soro[25,26]. Aplicações de soro para detecção de câncer de mama 
foram realizadas utilizando espectroscopia IR por Backhaus et al.[25], onde 98% de 
sensibilidade e 95% de especificidade (usando análise de cluster) e 92% de 
sensibilidade e 100% de especificidade (usando redes neurais artificiais (ANN)) foi 
obtida em um estudo realizado com 196 pacientes. Da mesma forma, Elmi et al.[26] 
detectou câncer de mama atarvés da espectroscopia IR baseado em soro com 76% de 
sensibilidade e 72% de especificidade utilizando análise de componentes principais e 
análise discriminante linear (PCA-LDA) em um estudo com 86 amostras (43 de câncer 
de mama, 43 de controle saudáveis). Os resultados aqui relatados são superiores 
levando em consideração o grande número de pacientes, onde a sensibilidade e a 
especificidade se encontram a ≥90%; sendo comparável aos resultados obtidos por 
métodos mais sofisticados, como o uso de imagem IR de laser de cascata quântica, 
onde a sensibilidade e a especificidade foram relatadas em 94% e 86% 

respectivamente, usando um classificador aleatório de floresta[27]. 

 
Conclusão 

 

Os resultados reportados demonstram o potencial da espectroscopia ATR-FTIR 
juntamente com análises quimiométricas como uma ferramenta de diagnóstico simples 
e econômico para o rastreamento do câncer de mama. A metodologia proposta 
consegue melhorar a resolução de problemas clínicos como um método analítico 
alternativo, apresentando 93% de acertos na classificação de pacientes com a doença. 
Esse é um modelo final e pode ser melhorado a partir da introdução de novas amostras. 
Consegue-se uma resposta em, aproximadamente, 10 minutos, além de apresentar 
inúmeras vantagens em comparação ao método tradicional, como: um diagnóstico 
rápido, ser um método não invasivo e não destrutivo, estatisticamente confiável e de 
baixo custo. O modelo SPA-SVM demonstrou uma grande capacidade de classificação 
com taxas corretas para casos positivos e negativos similares aos de referência da 
mamografia. Conseguimos comprovar que as proteínas, ácidos nucléicos e lipídeos têm 
um papel fundamental na incidência do câncer, corroborando com os dados 
encontrados na literatura. 
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Tabela 1 - Parâmetros estatísticos de qualidade dos modelos. 
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Tabela 2 - Resultados dos parâmetros estatísticos 

 

 

Tabela 3 - Números de onda selecionados pelo SPA-SVM 
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Tabela 4 - Equações matemáticas para os modelos de classificação utilizados. 

 

 

Figura 1 - Espectros brutos e pré-processados dos grupos caso e controle 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 742 

 

 

Figura 2 - Curva ROC 
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Figura 3 - Números de onda selecionados pelo melhor modelo SPA-SVM sobre o 
espectro médio dos grupos. 
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TÍTULO: Estudo por Teoria do Funcional da Densidade de Óxidos do Tipo Espinélio 

MgAl2O4 dopados com Metais de Transição 

Resumo 

A Teoria do Funcional da Densidade (DFT) se tornou o principal método ab initio para o 
estudo de estruturas eletrônicas, que associado com uma metodologia computacional é 
possível extrair e descrever propriedades de materiais cristalinos se baseando em 
métodos teóricos enraisados em equacoes fundamentais. O MgAl2O4 é bem conhecido 
entre os espinélios pelo seu alto ponto de fusao (2.135ºC) Estas propriedades fazem 
com que os espinélios sejam aplicados em diversas áreas como catálise, fotocatálise, 
absorventes, componentes eletrônicos, transportadores sólidos de oxigênio e células à 
combustível. O objetivo deste projeto de iniciação científica é realizar cálculos ao nível 
da teoria do funcional da densidade por meio de modelos periódicos e resolução da 
equação de Schrodinger afim de compreender a relação das vacâncias de oxigênio 
criadas a partir da dopagem dos sítios A e B por metais de transição (Fe, Mn, Co e Ni) 
e comparar com os resultados experimentais de amostras sintetizadas pela rota de 
combustão assistida por micro-ondas. 
 

Palavras-chave: DFT, Física Quântica, Ciência Computacional dos Materiais, MgAl2O4. 

TITLE: Density Functional Theory study of spinel Oxide Type MgAl2O4 doped with 

transition metal obtained by combustion synthesis 

Abstract 

The Density Functional Theory (DFT) has become the main ab initio method for the study 
of electronic structures, which associated with a computational methodology it is possible 
to extract and describe properties of crystalline materials based on theoretical methods 
based on fundamental equations. MgAl2O4 is well known among spinels for its high 
melting point (2,135ºC). These properties cause spinels to be applied in several areas 
such as catalysis, photocatalysis, absorbents, electronic components, solid oxygen 
carriers and fuel cells. The objective of this scientific initiation project is to perform 
calculations at the level of density functional theory using periodic models and solving 
the Schrodinger equation in order to understand the relationship of oxygen vacancies 
created from the doping of sites A and B by metals (Fe, Mn, Co and Ni) and compare 
with the experimental results of samples synthesized by the microwave assisted 
combustion route. 
 
Keywords: DFT, Quantum Physics, Computational Material Science, MgAl2O4. 

Introdução 

O aluminato de magnésio (MgAl2O4) é utilizado em diversa aplicacoes em áreas como 
metalurgia, eletroquímica e na indústria química como suporte catalítico, com um alto 
ponto de fusão (2135 oC), possui resistência mecânica em altas temperaturas, boa 
resistência ao choque térmico e resistência a ácidos e bases. O MgAl2O4 possui uma 
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estrutura cristalina do tipo espinélio (AB2O4 ), onde A representa um cátion metálico 
bivalente e o sítio B representa um cátion metálico trivalente, que ocupa um sítio 
octaédrico e pertence ao grupo espacial cúbico (Fd3m - 277) A Teoria do Funcional da 
Densidade (Density Functional Theory - DFT) é um método ab initio usado para estudar 
a estrutura eletrônica de sistemas envolvendo muitos corpos, descrevendo 
propriedades da matéria a partir de métodos teóricos baseados em equações 
fundamenteis. A base para a Teoria do Funcional da Densidade (DFT) é a prova de 
Pierre Hohenberg e Walter Kohn de que a energia eletrônica do estado fundamental é 
determinada completamente pela densidade do elétron. Walter Kohn foi uma figura 
muito importante no desenvolvimento deste método, tendo recebido o prêmio Nobel em 
Química em 1998 "por seu desenvolvimento da teoria do funcional da densidade". A 
DFT tem fundamento nos teoremas de Hohenberg-Kohn, em que se determina 
propriedades moleculares do estado fundamental através da densidade eletrônica. O 
funcional universal da densidade ainda é desconhecido, por este motivo, há 
necessidade de se utilizar modelos aproximados à fim de determinar a energia de troca-
correlação. A teoria do funcional da densidade é conceitual e computacionalmente muito 
semelhante à teoria Hartree-Fock, mas fornece resultados muito melhores e, 
consequentemente, tornou-se um método muito popular no ramo da química e física 
teórica. Entre as aproximações mais utilizadas para este termo desconhecido estão a 
Aproximação da Densidade Local (LDA) e um aperfeiçoamento chamado de 
Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA). Todas essas possibilidades nos levam 
a outras centenas de possibilidades, e. g., os métodos considerados ‘puros’, descritos 
pelos funcionais GGA e meta-GGA: B88, BLYP, PW91, PBE, etc.; “híbridos” GGA e 
meta-GGA: B3LYP, PBE1PBE, M06-2X etc.; e “duplo-híbridos”: B2PLYP, mPW2PLYP 
etc., entre inúmeros outros. 
 

Metodologia 

 
Neste presente trabalho fora usados métodos computacionais compreendidos no ramo 
da teoria do funcional da densidade cujo toda sua base teórica se encontra enraizados 
em equação fundamentais da Física Quântica. Todos os cálculos mecânico quântico 
foram realizados utilizando o software Crystal17 nos laboratórios do Centro de 
Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF, Universidade Federal de São Carlos 
- UFSCar) e Laboratório de Simulação e Modelagem Molecular (LSM, Universidade 
Estadual de São Paulo “Júlio Mesquita Filho” - UNESP Bauru). O software adota funções 
do tipo Gaussiano, que são funções usadas como Combinação Linear de Orbitais 
Atômicos (LCAO) para a representação de orbitais de elétrons em moléculas e inúmeras 
propriedades que dependem destes. Associando os dados de saída do Crystal17 com 
programas de visualização como VESTA e XCrySDen, onde é possível ter um modelo 
tri-dimensional do material, permitindo ter uma visão bem clara de sua estrutura, bem 
como medir seus ângulos e distâncias de ligação, plotar gráfico de Band Gap, Density 
of States, análise de ocupação de sítios, nuvem eletrônica, etc. Para o cálculo de SCF 
(Campo Autoconsistente) fora escolhido funcionais B3LYP, HSE06, PBE0 e WC1LYP. 
Conjuntos de bases duplo-zeta Mg_pob_DZVP_rev2, Al_pob_DZVP_rev2, 
O_pob_DZVP_rev2. O primeiro funcional a ser escolhido foi o B3LYP, este, é uma 
escolha comum para descrever as propriedades de vários sistemas e acaba sendo o 
funcional mais bem optimizado e que entrega valores bem consistentes com um custo 
computacional relativamente baixo, o funcional WC1LYP descreve os parâmetros 
estruturais (a = b e c) e a energia do gap com a melhor precisão média para o sistema 
experimental de referência. Em contra partida temos o funcional HSEO6, é um funcional 
bem robusto e que entrega valores muito satisfatórios, porém o seu custo computacional 
é elevado, por sua vez temos o funcional PBE0, onde o coeficiente de mistura para a 
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troca é argumentado como tendo um valor de 25% a partir de argumentos de pertubação 
que mostra desempenho promissor para todas as propriedades importantes, sendo 
competitivo com os funcionais mais confiáveis e parametrizados empiricamente Embora 
seja custoso realizar diversos cálculos iniciais, se faz necessário, afinal visa-se ter um 
leque amplo de resultados para daí compararmos com os valores obtidos 
experimentalmente e partimos para os passos mais avançados dando preferência aos 
dados mais consistentes. Podemos dizer que este seja um dos passos cruciais para 
quem está aprendendo a usar este tipo de ferramente, que é a realização de variados 
cálculos iniciais, para assim ter parâmetros comparativos, e assim definir o melhor 
caminho para seguir com os cálculos. Todos os cálculos realizados no presente trabalho 
teve a utilização das palavra-chaves compreendidas no software Crystal17, OPTGEOM 
e FULLOPTG, estas que nos permite realizar uma optimização do sistema eletrônico, 
re-arranjando assim os átomos presentes da célula unitária, SUPERCON e ATOMSUBS 
para a criação da super-célula e realização da dopagem. Conjunto de bases (ou basis 
set) no estudo teórico -computacional é um conjunto de funções usado para representar 
a função de onda eletrônica no método de Hartree-Fock ou na Teoria do Funcional da 
Densidade para transformar as equações diferenciais parciais do modelo em equações 
algébricas, adequadas para implementação em um computador. Em poucas palavras, 
os conjuntos de bases carregam consigo a função de onda para aquele composto, e só 
pode ser lido somente com os softwares adequados. A estruturação do Crystal17 para 
a construção dos dados de entrada em um primeiro olhar é simples. Conceitualmente o 
software é dividido em três principais blocos: no primeiro bloco, onde deve ser inserido 
os dados da geometria do material, contendo grupo espacial, coordenadas internas, n° 
de átomos, posição atômica, parâmetros de optimização, e.g.: para o MgAl2O4: 227 
8.18299 3 12 0.12500 0.12500 0.12500 13 0.50000 0.50000 0.50000 8 0.26027 0.26027 
0.26027 OPTGEOM END END Estes dados podem ser obtidos experimentalmente ou 
através de um banco de dados de estruturas cristalinas. No segundo bloco, é onde deve 
ser inserido os conjuntos de bases, que pode ser facilmente encontrando no próprio site 
do Crystal17 (não será exemplificado aqui por ser extenso). Logo em seguida nós temos 
o terceiro bloco, que por sua vez, é o mais importante, já que é nele que deve ser 
inserido qual metodologia (Hartree-Fock, DFT, DFT-D, etc.), Funcional, dentre outros 
parâmetros de convergência que será lido pelo software, e.g.: DFT B3LYP END SCFDIR 
TOLINTEG 8 8 8 8 16 SHRINK 4 4 LEVSHIFT 3 1 MAXCYCLE 200 FMIXING 40 END 
Muitos parâmetros de entrada e saída existentes no softwares estão compreendido na 
linguagem computacional FORTRAN, linguagem esta em que o software fora 
construído. 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente fora realizado um cálculo para cada funcional (B3LYP, HSE06, PBE0, 
WC1LYP), totalizando quatro cálculos de Campo Autoconsistente usando os conjuntos 
de bases Mg_8-511d1G_valenzano_2006, Al_85-11G*_catti_1994 e O_8-
411d1_bredow_2006. Para as primeiras análises, miramos principalmente nos valores 
de Band Gap e Parâmetros de Rede para serem comparadas com os dados obtidos 
experimentalmente e assim encontrarmos o melhor funcional, que nos permitisse 
realizar o estudo com os valores teóricos mais próximos dos experimentais. Para os 
cálculos SCF utilizando os funcionais B3LYP, HSE06, PBE0 e WC1LYP foi obtido os 
seguintes valores de Band Gap respectivamente: 7,6517 eV; 7,4022 eV; 8,1132 eV e 
7,2236 eV. O valores referentes aos parâmetros de rede respectivamente, são os 
seguintes: 8,1428 Â; 8,0979 Â; 8,0957 Â e 8,1143 Â. Estes últimos valores estão 
expressos em Ângstons, por isto o uso de Â para bem representar. Comparando com 
os dados do CIF (carta que carrega todas as informações referentes à estrutura, grupo 
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espacial, etc) do material alvo do estudo, MgAl2O4 com o código de banco de dados 
ICSD 31375 cujo possui os parâmetros de rede 8.18299 Ângstons, desta forma, fora 
escolhido os cálculos realizados com o funcional WC1LYP. No decorrer do estudo se 
viu a necessidade de usar um conjunto de bases duplo-zeta, por ser um conjunto de 
bases mais recentes e também havia uma base para cada composto do material no 
mesmo artigo, magnésio, alumínio e oxigênio, o que entregaria valores mais 
consistentes. Nas rodadas de cálculos anteriores, o funcional mais satisfatório foi o 
WC1LYP, portanto foi escolhido seguir os cálculos com este mesmo funcional, apenas 
trocando os conjuntos de bases. Desta maneira, tendo escolhido os conjuntos de bases 
duplo-zeta: O_pob_DZVP_rev2, Al_pob_DZVP_rev2, Mg_pob_DZVP_rev2 e 
associando com o funcional WC1LYP, fora entregue os seguintes valores para o band 
gap e parâmetros de rede, respectivamente: 7.2829 eV; 8.1424 Â, possuído também 
uma energia total de -1.9695x10^11 aproximadamente. Tendo realizado o cálculo de 
optimização utilizando os conjuntos de bases duplo-zeta anteriormente citado e o 
funcional WC1LYP, segue a próxima etapa do trabalho, e a mais complexa , muitos 
diriam. A criação da super-célula, é um passo crucial no estudo estrutural onde se há a 
necessidade de realizar dopagens no referido material, neste caso precisaremos 
substituir o Alumínio por ferro, nas proporções 5%, 15% e 25%. A partir de agora foi 
feito uma análise puramente energética, uma vez que não foi possível extrair os valores 
de band gap para as estruturas dopadas, isto se deve pelas palavras-chave usadas no 
terceiro bloco, SPINLOCK, esta pala-chave determina a diferença por um certo número 
de ciclos, ou seja, o número de elétrons desemparelhados é definido para ser otimizado 
e o ATOMSPIN, que define qual átomo da rede cristalina apresenta essa configuração. 
Além disso, podemos definir a orientação desses elétrons em +1 (up) e -1 (down). A 
utilização destas duas palavras-chave não permite que a energia de band gap seja 
computada. A supercélula desta estrutura apresentou 56 átomos, para a dopagem foram 
escolhidos os átomos de alumínio de número 9 10 16 de 24, necessitando assim realizar 
diversos cálculos com diferentes arranjos. Para o MgAl2O4 dopado com Fe3+, os 
átomos de Fe3+ e Al3+ ocupam um sítio octaédrico e, portanto, sesse caso, cada átomo 
de Fe3+ na rede do MgAl2-xFexO4 terá 5 elétrons desemparelhados para serem 
descritos. Será preciso realizar um cálculo de camada aberta (open-shell) onde a 
densidade eletrônica é dividida entre elétrons com spin up (alfa) e down (beta). O cálculo 
de camada aberta (DFT/SPIN ou UHF no método HF) depende da diferença do número 
de elétrons com spin alfa e beta: nalfa – nbeta = X Foi possível observar uma variação 
nas distâncias de ligação nos sítios em que o ferro foi dopado, neste caso nos sítios 
octaedros, no entanto não é possível explicar tal acontecimento, necessita de um estudo 
de propriedades ferro magnéticas mais aprofundado O processo de desenvolvimento 
de estrutura e conclusão de partes dos cálculos SCF foi longo, neste um ano de estudo 
ainda temos bastante cálculos a fazer. Isto se deve pela demanda operacional dos 
laboratórios, e também, a medida que avançamos nos cálculos, sua complexidade 
aumenta logo a maior necessidade de computadores mais potentes. 
 
Conclusão 

 
Os cálculos realizados até o presente momento englobam apenas as dopagens do Ferro 
no material, uma vez que estes processos puxam muito dos computadores que estão 
rodando os cálculos. Ainda demanda mais uma série de cálculos mecânicos quânticos 
para poder se tirar conclusões definitivas. Contudo, alguns valores chamaram bastante 
a atenção por serem bem consistentes e não estarem presentes nos resultados 
experimentais o que levantou o interesse em investigar um pouco mais a fundo afim de 
um melhor entendimento, surgindo a necessidade da realização de mais cálculos 
pontuais das estrutura otimizadas fazendo a troca de spin para cada uma delas, e 
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passamos a não só a estudar o que o trabalho propõe, entender as vacâncias de 
oxigênio geradas a partir da dopagem nos sítios A e B do material com os metais de 
transição, mas também, o estudo ferro-magnético do MgAl2O4, abrindo assim, um leque 
enorme de possibilidades. 
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TÍTULO: Periodicidades de longo prazo na fotometria do satélite Kepler para o 

aglomerado aberto NGC 6811 

Resumo 

A atividade magnética das estrelas pode ser estudada indiretamente através de 
variações em seu brilho. Essas variações ocorrem em diversas escalas de tempo, desde 
minutos (turbulência), a dias (rotação) ou até anos (ciclos de atividade). Para investigar 
a ocorrência de ciclos magnéticos e suas periodicidades em estrelas muito parecidas 
com o Sol jovem, estudamos as curvas de luz de 11 análogas solares no aglomerado 
estelar NGC 6811. Os resultados indicam uma inesperada dispersão no comportamento 
magnético das estrelas dessa amostra. 
 
Palavras-chave: atividade magnética, Kepler, curvas de luz, aglomerados abertos 

TITLE: Long-term Periodicities in Kepler Photometry of Open Cluster NGC 6811 

Abstract 

Stellar magnetic acitivity can be studied indirectly through their brightness variations. 
These variations occur within different timescales, from a few minutes (turbulence), to 
days (rotation) or even years (activity cycles). To investigate the occurrence of magnetic 
cycles and their periodicities in stars very similar to the young Sun, we studied the light 
curves of 11 solar analogs of the stellar cluster NGC 6811. The results indicate an 
unexpected scatter in the magnetic behaviour of the stars in this sample. 
 
Keywords: magnetic activity, Kepler, light curves, open clusters 

Introdução 

A atividade magnética do interior das estrelas se manifesta em diversos fenômenos, 
como por exemplo os flares e as regiões ativas na superfície. Esses fenômenos afetam 
indiretamente o brilho instantâneo da estrela, de forma que o magnetismo estelar pode 
ser estudado através de variações no brilho. Com o advento das missões espaciais 
CoRoT e Kepler, há uma enorme quantidade de dados de curvas de luz provenientes 
do monitoramento contínuo do brilho de centenas de milhares de estrelas durante vários 
anos. A rotação superficial da estrela introduz variações periódicas na curva de luz 
devido ao trânsito de estruturas magnéticas superficiais, como as manchas e as plages. 
Esses eventos variam em intensidade com o tempo seguindo o chamado ciclo 
magnético da estrela. No caso do Sol, esse ciclo de atividade magnética ocorre com 
uma periodicidade de 11 anos. 
Nesse trabalho, propomos estudar os ciclos de atividade magnética através de dados 
fotométricos de curvas de luz disponíveis do satélite Kepler, que cobrem mais de quatro 
anos de observações contínuas. Estudamos o comportamento magnético de estrelas 
membros do jovem aglomerado NGC 6811 a fim de investigar as propriedades dos 
ciclos magnéticos em uma faixa estreita de parâmetros fundamentais. 
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Metodologia 

 
Desenvolvemos um pacote Python (periodicity) que reúne métodos de determinação de 
periodicidades em séries temporais. Incluímos uma implementação eficiente da função 
de autocorrelação, métodos frequenciais (periodograma de Lomb-Scargle, wavelets), 
métodos de fase (comprimento de corda, minimização de dispersão de fase) e métodos 
probabilísticos utilizando processos gaussianos. 
Aplicamos esses métodos a estrelas do tipo solar do aglomerado aberto NGC 6811, 
observado pelo Kepler. Para selecionar estrelas que pertencem ao aglomerado, 
utilizamos soluções astrofotrométricas do telescópio Gaia, que mediu posições, 
distâncias e magnitudes de mais de um bilhão de estrelas em nossa galáxia com uma 
precisão sem precedentes. Determinamos a probabilidade de pertença através da 
análise cinemática da distribuição do movimento próprio das estrelas dentro de um 
pequeno círculo de raio 30' centrado na posição do aglomerado. Também analisamos a 
pertença fotométrica através de um diagrama cor-magnitude (CMD) e de isócronas 
teóricas calculadas pelo MIST para a idade do aglomerado (1 Gyr) e uma faixa de 
metalicidades em torno da solar (Figura 1). Analisamos as curvas de luz das 158 
estrelas membros de NGC 6811 e encontramos períodos de rotação em 104 dessas 
(Figura 2). Selecionamos 11 estrelas com massas dentro de 10% da massa solar para 
um estudo dos ciclos magnéticos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para as análise das 11 estrelas de nossa amostra final, utilizamos dois índices de 
atividade distintos. Através da projeção da transformada wavelet no eixo do tempo, 
obtemos a variância média em escalas (SAV) como uma estimativa da envoltória do 
sinal da curva de luz (Figura 3). O segundo índice utilizado foi o desvio padrão de trechos 
da curva de luz de comprimentos equivalentes a cinco rotações completas, corrigidos 
pelo ruído de fundo do instrumento. 
Analisando as periodicidades de ambas estas séries temporais de atividade, 
classificamos o comportamento magnético de cada estrela entre periódicas e 
aperiódicas e, no caso das periódicas, classificamos a qualidade do período de acordo 
com o periodograma obtido. 7 estrelas tiveram variabilidade aparentemente aleatória, 
sem nenhuma periodicidade predominante identificável. Em 3 estrelas detectamos 
períodos claros, de 1.1, 3.5 e 2.0 anos de duração. Na estrela restante foram 
observadas indicações de existência de um período mais longo que a base de tempo 
do sinal total, cerca de 4 anos. 
 
Conclusão 

 
Apresentamos 158 estrelas membros de NGC 6811 utilizando dados do Gaia e 
determinamos períodos de rotação para 104 destas. Investigamos o comportamento 
magnético de uma amostra de 11 estrelas com massa solar desse aglomerado e os 
resultados sugerem uma grande dispersão, tanto em termos de possuir ou não 
assinaturas de ciclos magnéticos quanto em termos dos períodos. Uma possível 
explicação são ciclos de Rieger, observados no Sol a cada 150 dias. De qualquer forma, 
com o mesmo tratamento de sinais, seria de se esperar que esse conjunto de estrelas 
com a mesma idade, massa e composição química originariam aproximadamente o 
mesmo tipo de comportamento, mesmo que essas periodicidades não fossem 
representativas de processos de dínamo. Isso levanta questões teóricas a respeito do 
que determina a presença ou ausência de ciclos magnéticos em estrelas do tipo solar. 
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Figura 2 
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Figura 3 
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TÍTULO: Um Estudo Teórico-Computacional da Reatividade dos Canabidióis: 

Degradação de Delta9-THC e CBD em CBN 

Resumo 

 

O projeto tem como proposta utilizar da abordagem da química teórico-computacional a 
fim de coletar informações sobre o comportamento químico e bioquímico dos, pelo ponto 
de vista terapêutico e assim mais conhecidos, princípios ativos da maconha: o Delta-9-
tetrahidrocanabinol (Delta-9-THC), o Canabidiol (CBD) e o Cannabinol (CBN). Nas 
últimas décadas, o nome “canabinóide” acabou tornando-se cada vez mais vago. 
Entendido a principio como um fitoquímico, o nome foi muitas vezes associado apenas 
ao principal constituinte psicotrópico, o THC. Tendo em vista que o crescente 
desenvolvimento de pesquisas sobre o uso da Cannabis para tratamento dos sintomas 
de diversas doenças, em países como Canadá e Israel, a Anvisa reconheceu, no ano 
de 2015, seu potencial para tratamentos e colocou o composto na lista de substâncias 
controladas. Dando sinal verde, não só para sua importação, mas também para que a 
comunidade científica nacional possa participar no desenvolvimento de estudos sobre 
o tema. 

 
 
Palavras-chave: Química Teórico-Computacional.Maconha.Canabinóides. 

TITLE: A Theoretical-Computational Study of Cannabidiol Reactivity: Degradation of 

Delta9-THC and CBD in CBN 

Abstract 

 

This project proposes to use the theoretical-computational chemistry approach in order 
to collect information on the chemical and biochemical behavior of, from the therapeutic 
point of view and thus more known, active principles of marijuana: Delta-9-
tetrahydrocannabinol (Delta- 9-THC), Cannabidiol (CBD) and Cannabinol (CBN). In the 
last few decades, the name “cannabinoid” has become increasingly vague. At first 
understood as a phytochemical, the name was often associated only with the main 
psychotropic constituent, THC. Knowing that the growing development of research on 
the use of Cannabis to treat the symptoms of several diseases, in countries like Canada 
and Israel, in 2015, Anvisa recognized its potential for treatments and placed the 
compound on the list of substances controlled. Signaling, not only the possibility for its 
import, but also for the national scientific community to participate in the development of 
studies on the theme. 
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Introdução 

De uma certa maneira, a história do Brasil está intimamente ligada à planta Cannabis 
sativa L., desde a chegada à nova terra das primeiras caravelas portuguesas em 1500. 
Não só as velas, mas também o cordame daquelas frágeis embarcações, eram feitas 
de fibra de cânhamo, como também é chamada de planta.[1] A Cannabis foi empregada, 
durante séculos, como medicamento, e atualmente é utilizada na medicina tradicional 
de alguns países. Na medicina ocidental, até o início do século, a Cannabis foi utilizada 
como calmante, analgésico e anticonvulsivo; sucessivamente, foi substituída por 
derivados de sintéticos de ópio (morfina e heroína) que, sendo produzidos 
industrialmente, eram mais estáveis e mais facilmente dosados.[2] 

O principal constituinte psicoativo da cannabis é o Delta-9-tetrahidrocanabinol (delta-9-
THC), ou apenas THC, isolado pela primeira vez na década de 60. Além do delta-9-
THC, outros componentes da planta podem influenciar sua atividade farmacológica. Um 
deles é o canabidiol (CBD), que constitui até 40% dos extratos da planta, é desprovido 
dos efeitos psicológicos, mas pode antagonizar os efeitos do THC.[3] As antigas 
investigações na fitoquímica da cannabis chegaram a declarar que o narcótico presente 
na planta era a forma reduzida do CBD, até o momento único canabinoide conhecido. 
O delta-9-THC pertence a maior classe de fitocanabinoides, mas investigações da 
fitoquímica da cannabis e futuros estudos com a fibra de cânhamo mostraria um cenário 
diferente.[4] 

Atualmente, os canabinóides estão entre as melhores perspectivas de sucesso no 
tratamento de diversos males severos para os quais ainda não há tratamento. Além 
disso, a descoberta dos receptores CB1 e CB2 possibilitou o desenvolvimento de 
bloqueadores do sistema endocanabinóide, alguns dos quais estão chegando ao 
mercado como a grande esperança no tratamento da obesidade e síndromes 
metabólicas. A influência central que o sistema endocanabinóide exerce no organismo 
explica essa exuberância farmacológica, e garante, em grande estilo, o retorno da 
maconha aos conhecimentos médicos.[5] Nos últimos anos, a mobilização coletiva 
reivindicando a descriminalização e legalização da maconha e seus derivados para fins 
recreativos, médico-terapêuticos ou farmacológicos entre outras finalidades, tem 

ganhado força e visibilidade não apenas no Brasil como em diversos outros países.[6] 

A importação de remédios com canabidiol (CBD) foi autorizada pela Anvisa em 2015. 
Em 2017, uma decisão garantiu pela primeira vez no Brasil que uma associação de mais 
de 150 pessoas cultivasse a cannabis para fins exclusivamente terapêuticos. Também 
em 2017, a Anvisa registrou o primeiro medicamento à base de CBD e THC, o Mevatyl, 
que já está sendo comercializado no país. Em comparação com os vizinhos latino-
americanos, o Brasil está atrasado no tocante ao uso medicinal de maconha, com 
avanços pontuais e ainda restritos a medidas judiciais.[7]Não existem estudos recentes 
sobre a degradação do delta-9-THC, e o desenvolvimento em tecnologia analítica 
testemunhado nas últimas décadas podem ajudar no esclarecimento desse importante 
processo.[4] 

 
Metodologia 
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Três rotas de degradação do THC em CBN foram propostas. A degradação é 
principalmente oxidativa, começando a partir da abstração do hidrogênio alílico e 
benzílico no C-10a. Como resultado, um radical submete-se a uma abstração do 
hidrogênio no C-6a, formando a ligação dupla entre os C-6a e C-10a, e assim segue a 
rota de aromatização até a formação do CBN. Dienos alternativos também podem ser 
gerados: via epoxidação ou oxidação do C-8. A aromatização destes dienos 
eventualmente geram o CBN.[4] Estas ocorrem de forma diferente, gerando 
intermediários próximos, e chegando ao mesmo produto. Sendo assim o reagente, THC, 
as duas espécies intermediárias propostas, e o produto CBN, foram calculados. 

A primeira etapa na realização de um cálculo químico quântico é selecionar um método 
apropriado para busca por estruturas quimicamente interessantes. Normalmente, isso 
significa localizar as estruturas dos estados fundamentais e dos estados de transição e, 
assim supor que talvez este seja o caminho que leva os reagentes através do estado de 
transição, chegarao produto. Em outras palavras, é preciso caracterizar a PES (do inglês 
Potential Energy Surface), uma hipersuperfície definida que relaciona a energia às 
coordenadas de uma coleção de átomos, sobre todos os arranjos atômicos possíveis. 
O pontos particularmente interessantes incluem mínimos locais, que correspondem a 

estruturas moleculares ideais, e pontos de sela.[8][9] 

As frequências dependem da segunda derivada da energia em relação à estrutura 
atômica, e os cálculos de frequência também podem prever outras propriedades que 
também dependem das segundas derivadas. Todos os cálculos de frequência incluem 
uma análise termoquímica do sistema. Por padrão, esta análise é realizada a 25° C(ou 
298,15 K) e 1 atm, usando o isótopo principal para cada elemento. Utilizando o Gaussian 
foi possível prever importantes quantidades termodinâmicas em temperatura e pressão 
especificada, incluindo a correção de energia térmica, capacidade de calor e 

entropia.[10] 

As frequências vibracionais também podem ser usadas para calcular a entropia da 
molécula e, finalmente, a energia livre de Gibbs.[8] O cálculo das frequências 
vibracionais de moléculas são resultantes do movimento interatômico dentro da 

molécula.[10] 

O cálculo simples determina que os pontos de sela são as barreiras de energia mais 
baixas em caminhos que conectam os mínimos e, portanto, podem estar relacionados 
ao conceito químico de um estado de transição, (do inglês Transitation States).[9] A 
natureza do estado de transição é outro ponto central para todo estudo mecanístico de 
qualquer reação química. Tendo possíveis candidatos aTS, énecessário realizaruma 
varredura, (ou Scans), nos pontos mínimos alcançados na superfície de energia 
potencial (PES), enquanto é feitovariações em mais de uma coordenada interna 
específica.[11] Nesta etapa foi interrompido as atividades do projeto devido a situação 
de pandemia global causada pelo novo vírus SARS-CoV-2e a suspensão das aulas de 
acordo com a Portaria nº 452/2020-R, de 17 de março de 2020 da UFRN. 

Todos os cálculos quânticos foram realizados usando uma abordagem da DFT (do 
inglês Density Functional Theory) com o pacote de software Gaussian09, disponível no 
NPAD-UFRN (Núcleo de Processamento de Alto Desempenho), e seus critérios de 
convergência padrão. Otimizações de geometria e cálculos de frequência foram 
realizados usando o método M06-2X/Def2SVP. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 757 

 

 
Resultados e Discussões 

 

As atividades foram pausadas, tendo em vista o cronograma do projeto, durante a etapa 
de revisão dos cálculos iniciais e discussão de estratégias para os cálculos que 
deveriam ser feitos em sequência. Sendo assim, as optimizações dos estados propostos 
como estacionários na referência desta pesquisa foram conduzidos e os dados 
utilizados e observados para embasar os resultados foram: entalpia, energia final e 
energia livre de Gibbs. 

 
Conclusão 

 

Tendo em vista a atual situação de pandemia, está ainda mais claro para todos a 
importância dos cientistas, mais precisamente, o quão necessário são as pesquisas nas 
universidades públicas nacionais, os professores e os alunos envolvidos. Este projeto 
contribui não só em adicionar valor de quantidade a tendência crescente de pesquisas 
realizadas, aqui no Brasil, sobre a maconha. 

Lembrando que além do que foi apresentado aqui, mas também as referências as quais 
este projeto é embasado discutem esse tema que é de extrema relevância e atinge, não 
só a área da química, como também contribui aos estudos levantados na antropologia: 
ao questionar o porquê uma droga que há tanto tempo esteve presente em diversos 
momentos da sociedade é tratada sobre a ótica de uma política proibicionista e seus 
efeitos; na medicina e neurociência: ao tentar entender o potencial dos canabinóides no 
tratamento de doenças na quais em muitos casos medicamentos baseados em opioides 
não obtiveram relativo sucesso e sua interação com os receptores do sistema 

endocanabinóides, conhecidos como CB1 e CB2. 

Além do vivenciamento na iniciação científica e acompanhamento da construção de 
habilidades requisitadas para, por exemplo, utilizar métodos de química teórico-
computacional com a finalidade de se estudar reações químicas e elaboração de 
estratégias com ferramentas que, ainda que disponíveis, não fazem parte do 
conhecimento dos discentes no nível da graduação para solução de problemas. 

 
Referências 

 

[1] Carlini, E. A. Rodrigues, E. Galduroz, J. C. F. Cannabis sativa L. e substâncias 

canabinóides em medicina. São Paulo: CEBRID, 2005. 

[2] Arnao, G. A Erva Proibida. São Paulo: Brasiliense, 1980. 

[3] CRIPPA, José Alexandre et al. Efeitos cerebrais da maconha: resultados dos estudos 
de neuroimagem. Rev. Bras. Psiquiatr., São Paulo, v. 27, n. 1, p. 70-78, Mar. 2005. 

[4] Nat. Prod. Rep., 2016, 33, 1357. Phytocannabinoids: a unified critical inventory. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 758 

 

[5] RIBEIRO, Sidarta; LOPES, Renato Malcher. Maconha, Cérebro e Saúde. Rio de 
Janeiro: Vieira & Lent, 2007. 

[6] CAMPOS, Natália de. Militância, organização e mobilização antiproibicionista da 
maconha: coletivos, eventos e marchas em Natal (RN). 2013. 173 f. Dissertação 
(Mestrado em Antropologia Social) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, 2013. 

[7] site: http://pbpd.org.br/publicacao/guia-de-bolso-para-debates-sobre-politica-de-
drogas, acesso em 13/08/2020. 

[8] S. M. Bachrach, Computational Organic Chemistry. New York: John Wiley & Sons, 
2007. 

[9] C. J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry: Theory and Models. 2ª. ed. 
Chichester: Wiley, 2004. 

[10] James B. Foresman, Exploring Chemistry with Electronic Structure Method. 
Pittsburgh: Gaussian, Inc., 2002. 

[11] FIOROT, Rodolfo G. et al . Alternative Non-Ionic Pathway for Uncatalyzed Prins 
Cyclization: DFT Approach. J. Braz. Chem. Soc., São Paulo , v. 30, n. 8, p. 1717-1727, 
Aug. 2019. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 759 

 

CÓDIGO: ET1334 

AUTOR: ALBERT SMITH FEITOSA SUASSUNA MARTINS 

ORIENTADOR: LARA DE MELO BARBOSA ANDRADE 

 

 

TÍTULO: Vulnerabilidade aos desastre naturais: aspectos relacionados ao clima e ao 

contexto social 

Resumo 

Os desastres são caracterizados pela interrupção no funcionamento habitual de uma 
comunidade, ocasionando perdas humanas, materiais e/ou ambientais, excedendo a 
capacidade da sociedade afetada em responder e atender as consequências com 
eficácia frente aos eventos naturais, que interagem com as condições de vulnerabilidade 
social (BRASIL, 2008; IPCC, 2012; TRAJBER et al., 2017 ). Neste sentido, se faz 
necessário considerar uma combinação de fatores com características físicas, sociais e 
políticas que combinados podem se estabelecer como condições de risco aos desastres 
(NARVÁEZ et al., 2009; ALMEIDA et al., 2017). Os relatórios do Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) tem alertado para a elevação da frequência e 
intensidade dos desastres naturais e argumentam que tal fenômeno tende a apresentar 
crescimento tendo em vista o processo de mudanças ambientais e climáticas globais. 
No Brasil, o Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil – CEPED 
evidenciam esse incremento ao longo da série histórica dos dados nas últimas décadas. 
(CEPED, 2013; 2016). Assim, o presente relatório objetiva analisar o número das 
ocorrências dos desastres naturais, para a região do Nordeste Brasileiro (NEB), 
segundo classificação do desastre natural - Seca, Enxurradas e Inundações, em dois 
diferentes momentos (1992-2002 e 2003-2013).  
 

Palavras-chave: desastres naturais, fenômenos naturais, indicadores 

TITLE: Vulnerability to natural disasters: aspects related to climate and social context 

Abstract 

Disasters are characterized by the interruption in the normal functioning of a community, 
causing human, material and / or environmental losses, exceeding the capacity of the 
affected society to respond and meet the consequences effectively in the face of natural 
events, which interact with the conditions of social vulnerability (BRASIL, 2008; IPCC, 
2012; TRAJBER et al., 2017). In this sense, it is necessary to consider a combination of 
factors with physical, social and political characteristics that combined can be 
established as risk conditions for disasters (NARVÁEZ et al., 2009; ALMEIDA et al., 
2017). The reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have 
warned of an increase in the frequency and intensity of natural disasters and argue that 
this phenomenon tends to show growth in view of the process of global environmental 
and climate change. In Brazil, the Center for Studies and Research in Engineering and 
Civil Defense - CEPED show this increase over the historical data series in recent 
decades. (CEPED, 2013; 2016). Thus, this report aims to analyze the number of 
occurrences of natural disasters for the Northeast Brazilian region (NEB), according to 
the classification of the natural disaster - Drought, Floods and Floods, at two different 
times (1992-2002 and 2003-2013) . 
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Introdução 

Ao longo dos anos os registros de ocorrências dos Desastres Naturais (DN) vêm 
apresentando uma importante elevação no Brasil. Marcelino (2006) argumenta que a 
constatação desses valores cada vez mais expressivos das notificações dos DN pode-
se estar relacionado a diferentes fatores que são influentes para o registro de uma 
ocorrência desses fenômenos. Os Desastres Naturais são ocasionados pela ocorrência 
de fenômeno natural em uma determinada sociedade, que quando afetada fica 
impossibilitada de retomar as suas atividades de caráter imediato, os impactos 
ocasionados eles variam de acordo com a forma e intensidade com que a mesma foi 
atingida. Os prejuízos acarretados eles vão desde os desequilíbrios no sistema de 
fornecimento de água, energia, comunicação, bem como as interrupções em atividades 
comerciais e industriais até as perdas humanas e formidáveis perdas materiais, 
econômicas e ambientais. (Marcelino, 2007; EIRD, 2009). 

Um componente de fundamental importância para a análise da ocorrência destes 
eventos, tanto em caráter preventivo, quanto após a sua prevalência, é verificar, por 
meio de estudos específicos, a vulnerabilidade das regiões em análise, pois facilita na 
compreensão da real situação em que se encontram as respectivas áreas. Nesse 
trabalho, considera-se que a vulnerabilidade decorre da influência mútua de interações 
complexas que envolvem os processos físicos e sociais, nos quais uma população está 
exposta a um fator de perigo (ocorrência do fenômeno natural) e sua susceptibilidade e 
capacidade adaptativa a esse perigo (CONFALONIERI et al., 2009; CONFALONIERI e 
BARATA, 2011). Como colocado por Kienberger et al. (2009) e Silva (2014) a 
vulnerabilidade é constituída por três componentes: o risco, caracterizada por todas as 
pessoas, ou todas as coisas que se encontram expostas em uma sociedade; a 
suscetibilidade, que é a dificuldade de adaptação por parte dos afetados diante do risco; 
a capacidade adaptativa, que quantifica a capacidade dos afetados de uma sociedade 
se adaptarem aos efeitos e impactos deixados pelas ocorrências de desastres. Dessa 
forma, as interações dessas três componentes descrevem a vulnerabilidade de uma 

determinada sociedade. 

A vulnerabilidade das regiões pode estar relacionada aos aspectos físicos, biológicos 
ou socioeconômicos e demográficos. A desigualdade social é um dos fatores 
determinantes da vulnerabilidade aos extremos climáticos de uma população. A partir 
de indicadores de condições de vida, é possível correlacionar o quão susceptível essa 
população se encontra aos riscos causados pelos efeitos climáticos dependendo da 
capacidade de adaptação desses indivíduos a tais efeitos. Tal que, neste relatório de 
pesquisa intenta-se analisar o número das ocorrências dos desastres naturais, para a 
região Nordeste do Brasil, segundo classificação do desastre natural - Seca, Enxurradas 
e Inundações, em dois diferentes momento (1992-2002 e 2003-2013). Além de analisar 
mapas temáticos da distribuição espaço-temporal das ocorrências de Desastres 
Naturais (1992-2002 e 2003 a 2013) e da Média Acumulada Anual de Precipitação 
(1980-2013). 

 
Metodologia 

 

A região Nordeste do Brasil possui uma área territorial equivalente a, aproximadamente, 
18% do território brasileiro. O NEB é composto por nove estados que se subdividem em 
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1.794 municípios. A localização geográfica da Região é, aproximadamente, entre as 
latitudes de 1ºN e 18,5ºS e as longitudes de 34,5ºW e 48,5ºW (Figura 1). Os dados 
sobre os registros das ocorrências dos desastres naturais utilizados nesse trabalho 
foram oriundos do Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil 
(CEPED) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que disponibiliza as 
informações para as respectivas Unidades da Federação, utilizadas no presente artigo, 
foram derivadas da parceria entre a Universidade do Texas e a Universidade Federal 
do Espirito Santo descrita por Xavier et al. (2015). O estudo desenvolvido para o Brasil 
gerou informações com alta resolução (0,25º×0,25º) para diferentes variáveis sendo 
essas: precipitação (mm), evapotranspiração (mm), temperatura máxima (°C) e mínima 

(°C), radiação solar (W), umidade relativa (%) vento (m/s). 

Para o presente relatório foram consideradas as variáveis precipitação (mm), 
temperatura máxima (°C) e mínima (°C), obtendo assim, dados diários de modo pontual 
para cada um dos municípios de todo o Brasil para o período de 1980 a 2013, partindo-
se de valores de latitude e longitude para cada um dos pontos a serem referenciados a 
cada município. Tais informações foram obtidas por meio de arquivos com extensão NC, 
do Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil (CEPED) da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tal que em seguida foi digitalizado os 
dados por meio script, de linguagem shell. Para assim obter os dados diários para 
município do Brasil. Realizando assim tal procedimento, foi possível obter as variáveis 
meteorológicas consideras no estudo para cada um dos 1794 municípios nordestinos. 
Também foi aplicado o método para obtenção dos quantitativos das variáveis levando 
em conta algumas outras unidades de análise, tais como: para a região do Nordeste 
brasileiro, e assim associar os dados dos referidos estados do Nordeste (Alagoas, 
Bahia, Ceara, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe) as 
suas respectivas mesorregiões e microrregiões, deste modo a realizar gráficos e mapas 
para desta forma, serão consideradas as variáveis em análise de acordo com as 
componentes das vulnerabilidades, se assim forem. Atribuindo-se às ocorrências de 
cada tipo de desastres como indicadores de risco, e socioeconômicos, uma vez que 
expressam a probabilidade da ocorrência ou simplesmente a vulnerabilidade de eventos 

extremos. 

A obtenção dos dados meteorológicos foi obtida levando em consideração o acumulado 
diário segundo as diversas divisões consideradas (estados, mesorregiões e 
microrregiões) e de posse desse acumulado diário, pode-se obter o acumulado mensal 
e anual para cada uma das variáveis. Os dados sobre os registros das ocorrências dos 
desastres naturais utilizados nesse trabalho foram oriundos do Centro de Estudo em 
Pesquisa de Desastres Naturais (CEPED) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), que disponibiliza as informações para as respectivas Unidades da Federação. 
Os mesmos foram digitalizados em nível municipal e, em seguida, agrupados por 
mesorregiões do NEB, sendo considerados no estudo os desastres de maior ocorrência 
no período de 1991 a 2013, classificados como Estiagem/Seca, Enxurradas e 
Inundações. 

 

Resultados e Discussões 

 

A Tabela 1 mostra os resultados do número das ocorrências dos desastres naturais, 
para a região Nordeste do Brasil, segundo classificação do desastre natural - Seca, 
Enxurradas e Inundações, em dois diferentes momentos (1992-2002 e 2003-2013). 
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Percebe-se que foram registrados um quantitativo de 15.112 ocorrências de desastres 
de Seca, Enxurradas e Inundações para o Nordeste levando-se em conta o período 
como um todo. Entretanto, a maioria dos registros ocorre no segundo período (2003-
2013), com um percentual de quase 70% do total de casos. 

Considerando o período como um todo, os dados revelam que os desastres naturais 
(DN) de maior frequência para a Região são classificados como Estiagem/Seca com 
mais de 12 mil registros contabilizando 78,5% dos casos, seguido das Enxurradas e 
Inundações, que corresponde a um total de 1.744 (11,5%) e 1.187 (7,8%) notificações 
respectivamente. Dessa forma, pode-se observar que estes eventos de maior 
frequência, em suas múltiplas classificações são potencializados através dos 

quantitativos pluviométricos, considerando o déficit ou excesso de precipitação. 

Analisando os resultado por unidades da federação, observa-se que os estados da 
Bahia e o Piauí detém os mais elevados percentuais quando se considera o evento seca 
com cerca de 29% e 17% do total de casos respectivamente no primeiro período 
considerado no estudo. Entretanto, ao se comparar os dois momentos do estudo, 
observa-se que os estados do Ceara e Paraíba são aqueles com o crescimento mais 
amplo em termos percentuais em que pese o estado da Bahia ainda se revelar um 
estado com alto percentual de ocorrência de seca. 

Para a Figura 2, observa-se que nos anos de 1993, 1995, 1998, 2001 e 2002, houve-se 
as maiores ocorrências de seca para o respectivo período, estando estes anos acima 
de 400 (quatrocentos) ocorrências, em contrapartida, enxurradas e inundações não se 
ver presente de forma predominante em nenhum dos anos no período em questão, com 
exceção do ano de 1997 que houve um maior número de enxurradas em comparação 
com os outros dois tipos de ocorrências. 

Já para a Figura 3, observa-se que nos anos de 2003, 2005, 2006, 2007 e 2012, houve-
se as maiores ocorrências de seca para o respectivo período, estando estes anos acima 
de 600 (seiscentos) ocorrências. Tal que, enxurradas e inundações estão mais 
presentes no determinado período, sendo 2004 um ano em que houve cerca de 400 
(quatrocentos) ocorrências, e no ano de 2009 houve cerca de 300 (trezentos) 
ocorrências.  

A Figuras 4 revela a distribuição espacial da média acumulada anual de Precipitação 
(1980-2013). Percebe-se que os maiores quantitativos de precipitação na região 
ocorrem mais ao norte do Nordeste e na porção mais ao litoral. E os menores 
quantitativos pluviométricos ocorrem na área mais ao interior na região. Tais fatos são 
convergentes com os registros das ocorrências de eventos ocasionados pelo 
excesso/defit de precipitação. As ocorrências de desastres naturais de seca (Figura 5) 
têm uma maior concentração nas áreas localizada no semiárido no Nordeste, sendo o 
estado do Ceará o menos afetado por eventos desta natureza. 

 

 
Conclusão 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 763 

 

O estudo permitiu identificar um aumento nas ocorrências de desastres naturais para 
região Nordeste do Brasil, considerando-se o período de 1991 a 2013. Em linhas gerais, 
pode-se constatar que durante os 22 anos considerados no estudo, observou-se uma 
tendência crescente nos quantitativos analisados. No Nordeste registrou-se mais de 15 
mil ocorrências de desastres de Seca, Enxurradas e Inundações para o Nordeste 
levando-se em conta o período como um todo, mas que a ampla maioria dos casos 
ocorre no segundo período (2003-2013), com um percentual de quase 70% do total de 
casos. Chama atenção os resultados obtidos para os estados da Bahia e o Piauí com 
altos percentuais do evento seca com cerca de 29% e 17% do total de casos 
respectivamente no primeiro período. Entretanto, ao se comparar os dois momentos do 
estudo, observa-se que os estados do Ceara e Paraíba são aqueles que apresentaram 
amplo crescimento em termos percentuais para o evento seca. 

A análise espacial das ocorrências dos desastres naturais evidenciou que os locais de 
maiores ocorrências de Desastres Naturais classificado como seca ocorre na porção 
mais ao interior da região Nordeste onde se tem os menores volumes pluviométricos. 
Entretanto, chama atenção para a importância da realização de estudo que façam uma 
análise de forma mais aprofundada das vulnerabilidades a desastres naturais no NEB. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 765 

 

 

Figura 3 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 
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TÍTULO: Variação espacial e temporal na composição da fração argila em sedimentos 

do baixo curso do Rio Doce 

Resumo 

Estudos reportam que atividades industriais, agrícolas e imobiliárias ocasionaram 
degradação ambiental em setores da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - BHRD/RN. Isso 
conduz ao potencial aporte de metais pesados (e.g. Ni, Co, Zn, Cr, Cd, Pb, etc) que 
tendem a se acumular no material particulado síltico-argiloso (de granulometria < 0,063 
mm), em função de sua forte capacidade adsortiva. Este estudo utilizou Difração de 
Raios X e Microscopia Eletrônica de Varredura para determinar os caracteres 
mineralógicos e sua variabilidade espaço-temporal na fração argila de sedimentos 
aquáticos da Lagoa de Extremoz/RN, baixo curso da BHRD. Os difratogramas apontam 
a presença de caulinita - formando agregados em booklets - e muscovita ripiforme, como 
principais fases minerais. Além disso, verifica-se a presença de microclínio, quartzo, 
calcita, goethita, dravita, ilmenita e zircão. Por conseguinte, as amostras atestam 
variabilidade espacial e temporal, em diferentes graus, dos atributos mineralógicos. 
 
Palavras-chave: caulinita, muscovita, DRX, MEV. 

TITLE: Spatial and temporal variation in the composition of the clay fraction in sediments 

from the lower course of the Rio Doce 

Abstract 

Studies report that industrial, agricultural and building activities have caused 
environmental degradation in sectors of the Rio Doce River Hydrographic Basin (BHRD), 
Brazilian northeast. This drives the potential input of heavy metals (e.g. Ni, Co, Zn, Cr, 
Cd, Pb, etc.) that tends to accumulate in the silty-clay particulate material (granulometry 
<0.063 mm), due to its strong adsorptive capacity. Therefore, this study used X-Ray 
Diffraction and Scanning Electron Microscopy to determine the mineralogical characters 
and their spatio-temporal variability in the clay fraction of aquatic sediments in Extremoz 
Lagoon / RN, low course of BHRD. The diffractograms indicate the presence of kaolinite 
- forming aggregates in booklets - and ripiform muscovite, as the main mineral phases. 
In addition, there is the presence of microcline, quartz, calcite, goethite, dravite, ilmenite 
and zircon. Therefore, the samples attest spatial and temporal variability, in different 
degrees, of the mineralogical attributes. 
 
Keywords: kaolinite, muscovite, XRD, SEM. 

Introdução 

A água é um dos principais agentes exógenos atuantes nos processos intempéricos e 
erosionais responsáveis pela alteração das rochas e subsequente produção de 
sedimentos. A qualidade e composição da água estão relacionadas ao contexto 
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geológico no qual uma dada área esteja inserida (ou seja, rochas e minerais e processos 
geológicos) e à atividade industrial/antrópica nas proximidades do corpo d'água. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce (BHRD), no Rio Grande do Norte, é composta pelos 
rios Guajiru e Mudo, que desembocam na Lagoa de Extremoz; esta Lagoa dá origem 
ao Rio Doce e constitui uma das principais fontes de abastecimento da água da cidade 
de Natal/RN (Moura, 2011). A crescente urbanização da cidade de Natal/RN nas últimas 
três décadas e dos municípios circunvizinhos da Zona Norte metropolitana (Melo et. al, 
2012) e de suas áreas rurais, ocasionou degradação ambiental em setores da bacia 
hidrográfica em decorrência das atividades industriais, agrícolas e imobiliárias (Costa, 
2018). 

Poluição por metais pesados (Ni, Co, Zn, Cr, Cd e Pb entre outros) em sistemas 
lacustres e fluviais, associada a ações antrópicas, é reportada em vários países (e.g. 
Rashed, 2001; Bellucci et al., 2002; Chi et al.,2007; Fu et al., 2014). Rashed (2001) 
indica a coluna de água, a fauna-flora e os sedimentos como acumuladores desses 
metais no sistema. De fato, esse último é um importante acumulador de espécies 
poluentes (Leme et al., 2003), sobretudo o material particulado síltico-argiloso (de 
granulometria < 0,063 mm). Isso decorre em função da forte capacidade adsortiva de 
íons metálicos em sua superfície, resultado de uma área específica elevada. 
Mineralogicamente, essa fração sedimentar é comumente representada pelos 
argilominerais, pertencente ao grupo dos filossilicatos (Meunier, 2005), embora outras 
classes minerais ocorram seguindo essa granulometria. 

Pesquisas recentes na BHRD evidenciaram o aporte de metais pesados aos sedimentos 
da Lagoa de Extremoz, principalmente nos períodos de baixa pluviosidade (Faria, 2013; 
Nóbrega et al., 2014; Nóbrega 2015; Nóbrega et al., 2017; Nóbrega et al., no prelo). 
Portanto, a determinação dos caracteres mineralógicos é relevante e essencial para o 
prosseguimento dos estudos de impactos ambientais na BHRD. 

Este estudo objetiva a definição da variabilidade espacial e temporal dos minerais 
presentes na fração argila de sedimentos coletados na Lagoa de Extremoz, baixo curso 
da BHRD, objetivando subsidiar investigações ecotoxicológicas por meio do 
entendimento dos mecanismos de trocas de poluentes entre o compartimento aquoso e 

a interface sólido-líquido do sistema mineral-água dessa localidade. 

Aspectos Geológicos 

A região é caracterizada pela presença de coberturas siliciclásticas, representadas por 
areias finas a grossas, argilas avermelhadas a cinza e matriz caulinítica do Grupo 
Barreiras (Nunes et al., 2011). Essa unidade superpõe-se a rochas siliciclásticas e 
calcárias da Bacia Potiguar (Araripe e Feijó, 1994). Essas rochas sedimentares por sua 
vez, repousam sobre o embasamento arqueano e gnáissico-migmatítico do Domínio 
São José do Campestre (DSJC), intrudido por granitóides ediacaranos da Suíte Dona 
Inês e da Suíte Itaporanga, Calcialcalina de Alto K equigranular e porfirítica, 
respectivamente, segundo Nascimento et al. (2015). 

 
Metodologia 
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Difração de Raios X (DRX) 

A técnica de difratometria de raios X (DRX) é utilizada desde a década de 30 para 
determinar qualitativamente e quantitativamente a estrutura cristalina de minerais, 
sendo indispensável para a identificação mineralógica de argilominerais (Murray, 2006; 
Calderano et al., 2009), principalmente pela impossibilidade de investigação destes por 
técnicas de microscopia convencionais, em decorrência da granulometria do material 

particulado (Klein e Dutrow, 2009). 

O princípio de funcionamento do método consiste na interferência construtiva entre o 
feixe monocromático de raios X e o material analisado, além da difração da radiação, 
que obedece a lei de Bragg (Eq.1): 

nλ = 2d sen θ (Eq. 1) 

onde n é um número inteiro, λ é o comprimento de onda dos raios X incidentes sobre a 
amostra, d é a distância interplanar (ou seja, espaçamento da rede cristalina em um 
mineral) e θ é o ângulo de difração (Klein e Dutrow, 2009). 

Esses raios X difratados são então detectados, processados e quantificados. Ao 
escanear a amostra através de uma faixa de ângulos de 2θ, todas as direções de 
difração possíveis da rede devem ser atingidas devido à orientação aleatória do material 
em pó. A conversão dos picos de difração em espaçamentos d, assim como os valores 
dos ângulos obtidos, permite a identificação mineral com base em padrões de referência 
(Bunaciu et al, 2015). 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Essa técnica de microscopia tem sua importância por fornecer informações precisas 
sobre a morfologia e detalhes estruturais do cristal e texturais de seus agregados e, por 
vezes, impurezas e sua associação com os outros constituintes principais (Sudo et al., 
1981). 

No Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) um feixe de elétrons incide em um foco 
de interesse que pode ser menor por um fator de milhares de vezes, com uma energia 
variando de 100 eV a 30 keV ou mais, gerando uma imagem micrométrica. A maioria 
dos MEV usa vários tipos de detectores dependendo do interesse analítico (Joy, 2019), 
a exemplo do EDS (Energy Dispersive Spectrometer - Espectrômetro por Dispersão de 

Energia) que permite análises químicas pontuais ou em áreas na superfície mineral. 

Etapas de estudo 

O estudo foi dividido segundo quatro etapas metodológicas: amostragem, etapa 
laboratorial, interpretação de dados e confecção do relatório final, conforme o esquema 

da Figura 1. 

Amostragem 

O processo de amostragem foi realizado fora do âmbito deste estudo, em trabalhos 
pioneiros nessa área (Nóbrega, 2015; Nóbrega et al., 2017; Nóbrega et al., no prelo), 
como explicitado nas pesquisas feitas por Segundo e Silva (2019), que utilizaram as 
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amostras desses mesmos pontos. As estações de coletas T1 e T2 estão inseridas na 
Lagoa de Extremoz/RN (Figura 2), próximas a empreendimentos industriais, granjas, 

estação de coleta de água, dentre outros (Nóbrega et al., 2017). 

Etapa laboratorial 

A separação da fração síltico-argilosa dos sedimentos para a investigação por DRX e 
MEV foi feita em quatro etapas descritas por Segundo e Silva (2019): (1) 
homogeneização e quarteamento da amostra e separação de 100g desta; (2) dispersão 
da amostra em uma solução com 500 mL de água destilada e 33 mL de NaOH (40 g/L), 
submetendo-a agitação rápida e a deixando por 24h em solução; (3) peneiramento a 
úmido, dispondo a solução em provetas por mais 16h para a decantação da fração síltica 
; (4) e pipetamento, seguindo o método de Stokes (1851), retirando 5 cm da superfície 
de suspensão contendo a fração argila, e armazenando a solução em uma estufa. 

Passado o processo de separação, foram montadas seções orientadas (O) - que visam 
facilitar o aumento das reflexões basais que geram os picos mais proeminentes em 
materiais filossilicatados (Resende et al., 2005) - e seções não orientadas (N), 
permitindo maior número possível de reflexões em posições randômicas. As seções (O) 
foram confeccionadas seguindo o método da pipeta, onde o sobrenadante é disposto 
em uma lâmina de vidro e deixado para secar em condições ambientes (Resende et al., 
2005). Dessa forma, o período gasto para a evaporação da solução possibilitaria a 
distribuição uniforme do material sobre a seção delgada. Por outro lado, na seção (N) 
basta adicionar álcool etílico (99,9%): a rápida evaporação desfavorece o ordenamento 
das partículas. Por fim, após análise por DRX, o material foi removido da seção e 

utilizado para a obtenção das imagens por MEV. 

Nessas análises, as condições de operação são as mesmas descritas por Segundo e 
Silva (2019). Dessa forma, as análises de DRX foram realizadas em difratômetro de 
raios X da marca Rigaku, modelo Miniflex II desktop x-ray diffractometer do 
Departamento de Física da UFRN, nas condições de operação: radiação Cu Kα (30 
kV/30 mA); velocidade de 5°/min e passo de 0,005°, com varredura de 5° a 80º. As 
interpretações qualitativas de espectro foram parte manualmente e com auxílio software 
Search Match! v.3.01 e por comparação com padrões contidos no banco de dados 
bibliográficos. Na microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizado um 
equipamento da marca Zeiss, modelo Auriga 40. No presente estudo os aumentos 
variaram de 100 a 8.000x. 

 

Resultados e Discussões 

 

Em estudo anterior a este, Segundo e Silva (2019) investigaram amostras coletadas nos 
pontos T1 e T2 em agosto de 2014. Os autores já apontavam a difícil determinação 
mineralógica da fração argila em decorrência da mistura multifásica das amostras. De 
fato, a presença de diversas fases é observada nas amostras deste estudo, nas quais 
foram identificadas nos difratogramas nove fases minerais (Figuras 3-5). As fases 
essenciais identificadas foram os filossilicatos muscovita (Msc) e caulinita (Cln); os 
tectossilicatos microclínio (Mcl) e quartzo (Qtz); um hidróxido, goethita (Gth), ilmenita, 
dravita, zircão e uma provável ocorrência de Calcita (Cct) ocorrem em menor 

quantidade. 
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A identificação foi feita com base nos valores de ângulos 2θ e da distância interplanar d 
obtidos para essas amostras e os valores disponíveis no COD (Crystallography Open 
Database) e no AMCSD (American Mineralogists Crystal Structural Database), 
trabalhados com o auxílio do software Match!3.v. Os dados foram compilados nas 
tabelas 1-4, que contém todos os picos identificados nos difratogramas e suas 
respectivas intensidades, e as outras grandezas associadas para cada pico. A 
identificação levou em consideração os principais picos descritos na bibliografia, 
assumindo uma margem de erro de cerca de 0.02 angstroms para d e 0.1 graus para 
2θ. Em alguns casos, quando julgado necessário pelo autor, a margem de erro foi 
discretamente aumentada sem comprometer o caráter da interpretação. 

De modo geral, a maior quantidade de difrações está concentrada na amostra não 
orientada (N) de T1 ABR 2014 e orientada (O) de T1 ABR 2013 e T2 ABR 2014. Assim, 
foram observados que picos presentes em seções não orientadas, que estão em sua 
maioria relacionados à microclínio, zircão, quartzo e outras fases não filossilicáticas, 
foram obliterados em seções orientadas (eg. picos nº 3,13,14,21,23,24, etc. em T1 ABR 
2014; pico nº13 em T1 ABR 2013). Esses picos são mascarados pela orientação 
proeminente de caulinita e muscovita, que possuem as maiores intensidades de 
difração. 

Da mesma forma, picos de intensidade variável de fases filossilicáticas, são 
reconhecidos apenas nas análises em seções orientadas (eg. pico nº 8 em T1 ABR; nº 
1 em T2 ABR 2014; nº 10, 20-22, 26, 28-32 em T1 ABR 2013). De acordo com Dorhmann 
et al. (2009), a orientação de argilominerais é fortemente influenciada pelas fases 
minerais e pelo grau de heterogeneidade da amostra. Dessa forma, a orientação é 
dificultada nessas seções, pela orientação de cristalitos (randômica ou não) das outras 
fases, e prejudica a difração em determinados planos, que são registrados em menores 
intensidades ou apenas “desaparecem”, como relatados. Essa explicação também é 
válida para o pico da calcita na amostra T2 ABR 2014, obliterado na seção N e mais 
incertamente, de goethita (nº 33 na amostra T1 ABR 2013). 

Nas amostras analisadas, as principais fases minerais presentes são a muscovita e 
caulinita, marcados pela presença de seus picos proeminentes - com valores de 2θ em 
cerca de 12.37° e 24.90° para a caulinita (Gruner, 1932; Bish e Von Dreele, 1989) e 8.91 
- 8.97° para muscovita (Guven, 1971; Comodi e Zanazzi, 1995) em quase todas as 
amostras, com a presença ainda de picos secundários, que marcam média a baixa 
intensidade nos gráficos. 

Considerando a premissa da proporcionalidade entre intensidade do pico e quantidade 
da espécie no sistema, as concentrações de caulinita são maiores nas amostras do 
ponto T2 do que nas amostras de T1, onde o caráter multifásico das amostras parece 
ser maior. 

A caulinita é o único argilomineral identificado nas amostras. Como já discutido por 
Segundo e Silva (2019), este mineral é relacionado a alteração hidrotermal de minerais 
aluminosos, principalmente feldspatos e muscovita, ou a formação autigênica a baixas 
pressões e temperaturas de rochas sedimentares (Klein e Dutrow, 2009). Analisando 
este último contexto, uma importante unidade geológica da região se destaca: o Grupo 
Barreiras. Na literatura já é apontado que a fração argila nas rochas dessa unidade é 
essencialmente caulinítica, com a presença subordinada de hematita e goethita limitada 
pelos baixos teores de ferro, como destacam Melo et al. (2002). Confirmando essa 
associação, a goethita é indiciada pela presença de picos entre 21.28° e 21.56° nas 
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amostras T1 AGO 2013 e 2014, estando associada a alteração de minerais 
ferromagnesianos. 

Nas amostras T1 ABR 2014 e T1 ABR 2013, a muscovita passa a ser uma fase mais 
notória, sobretudo na primeira, onde os picos de caulinita tendem a ser notavelmente 
menos intensos. Esse é um dos principais representantes do grupo dos filossilicatos do 
subgrupo das micas junto a biotita. Sua disponibilidade neste sistema deve estar 
associada às rochas ígneas ou metamórficas da região ou, menos provavelmente, a 
alterações secundárias em feldspatos. 

Evidências do caráter dominante dessas fases são vistas pelas micrografias em MEV. 
Os cristais de caulinita são bastante semelhantes aos descritos nas amostras de T2 
AGO 2014 interpretadas por Segundo e Silva (2019), com arestas corroídas, o que 
dificulta a observação de seu hábito pseudo-hexagonal, ocorrendo como agregados 
irregulares possivelmente oriundos de um processo de floculação. Apresenta a 
marcante feição em booklets típicas desse mineral. Essa feição apresenta-se bem 
incipiente, como mostrado em detalhes na figura 6.b. Isso deve-se em parte aos 
processos de intemperismo e/ou pelo substituição Al3+ por Fe3+, que ocasiona a perda 
de cristalinidade e oferece ao mineral um caráter “retorcido” em sua forma (Meunier, 
2005; Melo et al., 2002). 

Os cristais de muscovita nas amostras T1 AGO 2014, são evidenciados por seu hábito 
tipicamente lamelar e ripiforme (Figura 6.c e 6.d), semelhante à forma que são 
observados ao microscópio petrográfico, alongados perpendicularmente a direção do 
eixo c. Ademais, é possível identificar a direção de clivagem basal perfeita típica dos 

minerais micáceos (Klein e Dutrow, 2009). 

A associação feldspato e caulinita é bastante comum, principalmente em depósitos de 
caulinita ainda em fase de alteração (Klein e Dutrow, 2009). O microclínio é um feldspato 
potássico, tipicamente distinguido por seu padrão de geminação “tartan” à microscopia 
petrográfica. Essa fase é descrita para rochas que compõe o embasamento cristalino 
na região da BHRD e tem sua ocorrência denunciada pela presença de picos de média 
a baixa intensidade inseridos em uma faixa de 2θ entre 27.50° e 27.90°,-onde observam-
se picos de intensidade pronunciada do microclínio, incluindo o de máxima intensidade, 

para Allan e Angel (1997). 

A ocorrência de feldspatos foi inferida por Segundo e Silva (2019), tendo sido 
interpretada como oligoclásio, feldspato intermediário da série dos plagioclásios. Diante 
disso, é importante ressaltar que alguns dos picos descritos para o microclínio coincidem 
com picos descritos por Phillips, Colville e Ribbe (1971) para oligoclásio, podendo 
constituir uma interpretação alternativa para esses picos, ou indiciar uma ocorrência 
conjunta. 

Ainda sobre fases feldspáticas, é importante ressaltar que essas podem ocorrer em 
difratograma em casos de caulinitas pseudomórficas, como Klein e Dutrow (2009) 
reportam com base em casos na Cornualha, Inglaterra. 

Em T1 ABR 2014 foram evidenciados picos relativos a quartzo. O principal deles está 
em 28.16°, próximo aos valores descritos por Hazen et al. (1989), ocorrendo ainda picos 
de intensidades menores, por vezes sobrepostos a outras fases minerais. Por ser um 
mineral conhecido por sua resistência aos processos intempéricos, seria esperado que 
este ocorresse em frações mais grosseiras dos sedimentos aquáticos da BHRD, como 
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já reportado por Silva (2017); porém, indo de encontro a esses resultados, o quartzo 
tem aparecido na fração argila em vários estudos (Ito e Wagai, 2017). 

Ademais, picos de cerca de 29.1° estão presentes em todas as amostras referentes ao 
ponto T1. Esses picos são aqui apontados como calcita, com base em Markgraf e 
Reeder (1985), e Antao e Hassan (2010). A fonte mais provável desse mineral seria as 
rochas sedimentares da Formação Jandaíra, ou ainda, os arenitos calcíferos do Grupo 
Barreiras; mas esses valores de 2θ apontam cristalização em altas temperaturas (cerca 
de 600°C), de acordo com as informações das condições de experimento dos autores. 
Sendo assim há possibilidade que essa fase seja advinda de rochas metamórficas de 
composição carbonática (mármores, por exemplo). Embora rochas metacalcárias 
tenham sido descritas no DSJC (Souza, 2018), estes litótipos não foram mapeados na 
região da BHRD até o momento. 

Além das fases expostas, picos de dravita, zircão e ilmenita foram identificados nas 
amostras coletadas em T1, sendo a presença da última indiciada apenas em picos na 
amostra T1 ABR 2014. Essas fases já haviam sido identificadas em trabalhos anteriores 
que utilizaram diferentes frações granulométricas dos sedimentos aquáticos estudados 
(Silva, 2017; Silva 2019). Os picos ocorrem sempre sobrepostos a picos das outros 
minerais e não são observados de forma isolada, o que pode indicar que elas ocorram 

de maneira subordinada. 

Por conseguinte, a tabela a seguir sumariza as fases minerais identificadas nesse 
estudo, junto àquelas identificadas em Segundo e Silva (2019)nas amostras coletadas 
em agosto de 2014. 

Diante do exposto, verifica-se que há variabilidade espacial entre as amostras na 
quantidade caulinita, que parece ser mais predominante nas amostras T2 ABR 2014, 
em detrimento das amostras T1 ABR 2014, mais abundante em muscovita - além de 
conter a presença de dravita, ilmenita e mais efetivamente, de zircão. As amostras T1 
ABR 2013 também possuem tendência a serem mais ricas em caulinita, mas possui 
picos razoavelmente mais intensos para a muscovita em detrimento de T2 ABR 2014. 
Ademais, nenhum pico característico de calcita ou quartzo está presente nas amostras 
de T2 ABR 2014, e os picos de microclínio são de baixa a baixíssima intensidade. Esses 
dados apontam para uma certa variabilidade espacial entre as amostras do ponto T1 e 
T2 ABR 2014. 

Temporalmente, as amostras T1 ABR 2013 e T1 ABR 2014 não mostram variação 
mineralógica dentro do intervalo de um ano. Há apenas uma tendência na variação da 
quantidade de caulinita e muscovita, uma vez que a primeira fase possui pequenas 
concentrações em T1 ABR 2014. Por outro lado, comparando com os resultados obtidos 
por Segundo e Silva (2019), encontra-se também uma variação entre os meses de abril 
e agosto do mesmo ano. No ponto T1, a principal diferença reside na presença da 
calcita, na diminuição da quantidade de caulinita e na presença de muscovita, em 
detrimento de biotita, e dravita, zircão e ilmenita no mês de abril. Já no ponto T2 a 
variabilidade tende a ser mínima, ressaltada apenas pela possível presença de 
muscovita e de zircão nas coletas realizadas em abril. 

 

Conclusão 
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Neste trabalho foi realizada a identificação, por meio de técnicas de DRX e MEV, de 
fases minerais presentes na fração síltico- argilosa de sedimentos aquáticos coletados 
em dois pontos distintos (T1 e T2) da Lagoa de Extremoz/RN, baixo curso da BHRD. As 
amostras foram coletadas no mês de abril de 2014 e de 2013 e fazem parte da 
continuidade do estudo de Segundo e Silva (2019) com as amostras coletadas em 
agosto de 2014, visando determinar com acurácia (ou exatidão) uma variabilidade 

espaço-temporal dos caracteres mineralógicos. 

Diante do exposto, conclui-se que há variabilidade espacial entre as amostras 
investigadas. Em T2 ABR 2014, não se verifica pico característico de calcita ou quartzo, 
enquanto em T1, sim. A amostra T2 ABR 2014 tende a ser mais rica em caulinita, em 
detrimento das amostras T1 ABR 2014, mais abundante em muscovita, além de conter 
picos de dravita, ilmenita e zircão. Por outro lado, as amostras T1 ABR 2013 e T1 ABR 
2014 não mostram variação mineralógica dentro do intervalo de um ano. Há apenas 
uma tendência na variação da quantidade de caulinita e muscovita. Essa variação 
também foi definida para um intervalo de 4 meses. No ponto T1, a principal diferença 
reside na presença da calcita, dravita, zircão, ilmenita e muscovita, em detrimento de 
biotita, no mês de abril. Já no ponto T2 a variabilidade tende a ser mínima, ressaltada 
apenas pela possível presença de muscovita nas coletas realizadas em abril. 

Por último, vale salientar a importância da suplementação dos dados obtidos pelo DRX, 
seja pela reunião desses dados de difração em seções glicoladas, aquecidas a 
temperaturas pré determinadas, ou desferrificadas, ou por outros métodos analíticos 
como análise termogravimétrica e termodiferencial (TG/DTA), EDS (Espectrômetro por 
Dispersão de Energia) acoplado ao MEV e análises por Espectrometria de 
Fluorescência de Raios X (FRX), que ajudarão a solucionar questões pendentes acerca 
dessas fases descritas. 
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Figura 1. Esquema representativo das etapas metodológicas da pesquisa. 
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Figura 2. Mapa de localização dos pontos de amostragem de T1 e T2 AGO 2014, 
retirado de Nóbrega et al., 2017. Fonte: CPRM, 2006. 
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Figura 3. Difratogramas das lâminas orientadas (O) e não-orientadas (N) da amostra T1 
ABR 2014, com as fases minerais identificadas para cada pico assinaladas. 

 

 

Figura 4. Difratogramas das lâminas orientadas (O) e não-orientadas (N) da amostra T2 
AGO 2014, com as fases minerais identificadas para cada pico assinaladas. 
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Figura 5. Difratogramas das lâminas orientadas (O) e não-orientadas (N) da amostra T1 
ABR 2013, com as fases minerais identificadas para cada pico assinaladas. 
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Tabela 1. Valores do Ângulo 2-theta e distância interplanar dos picos nas amostras T1 
ABR 2014 e fases minerais identificadas com base em dados bibliográficos. 
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Tabela 2. Valores do Ângulo 2-theta e distância interplacar dos picos nas amostras T2 
ABR 2014 e fases minerais identificadas com base em dados bibliográficos. 
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Tabela 3. Valores do Ângulo 2-theta e distância interplanar dos picos nas amostras T1 
ABR 2013 e fases minerais identificadas com base em dados bibliográficos. 
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Tabela 4. Compilação de fases identificadas nos estudos da fração argila da Lagoa de 
Extremoz. 
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Figura 6. Micrografias feitas por Microscópio eletrônico de varredura (MEV) nas 
amostras T1 AGO 2014 (a,b) e T2 AGO 2014 (c,d), evidenciando morfologia e texturas 
dos cristais de caulinita (formando booklets) e muscovita nessas amostras, 
respectivamente. 
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TÍTULO: Simulação do balanço de água superficial nas bacias hidrográficas do 

semiárido Potiguar 

Resumo 

Simulações de fluxos de água superficiais e balanço hídrico em uma bacia hidrográfica 
são essenciais para melhor entendimento dos efeitos das mudanças climáticas e do uso 
e cobertura da terra. O objetivo deste trabalho é simular os fluxos hidrológicos e o 
balanço hídrico superficial nas bacias dos rios Piancó-Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró. 
Nesta etapa, foi avaliado o regime de vazões da bacia do Rio Apodi-Mossoró, 
verificando que o ano hidrológico inicia em janeiro, com vazões mais intensas em abril 
e maio. O fim das cheias é marcado pela redução do regime de vazão em julho. 
Posteriormente, foram simuladas as vazões diárias da sub-bacias Dix-sept rosado a 
partir da implementação do modelo SMAP (Soil Moisture Account Procedure) com um 
banco de dados diário de 31 anos (1987-2016) de evapotranspiração potencial e 
precipitação média na área da bacia. A simulação de mNSE, NSE (-0,79 e -3,75, 
respectivamente) e R² (0,19) foi insatisfatória. Justifica-se pela ausência do processo de 
calibração e validação. Esse, quando inserido, em uma pesquisa de simulação do 
balanço hídrico superficial da bacia do rio Piancó-Piranhas-Açu (Dantas, et al., 2019), 
os resultados foram excelentes. Percebe-se que o processo de calibração e validação 
é essencial. Aprimorando-se em etapas seguintes, constituindo o teste de sensibilidade 
dos parâmetros, calibração e validação do modelo. Logo, o tema da continuidade desta 
pesquisa é uma investigação aprofundada das funções objetivo utilizadas neste 
processo. 
 
Palavras-chave: Bacia do Rio Apodi-Mossoró; SMAP model; Modelagem Hidrológica. 

TITLE: Simulation of the surface water balance in the semi-arid Potiguar Watershed 

Abstract 

Simulations of surface water flows and water balance in a watershed are essential for a 
better understanding of the effects of climate change and land use and cover. The 
objective of this work is to simulate the hydrological flows and the surface water balance 
in the Piancó-Piranhas-Açu and Apodi-Mossoró river basins. In this stage, the flow 
regime of the Apodi-Mossoró River basin was evaluated, verifying that the hydrological 
year starts in January, with more intense flows in April and May. The end of the floods is 
marked by the reduction in the flow regime in July. Subsequently, the daily flows of the 
pink Dix-sept sub-basins were simulated from the implementation of the SMAP model 
(Soil Moisture Account Procedure) with a daily database of 31 years (1987-2016) of 
potential evapotranspiration and average precipitation in the area of the basin. The 
simulation of mNSE, NSE (-0.79 and -3.75, respectively) and R² (0.19) was 
unsatisfactory. It is justified by the absence of the calibration and validation process. 
This, when inserted, in a survey of simulation of the surface water balance of the Piancó-
Piranhas-Açu river basin (Dantas, et al., 2019), the results were excellent. It is noticed 
that the calibration and validation process is essential. The next steps are parameter 
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sensitivity test, calibration and model validation. Therefore, the theme of the continuity 
of this research is an in-depth investigation of the objective functions used in this 
process. 
 
Keywords: Apodi-Mossoró River Basin; SMAP model; Hydrological Modeling. 

Introdução 

A modelagem hidrológica permite a realização de diversos estudos. Desde previsões 
dos fluxos de água e variáveis de estado, como evapotranspiração ou umidade do solo, 
a avaliação da implementação de práticas de conservação da vegetação e do solo em 
bacias hidrográficas. Estes estudos são ferramentas essenciais para a previsão de 
enchentes, mitigação de secas e avaliação dos impactos da mudança e uso e cobertura 
da terra no regime hidrológico. 

Atendendo as necessidades de aprofundar-se cada vez mais na questão do 
gerenciamento sustentável dos recursos hídricos, por meio do qual é possível conhecer 
a oferta hídrica da bacia hidrográfica, que é fundamental para o controle do uso das 
águas e sua adiminstração frente às demandas, surge a necessidade da implementação 
de modelos hidrológicos, principalmente, na região semiárida do Estado do Rio Grande 

do Norte (potiguar), onde esses estudos ainda são escassos. 

A bacia do Rio Apodi-Mossoró é de grande relevância para o estado do Rio Grande do 
Norte, visto que está totalmente inserida no estado. É uma bacia de abastecimento do 
Rio Grande do Norte, que passa recorrentemente por problemas de segurança hídrica, 
gerando disputas pelo uso da água e conflitos entre os poderes públicos estaduais e 
entre usuários (Amorim et al. 2016). 

A aplicação do modelo SMAP (Soil Moisture Account Procedure) (Lopes, Braga, and 
Conejo 1982) nas simulações hidrológicas para a bacia do rio Apodi-Mossoró, deu-se, 
devido a sua facilidade de implementação e a necessidade de avaliação dessa fermenta 
para atender as demandas de previsões hidrológicas. Como também, a escassez de 
estudos de modelagem hidrológica no semiárido nordestino e sua importância na 
previsão dos impactos de mudanças climáticas. 

 
Metodologia 

 

Área de estudo 

A bacia hidrográfica Apodi-Mossoró (figura 1) é considerada a maior bacia 
genuinamente potiguar e a segunda maior bacia do estado, situada na região semiárida 
do nordeste brasileiro, compreendendo uma área de 14.276 km², que corresponde a 
28,6% do território do Rio Grande do Norte. É constituída por 618 açudes, que juntos, 
somam 469.714.600 m³ de água, de acordo com o Instituto de Águas do Rio Grande do 
Norte (IGARN). Seus rios são, em sua maioria, intermitentes. A perenização dos rios ao 
longo das cidades como Mossoró e Areia Branca ocorre através da barragem Santa 
Cruz localizada no município de Apodi-RN (OLIVEIRA, 2009). Tendo em vista sua 
importância no abastecimento da população, dados da Secretária de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (SEMARH) contabilizam 51 reservatórios principais, integrando 
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açudes, barragens e lagoas, que são responsáveis por essa função. No que se refere 
ao clima da região da bacia, é caracterizado como quente e semiárido (BS’w h’), e, como 
tropical chuvoso (Aw’), no extremo sudoeste da bacia, segundo a classificação climática 
de Köppen-Geiger. O período de grande pluviosidade ocorre entre os meses de janeiro 
e junho e estão em torno de 700 mm, registrando uma leve diminuição próximo a foz 
600 mm, e um aumento de até 900mm na parte alta da bacia, próximo a localidade de 
Tabuleiro Grande. A estação seca é marcada queda da pluviosidade, especificamente, 
entre os meses de agosto a dezembro, em toda área da bacia (OLIVEIRA, 2009). 

Dados 

Os dados de vazões observadas foram obtidos no site da Agência Nacional das Águas 
(ANA), através do portal HidroWeb, distribuídas em seis postos fluviométricos, que 
abrangem todo o território da bacia (figura 2). Os dados de evapotranspiração real e 
precipitação diários médios utilizadas como forçantes do modelo SMAP na área da sub-
bacia Dix-sept rosado foram obtidos de estações meteorológicas distribuídas ao longo 

do Brasil com espaçamento horizontal de 0,25° x 0,25°. 

Modelo hidrológico 

A simulação das vazões diárias da sub-bacia Dix-sept rosado foi realizada por meio da 
implementação do modelo SMAP diário adaptado a uma versão no R. O modelo de 
simulação hidrológica SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure) é um modelo 
determinístico do tipo transformação chuva-vazão (Lopes, 1999). A vantagem da sua 
utilização está relacionada a simplicidade e ao pequeno número de parâmetros em sua 
aplicação. Dentre a totalidade de seis parâmetros, três são considerados fixos, 
baseados em propriedades físicas da bacia, e os três restantes são calibráveis. Os 
dados de entrada utilizados como forçantes do modelo são totais diários de chuva e 
totais diários de evapotranspiração real. Em sua versão diária (figura 3), metodologia 
utilizada na pesquisa, é constituído por três reservatórios: reservatório do solo (Rsolo), 
reservatório da superfície da bacia (Rsup) e reservatório subterrâneo (Rbub). As 
variáveis de estado que compõem o esquema do modelo são precipitação (P), 
evapotranspiração real (Er), escoamento superficial (Es), escoamento direto (Ed), 
escoamento básico (Eb) e recarga subterrânea (Rec). 

 
Resultados e Discussões 

 

Regime hidrológico 

O regime hidrológico é fundamental para conhecimento do padrão de cheias e secas, e 
isto é melhor entendido com a avaliação do ciclo anual da vazão média. Essa avaliação 
foi realizada a partir da Figura 4 para sub-bacia Dix-sept rosado, uma sub-bacia que 
integram a bacia do Rio Apodi-Mossoró. Constata-se que o ano hidrológico se inicia no 
mês de janeiro e vai até junho (Figura 4), que corresponde ao período chuvoso da bacia 
do rio Apodi-Mossoró, onde são registradas as máximas vazão observações do período 
a partir dos meses de abril e maio. O período de estiagem, representado pelo 
decaimento das vazões, ocorre a partir de mês de julho se estendendo até dezembro, 
onde a vazão é nula, característica dos rios do semiárido nordestino, classificados em 
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sua maioria, como intermitentes, só apresentam um contínuo fluxo d’água no período 
chuvoso. 

Na tabela 1, são reportados os índices de vazão máxima diária, mínima diária, média 
diária e desvio padrão das vazões para a bacia do rio Apodi-Mossoró, que foi dividida 
em quatro sub-bacia a fim de obter-se um estudo mais detalhado da área. Verifica-se 
que o índice de maior vazão máxima diária foi observado em Pau dos ferros (sub-bacia 
3), 1007.23 m³/s, seguido por Dix-sept rosado (sub-bacia 1), 804.29 m³/s, e o menor, 
em Upanema (sub-bacia 4), 277.76 m³/s. As observações de vazão mínima diária foram 
zero em toda a bacia devido ao regime intermitente dos rios. As vazões médias diárias 
estão entre 12m³/s a 1 m³/s. A maior média foi registrada em Mossoró (sub-bacia 1), 
12.77 m³/s, e menor, em Augusto Severo (sub-bacia 3), 1.84 m³/s. O desvio padrão de 
Mossoró (sub-bacia 1), Dix-sept rosa (sub-bacia 1) e Pau dos ferros (Sub-bacia 2), 
apresentaram valores semelhantes, 33.34 m³/s, 33,43 m³/s e 35.18 m³/s, 
respectivamente. O maior dos desvios foi observado em Felipe guerra (sub-bacia 1), 
49.93 m³/s, que caracteriza uma grande dispersão dos dados. Os menores estão entre 
Upanema (sub-bacia 4), 19.79 m³/s, e Augusto Severo (sub-bacia 3),15.18 m³/s. 

Na tabela 2, infere-se os índices de disponibilidade hídrica extraídos das curvas de 
permanência da bacia. Em sua maioria, todas as sub-bacias apresentam Q90%, que é 
utilizada como referência na legislação ambiental e de recursos hídricos, entre 0 m³/s e 
0.27m³/s. com exceção de Mossoró (sub-bacia 1), onde este valor é igual a 1.39 m³/s. 
Porém, ainda é considerado baixo, tendo em vista que essa parcela pode ser utilizada 
pela comunidade. A Q5%, que representa os eventos de cheia da bacia, apresentou 
maior valor em Felipe Guerra (sub-bacia 1), 123.58 m³/s, seguido por Mossoró (sub-
bacia 1), 107.83 m³/s. No entanto, em Dix-sept rosado, que também está inserido na 
sub-bacia 1, pode-se observar o menor valor de toda bacia, 25.19 m³/s. 

O regime hidrológico de vazões da bacia do Rio Apodi-Mossoró foi investigado, a partir 
da avaliação do ciclo anual e de métricas estatísticas comuns à hidrologia. O ciclo anual 
da sub-bacia do Rio Dix-Sept Rosado tem um padrão semelhante as demais sub-bacias 
avaliadas, onde as vazões máximas ocorrem nos meses de abril e maio, enquanto no 
restante dos meses o rio permanece intermitente. Na avaliação dos índices estatísticos 
das vazões, percebe-se que as sub-bacias Felipe Guerra e Pau dos Ferros apresentam 
as vazões mais intensas, com Q5% aproximadamente iguais a 124 e 50 m³s-1 e vazões 
máximas aproximadamente iguais a 786 e 1007 m³s-1, respectivamente. Todas as sub-
bacias investigadas; Mossoró, Dix-sept, Felipe Guerra, Pau dos Ferros, Augusto Severo 
e Upanema; tem seus rios intermitentes, embora para o período que o fluxo de água 
está presente nos rios, as sub-bacias com maior disponibilidade hídrica foram as sub-
bacias de Mossoró e Felipe Guerra, com Q90% de 1,39 e 0,27 m³s-1, respectivamente. 

Simulação 

Para a realização da simulação das vazões diárias da sub-bacia Dix-sept rosado, 
inserida na bacia do rio Apodi-Mossoró, são utilizados dados meteorológicos de 
evapotranspiração real e precipitação diários médios na área da sub-bacia como 
forçantes do modelo SMAP em sua versão diária. Assim como, parâmetros de entrada 
(tabela 3) para a implementação do modelo, que em sua versão diária é constituído por 

seis. 

A figura 5 relaciona as vazões observada e simulada da sub-bacia governador Dix-sept 
rosado, localizada a jusante da bacia do rio Apodi-Mossoró, na qual possui uma área de 
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drenagem de 7.628 km². Selecionou-se o período de 37 anos de dados diários (1987-
2916) para a simulação, e através dessa foi possível verificar que o modelo 
superestimou as vazões em grande parte da série. A dificuldade do modelo em simular 
os eventos de cheia e estiagem da sub-bacia é justificado pela ausência dos processos 
de calibração e validação. As estatísticas descritivas reforçam essa afirmação, visto que, 
os pontos de máxima na vazão simulada superam os 3.000 m³/s, enquanto a vazão 
observada não atinge os 900m³/s. A média das vazões simuladas e observadas estão 
entre 23,13 m³/s e 7,31 m³/s, respectivamente. 

As medidas de destrezas, utilizadas para verificar a eficácia do modelo SMAP na 
simulação de vazão corrobora a ineficiência apontada nesse primeiro momento, 
apresentada no gráfico anterior. Na tabela 4 é possível verificar que, o erro médio (ME) 
e erro absoluto médio (MAE) apresentam valores superiores a zero, indicando uma alta 
destreza dos dados na simulação. O Pbias indica que o modelo superestimou as vazões 
em, aproximadamente, 246%, que é representado pela dificuldade do modelo em 
simular os períodos de estiagens, apresentando valores elevados. Por fim, o coeficiente 
de Nash sutcliffe (NSE), (mNSE), utilizado para indicar a eficiência do modelo, 
apresentou valores negativos, no qual designam a imprecisão do modelo. Os valores 
para a presente pesquisa já eram previstos, tendo em vista que o modelo não passou 
pelo processo de calibração e validação e poderão ser melhoras após a conclusão 
dessa etapa. 

Em prosseguimento a avaliação da simulação do modelo, gerou-se um gráfico de 
regressão entre as variáveis, vazão simulada e vazão observada, a fim de obter-se 
resultados a respeito da relação entre ambas. O gráfico (figura 6) apresenta a 
convergência dos dados especificamente na faixa de vazões entre 0 a 250 m³/s. Porém, 
os pontos de vazão simulada localizada no eixo das abcissas (x), apresentam valores 
mais dispersos até 1000 m³/s. E a vazão observada, localizada no eixo das ordenadas 
(y), apresenta dispersão dos dados até o ponto de 750 m³/s. Atenuando a dificuldade 
do modelo em relacionar os períodos de cheia da sub-bacia. O coeficiente de correlação 
(r), extraído a partir do gráfico, indica um valor positivo de aproximadamente r = 0,44, o 
que representa uma baixa correlação entre as variáveis. Bem como o coeficiente de 
determinação, que indica a eficiência do modelo em explicar os dados de vazão 
observada, apresenta um valor positivo de r² = 0,19. Com base neste, conclui-se, 
portanto, que apenas 19% dos dados foram explicados pelo modelo. 

O ciclo anual (figura 7) representa a variação mensal das vazões. A partir da análise do 
gráfico pode-se observar os picos de vazões ocorrem nos meses de abril-maio, para 
vazão simulada e vazão observada. Porém o pico da vazão simulada chega a ser quase 
duas vezes maior que a vazão observada. É possível observar também, uma tendência 
de diminuição das vazões a partir do mês de julho para ambas as vazões. Conclui-se, 
portanto, que o modelo conseguiu simular, de forma satisfatória, a sazonalidade 
presente na distribuição anual das vazões diárias para a sub-bacia Dix-sept rosado, 
porém, a magnitude das vazões não foi simulada da mesma forma, apresentando alta 
discrepância entre os valores. 

Na figura 8 apresenta-se a curva de permanência das vazões observadas (em preto) e 
vazões simuladas (em vermelho) para a sub-bacia do Rio Apodi-Mossoró. A curva de 
permanência determina a permanência do tempo em que a vazão é igual ou superior ao 
valor especificado. Em tese, verifica-se que, a Q90%, que está presente no rio em 90% 
do tempo, é nula para ambas as vazões. Enquanto a Q5%, que está presente no rio em 
5% do tempo e representa os eventos de cheia, é 24.25 m³/s para a vazão observada e 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 791 

 

104.63m³/s para a vazão simulada, onde observou-se a maior discrepância de valores 
entre as vazões. Observou-se, no entanto, que as vazões máximas, menores que Q5%, 

se aproximaram das observações. 

No que se refere a simulação das vazões diárias da sub-bacia Dix-sept rosado foram 
utilizados parâmetros padrão para a implementação do modelo, tendo em vista que o 
modelo não passou pelo processo de calibração e validação. O gráfico da série da vazão 
observada e simulada indica que o modelo superestimou as vazões em grande parte da 
série de dados. As medidas de destrezas utilizadas para avaliar o modelo reforçam esse 
resultado, o Pbias indica um aumento de 246% nas vazões simuladas e o coeficiente 
(NSE) e (mNSE) apresentam valores negativos, -3.35 e -0.79, respectivamente. O 
coeficiente de determinação, no qual apresenta um valor positivo r²=0,19, aponta que 
19% dos dados foram explicados pelo modelo e, o coeficiente de determinação r=44, 
indica que existe uma relação entre os dados, mesmo que baixa, que pode ser 
observada na faixa de vazões até 250 m³/s (figura 6). O ciclo anual aponta que o modelo 
conseguiu simular a sazonalidade presente na sub-bacia Dix-sept rosado, com exceção 
da magnitude, onde os valores da vazão simulada atingem o dobro. O padrão verificado 
na curva de permanência é insatisfatório, apenas as vazões simuladas inferiores a Q5% 
aproximaram-se das vazões observadas. É importante ressaltar que as limitações do 
modelo SMAP para a simulação é explicado pela ausência dos processos de calibração 
e validação e, através da implementação do modelo, foi possível conhecer o padrão de 
sazonalidade da bacia do Rio Apodi-Mossoró, eventos de cheias e estiagens, além da 
disponibilidade hídrica das sub-bacias. 

 
Conclusão 

 

Em razão da necessidade da implementação de estudos hidro climáticos nas bacias do 
semiárido potiguar, a presente pesquisa tem como princípio conhecer o padrão 
hidrológico dessa região, a partir da avaliação de dado dos hidrometeorológicos 

observados e simulação hidrológica. 

No campo observacional, partindo da análise do regime hidrológico, conclui-se que, o 
ano hidrológico da bacia do Rio Apodi-Mossoró inicia-se no mês de janeiro, tornando-
se mais intenso nos meses de abril-maio, no qual são reportadas as vazões máximas. 
O fim do ano hidrológico é marcado pela diminuição das vazões a partir do mês de julho, 
em que são observadas as vazões nulas, caracterizando os rios da bacia como 
intermitentes. Dentre as sub-bacias investigadas para a simulação, as sub-bacias 
Mossoró e Felipe Guerra apresentam maior disponibilidade hídrica, com Q90% igual a 

1,27m³/s e 0,27m³/s, respectivamente. 

Observou-se, também, um rápido tempo de resposta das vazões em decorrência de 
altos índices de precipitação, grande parte das vazões máximas ocorrem nos mesmos 
meses de máximas precipitações. Outra observação que vale ressaltar é uma tendência 

de diminuição das vazões a partir do ano de 2014. 

Em relação a simulação, constata-se que o modelo ainda não simulou de forma 
satisfatória as vazões diárias, o que se justifica pela ausência dos processos de 
calibração e validação. As estatísticas descritivas apontam que o modelo superestimou 
a vazão em boa parte da série de dados. Os coeficientes de Nash (NSE) e Nash 
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modificado (mNSE), utilizados para avaliar a destreza do modelo foram -3.35 e -0.79, 
respectivamente, que configura a necessidade de ajustes nos parâmetros do modelo. 
Por outro lado, o modelo simulou a sazonalidade presente no ciclo anual da vazão, com 
exceção da magnitude entre as vazões. Vale ressaltar, também, que as vazões 
máximas simuladas, inferiores a Q5% na curva de permanência, aproximaram-se das 
observações. 

Os resultados do presente estudo estão dentro do esperado, considerando-se que o 
modelo não passou pelo processo de teste de sensibilidade, calibração com 
observações de superfície e sensoriamento remoto e validação dos parâmetros. Em um 
estudo anterior, para simulação do balanço hídrico superficial da bacia do Rio Piancó-
Piranhas-Açú (Dantas, et al., 2019), o modelo apresentou excelentes resultados em 
simular os eventos de cheias e estiagens da bacia, confirmando seu potencial em 
simulação de vazão para as bacias do semiárido. Dessa forma, afirma-se a importância 
desse processo para uma simulação adequada e reforça que os resultados da pesquisa 
serão melhorados com a conclusão desses processos, bem como uma investigação das 
funções objetivos utilizadas, que constituem as próximas etapas da pesquisa. 
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TÍTULO: Análise da TSM do Atlântico na Precipitação no Semiárido do Rio Grande do 

Norte no modelo AR5/IPCC no experimento RCP 6.0 GFDL-ESMG 

Resumo 

 

A proposta deste trabalho foi de avaliar as projeções de TSM sobre o Atlântico Tropical 
e a precipitação sobre o semi-árido, bem como a relação entre essas duas variáveis no 
experimento historical e RCP 6.0 do AR5/IPCC para os anos de 2006 a 2016/17 dos 
modelos. Desta forma, fez-se necessário inferir o quão as projeções deste experimento 
do IPCC podem ser usadas como ferramentas para análise do estado futuro da TSM 
sobre o Atlântico tropical e também sobre a precipitação no semi-árido do RN. 
METODOLOGIA: Na plataforma medologica da pesquisa foi utilizado o RStudio e o 
Excel Microsoft para as análises estatísticas de precipitação, desvio padrão, análise da 
tsm do atlântico tropical norte e sul e as anomalias de precipitação do modelo historical 
e do experimento rcp 6.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com isso, observa-se que 
nos meses em que as TSM sobre o atlântico tropical sul estão mais altas e o atlântico 
tropical norte está menos aquecido é possível perceber que as médias de precipitações 
estão mais altas. Desse modo, quando a região da TSM do ATLÂNTICO SUL está mais 
aquecida, a pressão e a superfície diminui, assim, ocorre mais evaporação e os 
movimentos ascendentes convergem em superfície. CONCLUSÃO: Comparando com 
dados de outros estudos, se verifica que ambos experimentos superestima a 
precipitação na região semi-árida do RN. 

 
 
Palavras-chave: Atlântico. Precipitação mensal. Semiárido. 

TITLE: Analysis of Atlantic TSM in Precipitation in the Semi-Arid Region of Rio Grande 

do Norte in the AR5 / IPCC model in the RCP 6.0 experiment GFDL-ESM2G 

Abstract 

 

The purpose of this work was to evaluate the TSM projections on the Tropical Atlantic 
and the precipitation on the semi-arid, as well as the relationship between these two 
variables in the AR5 / IPCC historical and RCP 6.0 experiment for the years 2006 to 
2016 / 17 of the models. Thus, it was necessary to infer how the projections of this IPCC 
experiment can be used as tools to analyze the future state of TSM on the tropical 
Atlantic and also on the precipitation in the semi-arid region of RN. METHODOLOGY: 
RStudio and Microsoft Excel were used in the research medical platform for statistical 
analysis of precipitation, standard deviation, analysis of the tsm of the north and south 
tropical Atlantic and precipitation anomalies of the historical model and the rcp 6.0 
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experiment. RESULTS AND DISCUSSION: With this, it is observed that in the months 
when the SST over the south tropical Atlantic are higher and the north tropical Atlantic is 
less heated, it is possible to notice that the average precipitation is higher. In this way, 
when the SST region of the SOUTH ATLANTIC is more heated, the pressure and the 
surface decrease, thus, more evaporation occurs and the upward movements converge 
on the surface. CONCLUSION: Comparing with data from other studies, it appears that 

both experiments overestimate precipitation in the semi-arid region of RN. 

 
 
Keywords: Atlantic. Monthly precipitation. Semiarid. 

Introdução 

Segundo a classificação de Koppen regiões semi-áridas apresentam precipitação entre 
250 mm a 750 mm por ano (AB´SABER, 2006). Este autor ainda aborda as similaridades 
observadas nas regiões semiáridas, como baixos níveis de umidade, escassez de 
chuvas, irregularidade no ritmo da precipitação ao longo dos anos, prolongados 
períodos de deficiência hídrica e ausência de rios perenes. 
Grande parte da região Nordeste do Brasil (NEB) é considerada semi-árida com 
substanciais variações temporal e espacial da precipitação pluviométrica e elevadas 
temperaturas ao longo do ano (AZEVEDO et al., 1998). Essa característica climática da 
região SANEB (Semiárido do Nordeste do Brasil) se deve à precipitação média anual 
variando entre 400 e 800 mm, temperaturas acima de 23°C, e evapotranspiração acima 
de 2000 mm/ano (MOSCATI; GAN, 2007). 
As regiões semiáridas são das mais vulneráveis às mudanças climáticas pois em 
circunstâncias de aumento de temperatura e mudanças na precipitação podem se tornar 
regiões áridas, implicando em alterações não só climáticas, mas fitogeográficas, 
práticas econômicas e sociais (NÓBREGA; SANTIAGO; SOARES, 2016). Assim, na 
região semi-árida do Nordeste, a precipitação é uma variável decisiva das condições do 
clima local, assim como sua variabilidade e mudanças a longo período. 
Os outros dois climas do NEB são o litorâneo úmido que abrange o litoral da Bahia ao 
litoral do RN e clima tropical úmido em partes da Bahia, Ceará, Maranhão e Piauí. 
(Kayano e Andreoli, 2009). No clima litorâneo úmido as chuvas ocorrem com mais 
intensidade entre os meses de dezembro e maio, porém distribuídas durante o ano todo 
com precipitação anual de aproximadamente 2000 mm. Já o clima tropical úmido possui 
uma estação com chuvas irregulares, com maior ocorrência entre os meses de abril a 
julho, com índice pluviométrico médio anual entre 2.000 e 3.000 milímetros 
(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). 
A região Semi-árida do Rio Grande do Norte (RN) é a área considerado neste estudo e 
está contida no sertão nordestino. Baseado no censo demográfico de 2010, 92,97% do 
território do RN estão na porção semiárida (MEDEIROS, 2012). O período mais chuvoso 
no semiárido do RN ocorre entre os meses de fevereiro e maio e o trimestre mais seco 
ocorre entre agosto e outubro. A média de precipitação anual na região central do 
semiárido do RN de 630,4 mm, na região é de 778,4 mm e na região agreste é de 639.1 

mm, com médias de temperaturas entre 23 a 27℃ (EMPARN). 
De acordo com Uvo e Berndtsson (1996), os principais sistemas meteorológicos que 
governam o regime de chuva da região NEB são: a Zona de Convergência Intertropical 
(ZCIT), as Frentes Frias e os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN). Além dos 
sistemas citados acima, podemos destacar também a atuação das linhas de 
Instabilidade (LI), dos Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) e do efeito das 
brisas marítima e terrestre na precipitação desta região (RAMOS et al., 1994). 
Sabe-se que os VCAN estão associados a um conjunto de nuvens na sua periferia 
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causadoras de chuva, que observado pelas imagens de satélite têm a forma de um 
círculo girando no sentido horário e no centro há movimentos subsidentes, aumentando 
a pressão e diminuindo a formação de nuvens aí (FERREIRA; MELLO, 2005). Os VCAN 
que atuam no semiárido do RN formam-se no atlântico, entre os meses de novembro e 
março, e sua trajetória é normalmente de leste para oeste, com maior frequência entre 
os meses de janeiro e fevereiro, e o tempo de vida varia em média 7 a 10 dias (GAN; 
KOUSKY, 1982). 
A proposta deste trabalho foi de avaliar as projeções de TSM sobre o Atlântico Tropical 
e a precipitação sobre o semi-árido e também a relação entre essas duas variáveis no 
experimento historical e RCP 6.0 do AR5/IPCC para os anos de 2006 a 2016/17 dos 
modelos. Desta forma, inferir o quão as projeções deste experimento do IPCC podem 
ser usadas como ferramentas para análise do estado futuro da TSM sobre o Atlântico 
tropical e também sobre a precipitação. 
 

Metodologia 

 

São usados os experimentos Historical e RCP60 dos modelos ESM2G e ESM2M do 
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory. O experimento "historical" caracteriza-se por 
rodadas anteriores ao ano de 2005 e considera-se como representação do sistema 
climático com níveis de CO2 observados até esse ano. No experimento RCP 6.0 

considera-se que as projeções são baseadas em um cenário de altas emissões. 

No experimento historical/ESM2G o período de tempo considerado para a análise dos 
dados de precipitação sobre o semi-árido do RN é de 30 anos (1976-2005). Já no 
experimento RCP 60/ESM2G esse período é de 14 anos (2006-2019). Foi realizada a 
análise desta variável determinando as médias mensais e anuais, desvio padrão e 
coeficiente de variação com o uso do RStudio. 

 
Resultados e Discussões 

 

O período chuvoso no semiárido do Rio Grande do Norte na simulação Historical (Figura 
e Tabela 1) ocorre nos meses de janeiro (330,77 mm), fevereiro (275,72 mm), março 
(325,83 mm), abril (360,32), maio(158.86) e dezembro (103,55mm), com período de 
seca entre junho (36,31 mm), julho (23,13 mm), agosto (18,68 mm), setembro (14,49 

mm), outubro (12,08 mm) e novembro (9,66 mm). 

No experimento RCP 60 (Figura 2 e Tabela 1) o período chuvoso também ocorre em 
janeiro (333,88 mm), fevereiro (279,63 mm), março (311,90 mm), abril (318,16), maio 
(145,52) e dezembro (156.06 mm). Com período seco em junho (31,75 mm), julho (20,26 
mm), agosto (18,28mm), setembro (14,52 mm), outubro (12,25 mm) e novembro (10,21 
mm). 

Avaliando resultados de uma série de precipitações mensais de 110 anos (1900-2010) 
da cidade de Mossoró-RN, observa-se que a média dos totais mensais de chuva variou 
entre 1,9 mm em outubro e 167,9 mm no mês de março (SOBRINHO et al., 2011). Ao 
relacionar os experimentos, observa-se que as médias dos experimentos RCP 60 
ESM2G e a simulação historical ESM2G superestimam as médias do estudo de 
Sobrinho et al. (2011), com valores máximos e mínimos, respectivamente, de 360,32 
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mm em abril e 9,66 mm em novembro na simulação historical ESM2G e 333,88 mm em 
janeiro e 10,21 mm em novembro no experimento RCP 60 ESM2G. 

Como observado na Tabela 1, a diferença de precipitação entre os experimentos 
ESM2G historical e o ESM2G RCP 60 é positiva nos meses de março, abril, maio, junho, 
julho e agosto. No mês de março em 13.9 mm (4,3%), em abril constatou 42.1 mm 
(11,7%), maio alcançou 13.4 mm (8,4%), em junho 4.6 (12,5%), no mês de julho ocorreu 
2.8 mm (12,4%) e em agosto 0.4 mm (2,14%). Segundo o teste t student há diferenças 
significativas entre os experimentos. No modelo historical ESM2G apresentou uma 
média de 153,85 mm e o experimento RCP60 ESM2G 140,98 mm. 

A diferença de precipitação entre os experimentos citados acima é negativa nos meses 
de janeiro, fevereiro, setembro, outubro, novembro e dezembro. No mês de janeiro a 
diferença é de 3.1 mm (1,1%), fevereiro obteve 3.9 mm (1.4%), em setembro foi o mês 
no qual ocorreu a menor diferença que é de 0 mm (0%), outubro foi constatado 0.1 mm 
(0.8%), novembro teve 0.5 mm (5.7%), dezembro foi obtido a maior diferença em termos 
absolutos e porcentuais, nos quais, são 52.4mm e (50.7%). De acordo com o teste t 
student também ocorre diferenças significativas entre os experimentos. No experimento 
RCP 60 ESM2G tem média de 130,08 mm enquanto o experimento historical ESM2G a 
média é 124,38 mm. 

Nos meses de janeiro, fevereiro e março no experimento historical ESM2G têm-se 
valores de desvio padrão da precipitação no semi-árido do RN em aproximadamente de 
100 mm, no mês de abril ocorre o maior desvio padrão (165.54 mm), no mês de maio o 
desvio padrão é em torno de 80 mm e em dezembro possui valores maiores que 50 mm 
(Fig. 3). Nos meses de junho a novembro, período seco na região, o desvio padrão varia 
de 12,16 mm em junho a 1,61 mmem novembro. 

No experimento RCP 60 ESM2G, a variabilidade ou desvio padrão da precipitação na 
região considerada de 85,46 mm/mês a 107,84 mm/mês entre os meses de janeiro a 
maio. Enquanto que nos períodos secos, os desvios padrão mensais foram abaixo de 
10,41 mm/mês, similar ao observado no experimento historical. 

Na tabela 3, é disposto o desvio padrão anual e desvio padrão médio absoluto(mm) dos 
totais anuais dos experimentos historical (1976-2005) e RCP 60 (2006-2019) do modelo 
ESM2G/GDFL, o desvio padrão anual historical é de 291,61 mm e o desvio padrão anual 
do experimento rcp 60 é de 214,60 mm. Também é visto o desvio padrão médio 
absoluto, no qual é 8,50 mm para o modelo historical e 14,07 para o experimento RCP 
60. 

A maior variabilidade da precipitação nos períodos chuvosos é percebida no coeficiente 
de variabilidade (CV) do que nos períodos secos, com os CV mais aktos associados aos 
maiores valores de precipitação. No experimento historical ESM2G a média do CV do 
períodochuvoso (44,58%) é maior do que a do período seco (20,36%), em 
aproximadamente 24%. O mês de dezembro apresenta o maior CV com uma alta de 
dispersão (73,55%) e mês de agosto obteve o menor CV registrando 12,96% associado 
a uma baixa dispersão dos valores de precipitação. 

No experimento ESM2G RCP 60 a média de variabilidade também é maior no período 
chuvoso, com valor médio de aproximadamente 18%, com maior CV em maio (58.72%) 
e a menor no mês de agosto (17.55%) decorrendo uma média dispersão dos dados. O 
CV no experimento historical ESM2G do período chuvoso é de aproximadamente 5% a 
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mais do que no mesmo período do experimento RCP 60 ESM2G, já no período seco o 
experimento RCP 60 ESM2G atinge (22.08%) e o experimento historical 

ESM2G(20,36%), uma diferença de 2% a mais que o experimento historical ESM2G. 

Nas Figuras 4 e 5 são apresentados os box-plots da precipitação mensal (mm/mês) da 
simulação historical e do experimento RCP60 do modelo ESM2G/GFDL. No modelo 
historical e no RCP 60 do ESM2G é possível observarmos que todos os box plots 
apresentaram uma variação sazonal semelhante, com valores elevados de precipitação 
nos cinco primeiros meses e em dezembro e uma grande redução nos cinco meses 
posteriores (Figuras 3 e 4). Esta variação sazonal é definida pelos dois períodos 
distintos do regime de chuva que tem a região, sendo, os meses de dezembro a maio 

(período chuvoso) e os meses de junho a novembro (período menos chuvoso). 

Os boxplots (Figuras 4 e 5) estão em conformidade com as figuras 1 e 2 (precipitações 
da média mensais do modelo historical ESM2G e do RCP 60 ESM2G). Uma vez que os 
valores da mediana (segmento de reta na caixa) está próximo ao valor da média 
observadas nas figuras citadas acima, a distribuição destes dados de precipitação no 
semi-árido do RN pode se aproximar da distribuição normal. Neste caso, é possível se 
observar uma assimetria positiva, uma vez que linha da mediana está próxima ao 
primeiro quartil para os totais mensais de precipitação, assim como a média mensal 
(Tabela 1) apresentou-se superior à mediana em todos os meses do ano. Para os meses 
mais secos (junho a novembro), os boxplots refletem os baixos valores e as baixas 
variabilidades deste no período seco. 

A média da precipitação anual (1976-2005) no semiárido do RN na simulação Historical 
ESM2G/GFDL foi de 1669,32mm. A série apresenta as maiores variações de 
precipitação acima e abaixo da média nos anos de 1985 (2403,36 mm) e 1983 (1042,68 
mm), respectivamente (figura 6). Com predominância de valores acima da média nos 
períodos de 1976 a 1985 e 1993 a 2006 e valores abaixo da média entre os anos de 

1986 a 1992. 

No modelo RCP 60 ESM2G/GFDL, a média da precipitação anual foi de 1652,43 mm 
um pouco menor do que a do modelo historical. Entretanto, os valores estão mais 
próximos da média acumulada, indicando menor variabilidade da precipitação da 
precipitação que a observada no modelo historical (1976-2005). Dando ênfase aos anos 
de 2006 (1863,48 mm) e 2008 (2268,84 mm), os quais se destacaram pelo maior valor 
de precipitação anual. 

Considerando a série anual de Mossoró-RN, entre os anos de 1900 a 2010, segundo o 
estudo de Sobrinho et al. (2011), observa-se a variação dos totais anuais de chuva no 
período 1900-2010, onde pode-se constatar que a média dos totais anuais foi em torno 
de 685,3 mm, com valores mínimo e máximo total anual de chuva encontrados foi de 
146 mm no ano de 1900 e 1933,6 mm em 1985. Comparando-se com os valores de 
precipitação dos modelos ESM2G, constata-se que as médias dos modelos estão 
superestimadas. Com o modelo conseguindo reproduzir a alta precipitação observada 
no ano de 1985. 

De acordo com os dados, a TSM do atlântico tropical norte apresentou média anual de 
25,19 graus celsius, com maior média no mês de setembro (26,9 º C ) e menor em 
fevereiro (23,65ºC). Já na TSM do ATLÂNTICO SUL ocorreu média anual de 25,64ºC e 
maior temperatura mensal no mês de março(28,53ºC) e menor no mês de setembro 
onde marcou 23º. Observa-se que nos meses em que as TSM sobre o atlântico tropical 
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sul estão mais altas e o atlântico tropical norte está menos aquecido é possível observar 
que as médias de precipitações estão mais altas. Quando a região da TSM do 
ATLÂNTICO SUL tropical está mais aquecida, a pressão a superfície tende a ser menor, 
assim, ocorre mais evaporação e os ventos convergem em superfície, propiciando a 
formação da ZCIT ao sul do equador, com maior precipitação no norte do NEB. 

Assim como o experimento historical ESM2G nota-se que ocorreu que nos meses em 
que as TSM sobre o atlântico tropical sul estão mais altas e o atlântico tropical norte 
está menos aquecido é possível observar que as médias de precipitações estão mais 
altas. A média anual TSM do atlântico tropical norte foi de 25ºC e a média anual da TSM 
do atlântico tropical sul foi maior 1,12ºC apresentando 26,12ºC. Verifica-se que os 
meses no qual as médias de TSM do ATLÂNTICO SUL apresentou as maiores médias 
como nos meses de janeiro (27,26ºC), fevereiro (28,31ºC), março (28,87ºC), abril 
(28,85ºC), maio (27,58ºC) e dezembro (26,09ºC) também ocorreu maiores precipitações 
mensais semi-árido do RN. 

Na Figura 10, é observado as médias anuais de anomalias da Superfície do Mar para o 
Atlântico Tropical Norte e Sul, durante o período de 1976 a 2005. Entre -0.5 a +0.5 é 
considerado neutro, não ocorre diferenças significativas de TSM. As anomalias positivas 
indicam que a temperatura está mais elevada que a sua média e as negativas indicam 
que a mesma está mais baixa que a média. Nos anos de 1976, 1981, 1984, 1985, 1990 
e 1994 as anomalias de TSM foram negativas no Atlântico Norte e nos anos de 1991, 
1997, 1998, 2001 e 2005 as anomalias foram positivas e o restante foram neutros. 
Associando as anomalias de TSM do Atlântico tropical Sul (Norte) e as precipitações 
sobre o semi-árido do NEB do mês de abril, observa-se que os anos em que ocorre 
anomalia positiva (negativa) de TSM sobre a parte norte (sul) a precipitação tende a ser 
maior na região de estudo. 

Na Figura 11, é observado as médias do mês de abril de precipitação e anomalias da 
Superfície do Mar para o Atlântico Tropical Norte e Sul, durante o período de 2006 a 
2019. No ano de 2005 a anomalia de TSM foi positiva no ano de 2007 e negativa nos 
anos de 2010 e 2015 e o restante foram neutros. Estabelecendo relações com as 
anomalias de TSM do mês de abril e as precipitações mensais do mês de abril, observa-
se que os anos em que ocorre anomalia negativa a precipitação é maior e ocorre o 
inverso quando a anomalia é positiva. 

 
Conclusão 

 

O período chuvoso no semiárido do Rio Grande do Norte na simulação Historical ocorre 
nos meses de dezembro a maio, com máximo em abril. No experimento RCP60 o 
período chuvoso acorre no mesmo período, mas com máximos em janeiro e em abril. 
Comparando com dados de outros estudos, se verifica que ambos experimentos 
superestima a precipitação na região semi-árida do RN. 
O experimento historical superestima (subestimativa) a precipitação na região semi-
árida do NEB quando comparado ao experimento ESM2G RCP 60 nos meses de meses 
de março, abril, maio, junho, julho e agosto (janeiro, fevereiro, setembro, outubro, 
novembro e dezembro). A variabilidade da precipitação é menor para os meses 
chuvosos no experimento RCP60 e sem diferença significativa nos meses secos. 
Entre o intervalo de março a julho a TSM do Atlântico Sul tropical apresenta maiores 
valores em comparação as águas tropicais do AN. Já no período de agosto a dezembro, 
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as TSM do AN tropical estão mais altas. Esta análise explica o posicionamento da Zona 
de Convergência Intertropical (ZCIT) mais ao sul do Equador de março a julho e ao norte 
de agosto a dezembro. Uma vez que seu deslocamento estar conectado às 
temperaturas mais altas das águas do atlântico tropical. 
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TÍTULO: Medidas termoelétricas e termomagnéticas em sistemas com baixo fator de 

amortecimento de Gilbert 

Resumo 

 

Nos últimos anos a área de Spintrônica ganhou uma notável destaque com a descoberta 
de vários fenômenos de transporte dependente de spin em sistemas nanoestruturados 
que vem sendo observados e compreendidos, proporcionando o desenvolvimento e 
otimização de uma vasta gama de dispositivos spintrônicos. Neste contexto, a 
informação pode ser transmitida através da carga dos elétrons, via de correntes de spin, 
de modo que o controle destas correntes se torna fundamental. A magnetorresistência 
Hall de spin (SMR) baseia-se no efeito Hall de spin (SHE) e efeito Hall de spin inverso 
(ISHE). Estes efeitos possibilitam a conversão de corrente de carga em corrente de spin, 
e vice-versa. Além da SMR, o efeito spin Seebeck (SSE) é outro fenômeno usado para 
converter um tipo de corrente de transporte em outro, seja de carga elétrica, de spin ou 
de calor. Neste projeto, tem-se como objetivo estudar a SMR e SSE em sistemas 
nanoestruturados, compostas de uma de bicamada do tipo CoFeAl/NM, onde CoFeAl 
(CFA) é um metal ferromagnético e NM um metal não-magnético. O CFA tem sido 
amplamente empregada devido a suas características magnéticas favoráveis para 
aplicação em dispositivos spintronicos. Em particular, a SMR, é verificada através de 
medidas usando a técnica dependência angular da magnetorresistência (ADMR). Neste 
sentido, pretende-se obter resultados de SMR e SSE nas bicamadas CFA/NM, com 
intuito de desenvolver características específicas para aplicação em dispositivos 
spintrônicos. 

 
 

Palavras-chave: Spintronica, Magnetorresistência, Efeito Hall de Spin 

TITLE: Thermoelectric and thermomagnetic measurements in systems with low damping 

Gilbert factor 

Abstract 

In recent years, the Spintronics has gained a notable highlight from the discovery of 
several spin-dependent transport phenomena in nanostructured systems that have been 
observed and understood, providing the development and optimization of a wide range 
of spintronic devices. In this context, the information can be transmitted through the 
charge of electrons, via spin currents, so that the control of these currents becomes 
fundamental. The spin Hall magnetoresistance (SMR) is based on both effects, the Hall 
spin effect (SHE) and the inverse spin Hall effect (ISHE). These effects enable the 
charge-to-spin current conversion, and vice versa. Besides SMR, the spin seebeck effect 
(SSE) is other phenomena used to convert one type of transport current into another, be 
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it charge, spin or heat. In this project, the goal is to study the SMR and SSE in 
nanostructured systems, composed by a bilayer kind of CoFeAl/NM, where CoFeAl 
(CFA) is a ferromagnetic metal and NM a non-magnetic metal. CFA has been broadly 
used due to its favorable magnetic characteristics for application in spintronics devices. 
In particular, the SMR, is verified through measurements using the angular dependence 
of magnetoresistance (ADMR) technique. In this sense, we intend to obtain SMR and 
SSE results in the CFA/NM bilayers, in order to develop specific characteristics for 
application in spintronic devices. 
 
Keywords: Spintronics, Magnetoresistence, Spin Hall Effect 

Introdução 

Atualmente a spintrônica, é um dos grandes temas que desafia a comunidade científica. 
Como consequência do grande avanço desta área, diferentes fenômenos em sistemas 
nanoestruturados têm sido observados e compreendidos, proporcionando o 
desenvolvimento e otimização de uma vasta gama de dispositivos spintrônicos. Dentre 
os diferentes fenômenos atualmente investigados em sistemas nanoestruturados 
podemos destacar o efeito Hall de spin (SHE), o efeito Hall de spin inverso (ISHE) e o 
efeito spin Seebeck (SSE) e a magnetorresistência Hall de spin. Estes fenômenos 
possuem a capacidade de converter um tipo de corrente em outro, sejam de cargas 
elétricas, de spins ou de calor. Essa diversidade de transporte devido a diferentes tipos 
de correntes possibilita que eles sejam aplicados e investigados numa diversa gama de 
materiais com grande possibilidade de aplicação tecnológica. Entre as formas mais 
eficazes de gerar e manipular as correntes de spin, alguns efeitos emergiram como 
primordiais desde suas propostas e descobertas experimentais, no qual destaca-se o 
efeito Seebeck de spin (SSE) e o spin pumping (SPE) e a magnetorresistência Hall de 
spin (SMR). 

Neste contexto o material CoFeAl (CFA) tem sido amplamente empregada devido a 
suas característica magnética favoráveis para este tipo de aplicação. Em particular, a 
liga de CFA apresenta uma alta magnetização de saturação, alta permeabilidade 
magnética e propriedades magnéticas extremamente "macias". Além disso, de acordo 
com as propriedades estruturais de crescimento podem alcançar baixos valores de fator 
de amortecimento. Todos estes aspectos leva o CFA como uma ótima liga 
ferromagnética para aplicações como antenas detector de ondas de spin. Contudo, 
neste projeto tem como objetivo esta pesquisa tem como intuito estudar e explorar a 
geração e a manipulação de correntes de spin em sistemas nanoestruturados, em 
particular, filmes finos de CFA que é um metal ferromagnético com grande potencial de 
aplicação em dispositivos spintrônicos. 

O SSE consiste na geração de uma corrente de spin devido aplicação de um gradiente 
térmico num material magnético. Isto pode ser feito em duas configurações distintas: a 
transversal, na qual o gradiente térmico é aplicado ao longo do filme FM e a corrente de 
spin é gerada transversalmente; a longitudinal, na qual o gradiente é aplicado 
perpendicularmente ao plano do filme e a corrente de spin é gerada na mesma direção, 
tal como ilustrado pela Fig. 01. A corrente de spin gerada pelo gradiente de temperatura, 
é então convertida em uma corrente de carga na camada metálica devido ao efeito Hall 
de spin inverso (ISHE). Esta corrente de carga pode então ser observada indiretamente 
através de medidas da tensão elétrica. 

A SMR é baseada nos efeitos SHE e ISHE simultaneamente. Uma corrente de carga 
injetada no material metálico (NM) é convertida em corrente de spin devido ao efeito 
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Hall de spin (SHE). A corrente de spin, que possui polarização de spin, pode ser refletida 
ou absorvida pela camada magnética adjacente dependendo da orientação da 
magnetização do material ferromagnético (FM). Quando a magnetização e a polarização 
estão com suas orientações paralelas, corrente de spin é refletida de volta na interface 
e convertida em corrente de carga na camada metálica devido ao efeito Hall de spin 
inverso (ISHE). Essa corrente de carga adicional induzida resultará numa mudança na 
resistência elétrica medida na camada metálica. Essa mudança na resistência é 
identificada como magnetorresistência Hall de spin (SMR). Para analisar o SMR 
precisamos de um filme fino com duas camadas que consistem de uma camada com 
material Isolante ferromagnético (FMI) e a outra camada com um material não 

magnético (NM) com acoplamento spin orbita alto. 

 
Metodologia 

 

A metodologia a ser utilizada durante o desenvolvimento deste projeto divide-se em 

etapas bem definidas que se superpõem, e que podem ser divididas da seguinte forma: 

1. Fabrição das nanoestruturas. Nesta etapa o projeto estará direcionado para a 
produção das nanoestruturas onde será possível testar diferentes materiais e 
configurações. Aqui, será utilizada o material ferromagnético CoFeAl, e metais não 
magnéticos com forte acoplamento spin-orbita como Ta, W, bem como diferentes tipos 

de substratos. 

2. Caracterização estrutural das amostras: Microscopia de Força Atômica (AFM), 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de raios X (XRD), Refletividade de 
raios-X (XRR); 

3. Caracterização magnética das amostras através da obtenção de curvas de 
magnetização com magnetômetro de amostra vibrante (VSM) e/ou magnetômetro ótico 
baseado em efeito Kerr (MOKE); 

4. Caracterização magneto-elétrica, curvas de magnetorresistência e 
magnetorresistência em função do ˆangulo (ADMR), proporcionando o sinal para 
investigar spin Hall magnetorresistência. 

5. Medidas termoelétrica e função do campo magnético, proporcionando o sinal para 
estudar o efeito spin seebeck. 

6. Análise e interpretação dos resultados relacionados aos fenômenos investigados, 
possibilitando a formulação de novos conceitos e modelos. 

figura 1. Esquema da amostra e o do processo como ocorre a magnetorresistência Hall 
de spin (SMR). 

 
Resultados e Discussões 
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As medidas de transporte elétrico como, por exemplo, resistividade em função da 
temperatura, resistência em função do campo magnéticos (RxH), magnetorresistência 
em função do ângulo (dependência angular da magnetorresistência (ADMR), são 
realizadas em um equipamento a ser desenvolvido exclusivamente para medidas de 
magnetorresistência hall de spin . As medidas de resistência e magnetorresistência 
sobre a amostra são realizadas pela técnica de 4 pontas. A técnica consiste de quatro 
(4) contatos colineares em que a corrente é injetada ao longo do contato, e a diferença 
de potencial é medida nos contatos transversais aquele que é injetada a corrente Jc, 
como mostra a figura 2. Nas medidas de ADMR as amostras são definidas pelo plano t, 
j com a corrente JC sendo aplicada ao longo do eixo j. A ADMR é definida pelos ângulos 
α, β e γ com o campo magnéticos sendo rodado nos planos t, j, n, t e n, j 
respectivamente. Comumente nas medidas de ADMR, o campo magnéticos externo 
aplicado é superior ao campo coercivo da amostra enquanto que a (RL) é medida como 
função da orientação do campo magnético externo, ou seja, em função dos ângulos α, 
β e γ. Todas as medidas serão realizadas com o campo magnético fixo que pode ser de 
até 6 kOe. A figura 2 ilustra as configurações angulares α, β e γ das medidas de ADMR. 

 
Conclusão 

 

Em relação às propriedades de transporte elétrico, é necessário que uma corrente 
elétrica flua através de um metal não magnético (NM) e, através do efeito Hall de spin e 
efeito Hall de spin inverso, a SMR possa ser observada. Sendo assim, um o filme de 
CoFeAl, por possuir características magnéticas favoráveis, se torna um atraente 
material para estudar e verificar o sinal da SMR. Também será abordado estudo da SMR 
e SSE em amostras de CoFeAl/NM crescidos sobre diferentes tipos substratos o que 
possibilita a versatilidade de diferentes sistemas de amostras para se obter a melhor 
relação no sinal e magnitude do efeito da SMR e SSE. É importante destacar que as 
medidas e estudos da SMR em amostras do tipo CoFeAl/NM a ser realizado neste 
trabalho são bastante desatador uma vez que são resultados ainda não reportado na 
literatura. 
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figura 2 
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TÍTULO: Síntese de Zeolitas em grande escala 

Resumo 

 

Os estudos dos parâmetros de síntese em busca do aperfeiçoamento da mordenita 
foram realizados com o intuito de alcançar diferentes aplicações em testes futuros. Os 
parâmetros analisados foram as diferentes condições de tratamentos térmicos, tempo 
de síntese, diluição do gel e diferentes fontes dos nutrientes, visando uma análise 
afundo dos tamanhos dos cristais. Tanto as mudanças nas fontes de sílica quanto a 
redução do sódio na síntese obtiveram bons resultados. 

 
 
Palavras-chave: zeólita; mordenita; síntese; parâmetros. 

TITLE: Large-scale synthesis of Zeolites 

Abstract 

The studies of the synthesis parameters in search of the improvement of mordenite were 
carried out in order to achieve different applications in future tests. The parameters 
analyzed were the different conditions of heat treatments, synthesis time, dilution of the 
gel and different sources of nutrients, aiming at a deep analysis of the sizes of the 
crystals. Both the changes in the sources of silica and the reduction of sodium in the 
synthesis obtained good results. 
 
Keywords: zeolite; mordenita; synthesis; parameters. 

Introdução 

As zeólitas podem ser entendidas como materiais porosos capazes de gerar uma 
seletividade molecular. Em 1932, McBain designou o termo “peneira molecular” para um 
grupo de zeólitas naturais, as quais tinham a capacidade de separar grupos de 
moléculas em função do seu diâmetro cinético inferior ou superior aos diâmetros dos 

poros das zeólitas. 

A estrutura cristalina apresentada pela zeólita é composta por uma configuração 
tridimensional de tetraedros TO4 ( T = Si, Al e outros) unidos por oxigênios, possuem 
uma estrutura aberta, normalmente contendo metais alcalinos ou alcalinos terrosos 
como contra-íons. Com a combinação destes elementos surgem canais e cavidades. 

Dependendo do tipo de zeólita estes tamanhos podem variar [1]. 

Estes sólidos cristalinos porosos proporcionam um tamanho e uma forma que pode 
atuar de forma seletiva para outras moléculas. O que faz estas serem utilizados em 
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grande escala nas áreas de catálise, separação e purificação. A ampla utilização destes 
produtos não é devido apenas ao tamanho do seu poro, também possuem alta 

superfície interna, estruturas flexíveis e química controlada [2]. 

Durante muito tempo as zeólitas naturais foram consideradas atrativas para o meio 
industrial, porém a baixa pureza desses materiais e sua ampla variedade de composição 
tornou-os inviáveis para uma aplicação comercial em larga escala. Através de novas 
metodologias as zeólitas passaram a ser sintetizadas laboratorialmente, capazes de 
serem reproduzidos em grande quantidade. 

Em sua maioria, por terem uma estrutura aberta, as zeólitas são preparadas em 
condições hidrotérmicas para estabilização durante o seu crescimento. Basicamente, é 
necessário a mistura de fontes de silício e alumínio geralmente em meio básico com 
uma fonte do cátion de compensação. Logo após, a mistura é posta em uma autoclave 
e ficará estática ou sob agitação em uma determinada temperatura durante X tempo. 
Quando o período de indução acabar o material necessitará de uma filtração e uma 

secagem para recuperação dos cristais. [3] 

Quando pensamos na redução das partículas das zeólitas de micrômetro para 
nanométrico obtemos mudanças bruscas nas áreas de aplicação, pois muitas 
propriedades químicas, físicas e mecânicas dos materiais mudam radicalmente. A 
nanopartícula tem como característica uma área superficial externa grande, atividade 
superficial alta e comprimentos de difusão reduzidos em relação as zeólitas tradicionais. 
[4] 

Os pequenos poros e as amplas áreas superficiais fazem delas desejáveis como 
catalisadores para reações químicas e atrativas para o desenvolvimento da 
nanomedicina e para processos industriais específicos. A taxa total de átomos ou 
moléculas de superfície aumenta exponencialmente com o decaimento do tamanho das 
partículas, tornando--as biologicamente mais ativas. [5] 

Estima-se que a cristalinização das zeólitas ocorrem em duas etapas, a primeira é a de 
nucleação das partículas e a segunda refere-se ao crescimento dos cristais. Um grande 
número de variáveis pode influenciar na etapa de cristalinização do material, dentre eles 
os mais influentes são a temperatura e o tempo utilizados, pela natureza metaestável 
das zeólitas. Entretanto temos a agitação, as fontes de nutrientes do sistema e o teor 
de água como elementos importantes também. Por exemplo, a fonte de sílica influencia 
tanto tamanho e como na morfologia das partículas dos cristais. Elas possuem 
diferentes áreas superficiais, impurezas e capacidades de se dissolver em meios 

alcalinos, tendo influência direta na preparação das zeólitas. [6] 

Dentre várias estruturas diferentes de zeólitas, a mordenita apresentou aplicações 
práticas, como hidroisomerização, alquilação, craqueamento, entre outros. Muitos 
métodos vêm sendo aplicados para a síntese da mordenita, visando as mudanças dos 
parâmetros. Estas mudanças promovem a exploração da formação e regulação da 
morfologia da zeólita. [7] 

 
Metodologia 
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O procedimento padrão de síntese que leva ao gel de composição molar é: 4,3 Na2O : 
1,0 Al2O3 : 20,8 SiO2 : 485 H2O , obtido no site da Associação Internacional de Zeólitas 

(IZA). Com base nessa composição é seguida a seguinte metodologia: 

1) 0,989 g de hidróxido de sódio (NaOH, Sigma-Aldrich, ≥ 98%) e 0,744 g de aluminato 
de sódio (Hiedel-de Haën) são misturadas à 0,2083 g de água ultra-pura (Milli-Q ou 
osmose reversa) até dissolução completa em um béquer de 100ml. 

2) Então 33,590 g de água ultra-pura (MiliQ) é pesada em um de 100 mL. 

3) A mistura obtida em (1) é então adicionada a (2) e submetida à agitação em outro 
béquer de 250 mL. 

4) Depois, 5,114 g de sílica (Degussa, Aerosil® 200) são lentamente adicionados à (3) 
com posterior agitação por 25 minutos para homogeneizar a mistura em um agitador 
mecânico variando de 250 a 600 rpm. 

5) Após a homogeneização, o gel resultante é então divido em autoclaves de PTFE 
(Teflon® ) revestido com aço inoxidável, os quais são levados à estufa para o processo 

de cristalização sob condição de agitação (32 rpm) por 24 h à temperatura de 150 °C. 

6) Depois do tempo de tratamento térmico, o produto da síntese foi lavado por 
centrifugação e dispersão até atingir pH < 10. 

7) A seguir, o produto foi seco a 60 °C. 

A partir da síntese padrão foram realizadas várias mudanças nos parâmetros de síntese. 
Foram realizadas mudanças nas fontes de sílica, do alumínio e do hidróxido, diluição de 
síntese pós-gel e diferentes tratamentos térmicos. 

 

Resultados e Discussões 

 
Primeiramente foram realizados testes de diferentes tratamentos térmicos, em 
agitações de 64 rpm, 32 rpm ,16 rpm e estático. Foram analisados os drxs e apenas o 
de 32 e 64 houve a formação da mordenita, porém os picos no drx de 32 foram um 
pouco mais intensos, continuando como padrão da síntese. 

A primeira substituição a ser realizada foi da sílica aerosil pela sílica coloidal HS, ainda 
com um tratamento térmico a 32prm, durante 24h a 150oC. Antes desta decisão foram 
realizados experimentos utilizando as sílicas coloidais AS e HS para questão de 
comparação da formação dos cristais. Até que o MEV fosse realizado, a sílica adotada 
foi a HS por conta de suas partículas menores. Mais tarde com a análise do MEV 
(Microscopia eletrônica de varredura), pode ser analisado que seria mais vantajoso 
trabalhar com a HS devido a ela conter menos células unitárias aglomeradas, tornando-
se favorável ao propósito do projeto. 

A partir desta modificação, foi feita a mudança na fonte de alumínio, do Aluminato de 
sódio ou pelo Cloreto de Alumínio ou pelo Isopropóxido de alumínio. O intuito desta 
modificação era diminuir o teor de sódio na mordenita, segundo estudos ele influencia 
muito no tamanho dos cristais e na velocidade de crescimento dos cristais. A ideia da 
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utilização do Cloreto de alumínio foi abandonada logo que foi dado início ao 
experimento, foi visualizado que não daria certo. Já o isopropóxido de alumínio pareceu 
uma boa alternativa. Foram necessárias algumas alterações na síntese. Agora a fonte 
de alumínio precisaria de mais água e mais tempo para se dissolver na solução inicial 
com o NaOH. A hidrólise demora um pouco mais do que quando era utilizado o 
aluminato de sódio. 

Foram realizadas algumas sínteses com 24h e 48h, porém não foi possível visualizar a 
formação da mordenita. Apenas com 72h foi possível a formação perfeita da mordenita. 
A partir deste ponto foi realizado um estudo cinético para tentar diminuir o tempo de 
síntese, sendo testado com 68, 67 e 64h. Foi observado que ela ainda continuava com 
uma boa formação ainda com 64h. Como tempos abaixo destes são muito difíceis de 
serem feitos, devido a hora da retirada da síntese da estufa normalmente cair de 
madrugada. Com isso, os testes pararam nesta hora. Sendo 64h o horário mínimo para 
retirar a amostra. 

Voltando aos estudos das sílicas foram realizados experimentos com 4 sílicas diferentes 
em três horários distintos (6, 10 e 24h) para analisar a formação dos cristais. Dentre 
elas estão três sílicas coloidais (AS, LS e HS) e a sílica precipitada. Todos os horários 
que foram tirados eram do mesmo gel para não haver nada que influenciasse os dados. 
Porém a estufa que estava sendo utilizada não conseguia estabilizar a agitação em 
32rpm, variava muito tanto para cima como para baixo. Isso pode ter influenciado nos 
resultados, pois em todos os experimentos as amostras deram amorfas, sendo que a 
síntese com HS e AS, já foram feitas algumas vezes e obtiveram sucesso. 

Enquanto tentava refazer os testes com a sílica, foi feito um teste com o KOH 
substituindo 25% do NaOH. No qual 0,3065g de NaOH foi substituído por 0,501g de 
KOH. O resultado deste teste foi bem sucedido. O intuito desta substituição é a 
diminuição do teor de sódio, assim o sódio seria substituído pelo potássio. Ainda iria ser 
testado com o Ca(OH)2 e outras porcentagens de substituição desses dois hidróxidos, 
porém a Sílica Coloidal HS acabou no laboratório e não teria previsão de chegada. 
Justamente a sílica utilizada para a síntese. 

 

Conclusão 

 

Os parâmetros mostraram uma importância inerente a síntese e podem contribuir 
significativamente para o controle da zeólita mordenita. A mudança na fonte da sílica e 
a diminuição no teor do sódio foram realizadas com sucesso. Porém ainda faltam as 
análises de MEV para poder observar a real influência que os parâmetros modificados 

tiveram. 
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TÍTULO: Acoplamento de maré em sistemas estrela-planeta observados pelo satélite 

KEPLER 

Resumo 

Exoplanetas são planetas descobertos em longínquas estrelas. Esses exoplanetas 
podem orbitar tão próximo de sua estrela hospedeira que forças gravitacionais 
diferenciais alteram o momento angular e rotação do planeta. Em alguns casos, os 
torques de maré forçam a taxa de rotação do planeta em uma frequência específica que 
segue um processo chamado de travamento de maré. Os planetas travados pelas forças 
de maré desenvolvem órbitas circulares e rotação síncrona com a estrela hospedeira, 
alterando sua habitabilidade. Embora essas características da teoria de maré sejam 
bem conhecidas, somente agora com as missões espaciais CoRoT, KEPLER e TESS é 
que estudos sistemáticos e estatísticos podem ser feitos. Neste trabalho, construímos 
uma base de dados de 594 sistemas estrela-planeta(s) observados pelo KEPLER, com 
períodos de rotação estelar e períodos orbitais planetários determinados na literatura, 
além dos tipos espectrais estelares. Além desta, construímos uma segunda base de 
dados com 2133 sistemas estrela-planeta(s) que possuem tipo espectral estimado, e, 
com isso, analisamos esses dados em um estudo da evolução rotacional do sistema e 
em busca de efeitos causados por interações de maré. Mais especificamente, 
separamos casos com ressonância 1:1 entre a rotação da estrela e a translação do 
planeta. Nesta fase, montamos um catálogo com 40 possíveis sistemas nessa 
ressonância e separamos suas curvas de luz para futuros estudos. 
 
Palavras-chave: Interações planeta-estrela, Catálogos, Métodos: análise de dados. 

TITLE: Tidal locking of star-planet systems observed by KEPLER satellite 

Abstract 

Exoplanets are planets discovered in distant stars. These exoplanets can orbit so close 
to their host star that differential gravitational forces alter the angular momentum and 
rotation of the planet. In some cases, tidal torques force the planet's rate of rotation at a 
specific frequency that follows a process called tidal locking. Planets locked by tidal 
forces develop circular orbits and synchronous rotation with the host star, changing their 
habitability. Although these characteristics of tidal theory are well known, it is only now 
with the CoRoT, KEPLER and TESS space missions that systematic and statistical 
studies can be done. In this work, we constructed a database of 594 star-planet(s) 
systems observed by KEPLER, with stellar rotation periods and planetary orbital periods 
from the literature, in addition to stellar spectral types. Beyond this, we constructed a 
second database with 2133 star-planet(s) systems that have estimated spectral type, 
and, with this, we analyze these datasets to study rotational evolution of the system and 
in search of effects caused by tidal interactions. More specifically, we separated extreme 
cases of tidal couplings, with 1:1 resonances between host star rotation period and 
planetary orbital period. In this phase, we assembled a catalog with 40 possible systems 
in this resonance and separated their light curves for future studies. 
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Keywords: Planet-star interactions, Catalogs, Methods: data analysis. 

Introdução 

As diferenças em forças gravitacionais causam as conhecidas forças de maré, e a ação 
dessas forças com o tempo fazem sistemas evoluírem para diferentes novos estados, 
um dos estudos pioneiros sobre esta evolução está em Darwin (1880). A Lua sofreu 
acoplamento de maré e está gravitacionalmente travada para com a Terra, e, por isso, 
tem apenas 1 face à vista da Terra permanentemente. Na verdade não é exatamente 
assim, pois devido a excentricidade da órbita lunar, ocorre o movimento aparente da 
Lua chamado de libração, que, por sua causa, em vez de ser possível ver apenas 50% 
da superfície do nosso satélite natural em travamento de maré, conseguimos ver em 
torno de 59%. Então no caso Terra-Lua podemos dizer que a Lua, o corpo de menor 
massa do sistema, por causa do travamento de maré, está com ressonância rotação-
órbita 1:1, ou seja, seu período de rotação e translação são os mesmos. Para outras 
órbitas não-circulares, é possível que essa ressonância ocorra de outras maneiras 
(Ferraz-Mello 2015a), como por exemplo a observada no sistema Sol-Mercúrio, já que 
o planeta Mercúrio apresenta uma ressonância rotação-órbita 2:3, ou seja, a cada 3 
órbitas do planeta ao redor do Sol, 3 rotações completas em torno de seu próprio eixo 
acontecem. 

No entanto, neste trabalho, nosso foco está em sistemas que se encontram na situação 
oposta do sistema Terra-Lua, possivelmente também uma situação extrema do que 
poderia chegar um dia a ser o sistema Terra-Lua: buscamos sistemas, observados pelo 
telescópio espacial KEPLER da NASA, cujos quais o corpo de maior massa (estrela) 
está rotacionando com um período igual ao de um outro de menor massa (planeta) que 
o orbita. Uma das primeiras detecções robustas deste fenômeno foi feita por Walker et 
al. (2008), na estrela Tau Boötis A, além de outras posteriores, como por Lanza et al. 
(2009), em outro sistema em ressonância 1:1, e Szabó et al. (2012) em um sistema com 
ressonância 5:3. 

O telescópio espacial KEPLER já observou mais de 500.000 estrelas e promoveu a 
descoberta de ~2700 exoplanetas. Em sua missão principal, observou continuamente 
durante 4 anos cerca de 150.000 estrelas, que consiste uma excelente base de dados 
para busca de novos sistemas com ressonâncias entre período orbital estelar e período 
rotacional estelar. Neste trabalho, encontramos 40 sistemas candidatos a estarem nesta 
ressonância 1:1, por meio da mineração de dados da literatura e bancos de dados 
públicos, e montamos um catálogo com dados relevantes dos sistemas. 

 
Metodologia 

 

Para montar este catálogo, combinamos dados de diversas fontes. As temperaturas 
efetivas e os períodos de rotação estelares são os de Mazeh et al. (2015); os tipos 
espectrais são de Santerne et al. (2014), Muirhead et al. (2012) e Muirhead et al. (2014); 
e os períodos orbitais planetários foram obtidos na base de dados ExoFOP-
Kepler/Caltech. Cruzando os dados exceto os de tipo espectral, ficamos com 2133 
sistemas estrela-planeta(s), porém apenas encontramos determinação de tipo espectral 
para 594 desses, portanto realizamos uma estimação do tipo espectral estelar para 
todas as 2133 pelo método exposto em Pecaut & Mamajek (2013), só que de uma 
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maneira simplificada, tendo sido considerados como tipos espectrais apenas M, K, G e 
F-tardio. Algumas diferenças ocorreram entre as medidas e estimações, portanto 
fornecemos os catálogos com ambos dados para uso. Para chegar no catálogo, 
filtramos as bases de dados construídas por nós por sistemas com período rotacional 
estelar e período orbital planetário distantes de no máximo 5%, desconsiderando-se os 
erros estimados pelos autores das medidas. Este filtro é mais facilmente visualizado nas 
Figs. 6 e 7, que são gráficos dos períodos orbitais planetários versus os períodos 
rotacionais estelares, juntamente com os erros estimados em ambos os eixos. Por fim, 
fornecemos figuras com as curvas de luz de todas estas estrelas, juntamente com o 
periodograma Lomb-Scargle (Lomb 1976; Scargle 1982) calculado para as mesmas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na Tabela 1 encontramos todos os dados relevantes das 40 candidatas a terem a 
ressonância 1:1 entre período orbital estelar e período orbital planetário, na primeira 
coluna encontra-se o identificador KOI (Kepler Object of Interest) do planeta, ou seja, o 
último dígito corresponde ao número do planeta no sistema, sendo 1 o de menor órbita 
encontrado e assim por diante. Nas Figs. 1-5 estão graficadas as curvas de luz de todas 
elas, juntamente com logo abaixo os periodogramas Lomb-Scargle, que apresentam em 
linhas verticais o período orbital planetário (em verde) e o período rotacional da estrela 
(em vermelho), encontrados na literatura e em bancos de dados públicos, que podem 
apresentar inconsistências e este periodograma pode ajudar a encontrá-las. Já a Tabela 
2 apresenta os tipos espectrais medidos para 16 das 40 estrelas, sendo observadas 
algumas diferenças entre as medições e estimativas, como em KOI-912 e KOI-262. 

O objetivo deste trabalho é servir de catálogo para futuros estudos. Por exemplo, 
compreender como muda a habitabilidade em sistemas nessa configuração, estimar 
idades para sistemas como os do catálogo com girocronologia (Barnes 2007) pode ser 
arriscado, pois, durante a existência do sistema, podem ter havido muitas transferências 
de momento angular, sendo assim tornando o modelo da girocronologia inválido para a 
estrela (Ferraz-Mello 2015b), ao contrário do ocorrido em do Nascimento et al. (2012). 

 
Conclusão 

 

O catálogo montado neste trabalho pode ser útil para diversos futuros estudos em 
determinação de idades estelares, evolução de sistemas com interações de maré, 
dentre outros problemas centrais da Astronomia. Com o advento dos instrumentos 
PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO), James Webb Space Telescope 
(JWST), European Extremely Large Telescope (E-ELT) e o Giant Magellan Telescope 
(GMT), que estão por vir nesta nova década, além do já operacional Transiting 
Exoplanet Survey Satellite (TESS), uma imensa quantidade de novos candidatos a 
sistemas como os que buscamos deverão ser encontrados, além de confirmados, e que 
poderão ser estudados a detalhes sem precedentes. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Curvas de luz das primeiras 8 estrelas da tabela 1, abaixo o periodograma 
lomb-scargle generalizado de cada uma das estrelas, marcados em linhas verticais dos 
períodos rotacionais estelares (em vermelho) e orbitais planetários (em verde). 
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Figura 2: Curvas de luz das estrelas 9-16 da tabela 1, abaixo o periodograma lomb-
scargle generalizado de cada uma das estrelas, marcados em linhas verticais dos 

períodos rotacionais estelares (em vermelho) e orbitais planetários (em verde). 

 

 

Figura 3: Curvas de luz das estrelas 17-24 da tabela 1, abaixo o periodograma lomb-
scargle generalizado de cada uma das estrelas, marcados em linhas verticais dos 

períodos rotacionais estelares (em vermelho) e orbitais planetários (em verde). 
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Figura 4: Curvas de luz das estrelas 25-32 da tabela 1, abaixo o periodograma lomb-
scargle generalizado de cada uma das estrelas, marcados em linhas verticais dos 

períodos rotacionais estelares (em vermelho) e orbitais planetários (em verde). 

 

 

Figura 5: Curvas de luz das estrelas 33-40 da tabela 1, abaixo o periodograma lomb-
scargle generalizado de cada uma das estrelas, marcados em linhas verticais dos 

períodos rotacionais estelares (em vermelho) e orbitais planetários (em verde). 
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Tabela 1 (parte 1/2): Base de dados construída com os 40 candidatos a possuírem 
ressonância 1:1 entre os períodos rotacional estelar e orbital planetário. Tipo espectral 

estimado. 

 

 

Tabela 1 (parte 2/2): Base de dados construída com os 40 candidatos a possuírem 
ressonância 1:1 entre os períodos rotacional estelar e orbital planetário. Tipo espectral 
estimado. 
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Tabela 2: Base de dados construída com os 16 candidatos a possuírem ressonância 1:1 
entre os períodos rotacional estelar e orbital planetário. Tipo espectral determinado, com 

sua respectiva referência. 

 

 

Figura 6: Sistemas da base de dados da Tabela 2. 

 

 

Figura 7: Sistemas da base de dados da Tabela 1. 
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TÍTULO: Algoritmos genéticos aplicados a inversão completa das formas de onda 

Resumo 

A inversão completa da onda (FWI) é uma técnica de obtenção de imagem sísmica. 
Tradicionalmente, são utilizados métodos baseados em cálculo de gradiente. Porém, 
seu uso depende de bons modelos iniciais para que o mínimo global da função custo 
não seja confundido por um mínimo local. Neste trabalho, 

 

Estudaremos a reprodução[2] do uso de otimização por algoritmos genéticos para um 
“relaxamento” de tal dependência. Baseados na analogia computacional da evolução 
natural feita pelo algoritmo genético, acompanharemos a evolução de modelos de 
velocidade para a obtenção de um mapeamento do modelo de Marmousi e 
observaremos uma inversão baseada em gradiente com o resultado. 

 
Palavras-chave: FWI, algoritmos genéticos 

TITLE: Genetic algorithms applied to full-waveform inversion 

Abstract 

 

The full-waveform inversion (FWI) is a seismic image obtaining technique. Gradient 
based methods are traditionally used. However, its use depends on good initial models 
so that the cost function global minimum is not confused by a local minimum.  

 

We will study the reproduction [2] of genetic algorithms optimization for relaxing such 
dependence. Based on the computational analogy of the natural evolution made by 
genetic algorithm, we will follow the evolution of velocity models to obtain a mapping of 

the Marmousi model and observe a grandient-based inversion using the previous result. 

 
 
Keywords: FWI, genetic algorithm 

Introdução 

A inversão completa da onda (conhecida também como full waveform inversion ou FWI) 
é um procedimento de ajuste de dados baseados em modelagem do campo de ondas 
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completo com o objetivo de obter informações quantitativas de sismogramas [1]. Essas 
informações são utilizadas para a visualização de alta qualidade do campo de 
velocidade da superfície. O problema enfrentado no processo é o alto custo 
computacional dos métodos de otimização baseados no gradiente da função 
“desajustada” (conhecida como misfit) que tem como propósito encontrar os mínimos 
globais da função. 

Métodos baseados no gradiente precisam de um modelo inicial de boa qualidade para 
a inversão ou serão acometidos pelo problema de ficarem “presos” em um mínimo local. 
Por outro lado, métodos estocásticos são menos dependentes de um modelo inicial. 

Neste presente trabalho, usaremos dados obtidos na literatura para o estudo de um 
método estocástico específico para a realização do FWI. Faremos a leitura de dados 
obtidos em um experimento realizado [2] utilizando algoritmos genéticos e a ponderação 
de seu uso. 

 

Metodologia 

 

Parametrização da subsuperfície 

Primeiramente mapeamos a subsuperfície com duas “grades” gráficas (motivando 
assim o nome original do método two-grid full waveform inversion method). O modelo 
de velocidade é estimado pelas células dos eixos (horizontal e vertical) da grade de 
inversão. Para cada nó desta grade temos uma aproximação (de uso temporário) da 
velocidade da onda P que, na verdade, é um valor desconhecido da otimização do 
algoritmo genético. 

A grade de inversão (que pode ser vista no gráfico 1) contém tais valores desconhecidos 
e é dita como “grosseira” pois ela é dependente da disposição dos recursos 
computacionais. Quanto maior a disponibilidade dos recursos, mais detalhado e menos 
“grosseiro” será. 

A segunda grade, mais “refinada”, é utilizada como grade de modelagem. É obtida 
através de uma interpolação bilinear da grade de inversão. Ela nos dá uma 
representação mais fiel da morfologia da subsuperfície. Foi utilizado a modelagem de 
diferenças finitas (com precisão de segunda ordem para o tempo e quarta ordem para 
o espaço) para gerarmos os dados previstos. 

No caso de Marmousi, modelo usado nos testes abordados, os nós possuem um 
espaçamento horizontal e vertical de 24 metros, o que nos permite computar 
sismogramas sintéticos de até 12 hz e uma quantidade de 143 pontos desconhecidos. 

Dados desajustados 

Vários fatores como a forma da onda e a energia podem ser utilizados para o cálculo da 
norma L1 ou L2 do desajuste entre os dados observados e previstos. A função 
“desajustada” é desenvolvida para adquirir informações sobre as camadas, sobre o 
offset, ou para mencionar determinadas parcelas de onda retiradas dos dados. Os 

dados desajustados direcionam a otimização por algoritmo genético. 
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Algoritmos genéticos 

Algoritmos genéticos representam um método de otimização baseado em aleatoriedade 
com o objetivo de encontrar o global mínimo de dados “desajustados”. Um lado positivo 
do seu uso é a não dependência do calculo de derivadas, diferente de métodos 
baseados em gradiente. 

Sua busca do mínimo global é dada pela mímica do processo de evolução natural. É 
feita uma evolução da população de modelos de velocidade para a obtenção de modelos 
mais adequados, ou seja, que possuem menor diferença (dados “desajustados”) entre 
os sismogramas sintéticos e os dados observados. 

Todo o processo é realizado em três etapas: seleção, recombinação e mutação. 

Primeiro, é gerado aleatoriamente uma população de modelos de velocidades e logo 
após é avaliado o nível de adequação de cada um. Depois, são selecionados 
“aleatoriamente” (de forma estocástica) modelos, de modo que, quanto menor os dados 
“desajustados”, maior a chance de serem escolhidos. Os modelos selecionados serão 
recombinados e sofrerão mutação. Os novos modelos gerados, com maior nível de 
adequação, serão selecionados para participar de todo o processo novamente. A figura 
2 ilustra as três etapas. 

Várias configurações iniciais do algoritmo genético podem ser definidas para a obtenção 

de uma população desejada. 

Estimativa da incerteza por amostragem de Gibbs 

Como outros métodos de otimização globais, o algoritmo genético explora modelos de 
espaço e também reúne vários modelos que geralmente são descartados. Esse 
conjunto pode ser usado para a medição da incerteza do resultado final se quisermos 
representar a solução por distribuições de probabilidade a posteriori. 

 
Resultados e Discussões 

 

Foi utilizado o modelo de Marmousi (gráfico 2) para testar a inversão completa da onda 
com algoritmo genético. É dele que obtemos os sismogramas sintéticos observados. Os 
dados obtidos possuem 31 fontes separadas pela mesma distância, 127 receptores na 
superfície separados por distâncias iguais e uma wavelet “chapéu mexicano” de 6 Hz 
como assinatura da fonte. 

Para processar as informações observadas no modelo de Marmousi (gráfico 2) e as 
informações que são previstas na otimização utilizando o algoritmo genético, é usado o 
mesmo código de diferença finita (precisão de segunda ordem para o tempo e de quarta 
ordem para espaço). 

O número de indivíduos por população é de 500, onde a probabilidade de seleção é de 
80%, com 0.7% de chance de mutação e foram criadas 100 gerações. No final, temos 
que o número de modelos avaliados foram de 40500. 
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O modelo final (obtido com o algoritmo genético) mostra um modelo de velocidade suave 
e de baixa resolução, como pode ser visto na gráfico 3. Tal modelo obtido pode ser 
usado em futuras inversões completas de onda baseadas em gradiente. O uso do 
modelo resultante do algoritmo genético em um método com base em gradiente se 
mostra eficaz pois evita o problema de se usar um modelo inicial muito longe do mínimo 
global e também retorna um resultado com muitos detalhes, como é possível ver na 

gráfico 4. 

 
Conclusão 

 

Após o teste com o modelo de Marmousi, é observável que, diferente de métodos 
baseados em gradientes, a inversão completa da onda utilizando algoritmo genético não 
sofre com o problema de dependência de um modelo “bom” para iniciar os processos e 
consequentemente não “cair” em um mínimo local. Entretanto, seu custo computacional 
cresce exponencialmente com o número de pontos desconhecidos. 

De fato, é possível utilizar o método de algoritmo genético sem nenhuma informação no 
primeiro momento pois ele pode ser iniciado com uma população aleatória de modelos 
de velocidade. Outro lado positivo é a possibilidade de uso para avaliação da incerteza 
associada ao modelo de velocidade final pois, durante a otimização, é avaliado os dados 
desajustados de muitos modelos diferentes e, consequentemente, é feita a estimação 

de distribuições de probabilidade a posteriori. 

Um uso da otimização por algoritmo genético é produzir um modelo final “bom” para ser 
utilizado em modelos baseados em gradiente, retornando um modelo com mais detalhes 
e com menos chances de ser “preso” na sua busca pelo mínimo global. 

O estudo abordado foi baseado em casos 2D. Porém, caso fosse necessário uma 
aplicação em casos 3D, seria preciso uma grande disponibilidade de recurso 
computacional. A criação de clusters com computadores de alta performance se faz 
necessária para um processamento de menor tempo. Outra perspectiva pro futuro do 
uso da otimização utilizando algoritmo genético é o aperfeiçoamento do próprio método, 
obtendo, assim, um grande ganho de tempo em sua execução e de custo 
computacional. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1: Grade “grosseira” usada na inversão completa da onda utilizando algoritmo 

genético com os dados do modelo de Marmousi. 
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Figura 1: Representação ilustrada do processo de algoritmo genético. Os pontos azuis 
representam a população original do processo. Os pontos laranjas e vermelhos 

representam modelos recombinados ou que sofreram mutação. 
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Gráfico 2: Modelo Marmousi usado para testar a inversão completa da onda utilizando 
algoritmo genético com duas grades 

 

 

Gráfico 3: O modelo obtido utilizando a inversão completa da onda utilizando algoritmo 
genético com duas grades. 

 

 

Gráfico 4: Modelo obtido utilizado a inversão completa da onda baseado em gradiente 
usando o modelo resultante do algoritmo genético 
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TÍTULO: O plano de trabalho em questão trata-se de um estudo dos efeitos 

antibacterianos de campos eletromagnéticos como proposta de terapia alternativa aos 

antibióticos (terapias convencionais) 

Resumo 

Diante da evolução dos mecanismos de resistência bacteriana, os efeitos biológicos 
diversos de campos magnéticos vêm sendo estudados, e dentre eles a possibilidade de 
aplicá-lo como terapia antibacteriana alternativa de infecções multirresistentes. Sendo 
assim, o uso de campo eletromagnético surgiu como uma possível terapia no combate 
à essas infecções e com isso, tem-se a importância da evolução do estudo dos seus 
efeitos antibacterianos. A partir de tal pressuposto, o objetivo da pesquisa é avaliar in 
vitro a influência do campo eletromagnético de frequência extremamente baixa (CEM-
FEB), sobre o crescimento da cepa ATCC 27853 de Pseudomonas aeruginosa, em 
variadas frequências e tempos de exposição, a fim de testar a possibilidade do seu uso 
como uma nova terapia antimicrobiana. O experimento foi realizado na frequência de 
10Hz com amostras em duplicatas, que foram distribuídas em tubos cônicos de 200µL 
contendo cepas de P. aeruginosa diluídas em suspensão e submetidas ao campo 
eletromagnético, além de dois tubos de controle negativo deixadas à temperatura 
ambiente. O crescimento bacteriano foi avaliado através da leitura da densidade óptica 
(DO) em um espectrofotômetro de microplacas. A frequência testada não apresentou 
resultados significativos na inibição do crescimento bacteriano na exposição por 2h, 4h 
e 6h na cepa de P.aeruginosa e devido a isso, mais ensaios devem ser realizados. 
Outras frequências e duração de exposição não puderam ser testadas, por causa da 
pandemia 
 
Palavras-chave: resistência bacteriana; terapias alternativas; campo eletromagnético 

TITLE: Study of the antibacterial effects of electromagnetic fields as a proposal for 

alternative therapy to antibiotics 

Abstract 

In view of the evolution of the mechanisms of bacterial resistance, the diverse biological 
effects of magnetic fields have been studied, and among them the possibility of applying 
it as an alternative antibacterial therapy for multidrug-resistant infections. Therefore, the 
use of an electromagnetic field has emerged as a possible therapy to combat these 
infections and with that, there is the importance of the evolution of the study of its 
antibacterial effects. Based on this assumption, the objective of the research is to 
evaluate in vitro the influence of the extremely low frequency electromagnetic field (CEM-
FEB), on the growth of the ATCC 27853 strain of Pseudomonas aeruginosa, in various 
frequencies and exposure times, in order to to test the possibility of its use as a new 
antimicrobial therapy. The experiment was carried out at a frequency of 10Hz with 
samples in duplicates, which were distributed in 200µL conical tubes containing strains 
of P. aeruginosa diluted in suspension and submitted to the electromagnetic field, in 
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addition to two negative control tubes left at room temperature. Bacterial growth was 
assessed by reading the optical density (OD) on a microplate spectrophotometer. The 
tested frequency did not show significant results in the inhibition of bacterial growth in 
the exposure for 2h, 4h and 6h in the P.aeruginosa strain and due to that, more tests 
should be performed. Other frequencies and duration of exposure could not be tested 
because of the pandemic. 
 
Keywords: Bacterial resistance; alternative therapies; electromagnetic field 

Introdução 

O organismo humano é composto por vários outros micro-organismos, dentre eles, as 
bactérias que estão presentes tanto em seu organismo quanto em seu habitat, e que 
em sua maioria são consideradas inofensivas e trazem benefícios para o seu 
hospedeiro. [1] Entretanto, alguns desses micro-organismos são patogênicos e 
necessitam ser combatidos a fim de não agravar o quadro de saúde do indivíduo, além 
de não deixarem-os susceptíveis a infecções de caráter multirresistente. 

O mecanismo de resistência aos antibióticos é um fenômeno natural ou adquirido pelas 
bactérias por uma alteração genética. Essa resistência adquirida é resultado do uso 
indevido do medicamento, como através de prescrição indevida ou até mesmo pela 
automedicação. [2] 

Dentre as bactérias que fazem parte da microbiota humana, temos Pseudomonas 
aeruginosa que é uma bactéria bacilo gram-negativa não fermentadora e aeróbio estrita, 
encontrada na superfície da pele humana. Ela é caracterizada como uma bactéria 
oportunista, por colonizar-se e proliferar-se mais facilmente em indivíduos 
imunocomprometidos e é a principal quando se fala de infecções hospitalares devido a 
sua resistência a diversos antimicrobianos existentes. Ela possui a maioria dos 
mecanismos de resistência conhecidos, seja através de variantes intrínsecos ou 
importados geneticamente que atingem as principais classes de antibióticos, como β-
lactâmicos, aminoglicosídeos, quinolonas e polimixinas. [3] 

Devido ao surgimento da resistência bacteriana e o desabastecimento de 
medicamentos essenciais pela indústria farmacêutica, como a penicilina, e também pela 
falta de investimento em novos antibióticos, a descoberta de novas estratégias 
terapêuticas têm sido estudadas e devem ser estimuladas, a fim de minimizar o impacto 
gerado na saúde pública. [4] 

Estudos sobre a eficácia do campo eletromagnético na inibição da proliferação de micro-
organismos foram descritos na literatura [5] e observaram que os campos 
eletromagnéticos atuam interferindo nos sistemas biológicos [6], assim como há indícios 
de alterações estruturais em cepas bacterianas gram-negativas e gram-positivas que se 
assemelham às alterações causadas por peptídeos catiônicos [7]. Além de alterações 
nas propriedades físico-químicas de bactérias tratadas com campo eletromagnético de 
frequência extremamente baixa [8]. 

Diante disso, esse estudo propôs avaliar a influência do campo eletromagnético de 
frequência extremamente baixa sobre o crescimento bacteriano em cepas ATCC 27853 
de Pseudomonas aeruginosa. Os ensaios realizados foram de caráter in vitro e foi 
utilizado um campo magnético de 400 mT e frequências de 1 a 10 Hz e as bactérias 
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foram expostas a diversos tempos de exposição, a fim de ter como a possibilidade o seu 
uso como uma nova terapia antimicrobiana. 

 
Metodologia 

 

Obtenção do micro-organismo e condições de cultura: Obtenção da cepa ATCC 27853 
de Pseudomonas aeruginosa do estoque, que foram previamente isoladas, identificadas 
e estocadas em leite, do Laboratório de Bacteriologia Médica - DMP/UFRN. Ativação do 
micro-organismo através do semeio em caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth) que foram 
mantidos em temperatura ótima controlada de 37ºC na estufa por 24h a fim de favorecer 
o crescimento das colônias e o experimento iniciar em sua fase log. ○ 

Submissão da Pseudomonas aeruginosa ao campo eletromagnético: O experimento foi 
realizado em sistema com exposição ao campo eletromagnético pulsado de frequência 
extremamente baixa, denominado carrossel, que tem duas áreas de exposição distintas, 
uma interna e outra externa. As amostras, em fase log, suspensas em caldo BHI foram 
tratadas em duplicata através da exposição ao campo de indução magnética de 400 mT 
e frequência de 10 Hz em suas duas áreas por 2h, 4h, e 6 horas, em temperatura 
ambiente. 

Avaliação quantitativa e qualitativa: Durante a exposição ao campo eletromagnético 
pulsado das amostras tratadas, foram realizadas leituras por espectrofotometria para 
melhor acurácia do experimento, através da leitura da densidade óptica (D.O) das 
amostras que foram mantidas em temperatura ambiente durante o tratamento, assim 
como o controle negativo que não foi submetido ao campo.Todas as amostras foram 
lidas em um comprimento de onda de 600nm. A curva de inibição seguiu uma 
padronização que iniciou com o ajuste da D.O, onde realizou a medição da densidade 
da suspensão em caldo BHI das amostras antes de serem tratada no campo, e 
constaram entre 0,08-0,1 a absorbância que equivale a1,5 x 108 UFC/mL, conforme 
determinado pelo protocolo do Manual Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI 
[9]. Após o ajuste, a curva de inibição foi realizada com as amostras expostas ao campo 
e lidas as D.O, no espectrofotômetro, em 2h, 4h e 6h. 

 
Resultados e Discussões 

 

Com a resistência bacteriana aos antimicrobianos, a possibilidade de terapias novas 
não farmacológicas foram surgindo e sendo estudadas, como é o caso do campo 
eletromagnético de frequência extremamente baixa que atua diretamente na inibição do 
crescimento bacteriano [7]. 

Devido a isso, testamos as amostras contendo a cepa ATCC 27853 de P. aeruginosa 
ao serem submetidas em duplicata ao campo eletromagnético pulsado de frequência 
extremamente baixa durante 2h, 4h e 6h, por indução magnética de 400 mT e frequência 
de 10 Hz, em um campo interno e em outro campo externo. No campo interno (Gráfico 
1), observamos na curva que não houve inibição no crescimento. Já na amostra externa 
(Gráfico 2), podemos observar que houve inibição no crescimento entre 2-4 horas de 
experimento, com uma variação na D.O de mais ou menos 0,05, mas o resultado não é 
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significativo, pois apresenta uma variação pequena entre a amostra e o controle. Sendo 
assim, o campo em 10 Hz não obteve o resultado esperado. Porém, estudos mostram 
resultados significativos com bactérias gram-negativas, onde observou inibição do 
crescimento bacteriano com frequência de 8 Hz e 10 Hz e indução magnética de 0,4 
mT, sendo a 8 Hz o resultado mais favorável [2]. Em outro estudo [7], observou a uma 
diminuição na taxa de crescimento em relação às amostras de controle para todas as 
cepas durante a aplicação do campo eletromagnético de frequência extremamente 
baixa. A diminuição na taxa de crescimento continuou quando as bactérias expostas 
foram cultivadas sem aplicação em campo. Além disso, mudanças estruturais 
significativas foram observadas em todas as cepas bacterianas, as quais se 

assemelhavam às alterações causadas por peptídeos catiônicos. 

Contudo, podemos ver que apesar dos resultados não terem sido significativos em 10 
Hz, há evidências na literatura da eficácia do campo na inibição do crescimento 
bacteriano. Porém devido à pandemia, não foi possível dar continuidade aos 
experimentos, onde as amostras seriam submetidas ao campo eletromagnético e 
tratadas em outras frequências e provavelmente, teríamos resultados diferentes. 
Adicionalmente não foi possível verificar os efeitos em P. aeruginosa multirresistente 
para comparar com as bactérias sensíveis utilizadas nesse estudo. 

 
Conclusão 

 
O campo eletromagnético de frequência extremamente baixa mostrou em estudos que 
têm eficácia, porém, nos experimentos realizados na frequência de 10 Hz não tivemos 
resultados significativos e devido à pandemia do COVID-19 os experimentos foram 
pausados e não puderam ser realizados em outras frequência a fim de se obter o 
resultado esperado. Sendo assim, quando for possível, o estudo será retomado e 
realizado conforme planejado. 
 

Referências 

 

1. SANTOS, Neusa de Queiroz. A resistência bacteriana no contexto da infecção 
hospitalar. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 13, n. SPE, p. 64-70, 2004. 

2. LOUREIRO, R. J. et al. O uso de antibióticos e as resistências bacterianas: 
breves notas sobre a sua evolução. Revista portuguesa de saúde pública, 34(1): 
77-84, 2016; MARTIROSYAN, V. et al. Bidirectional frequency-dependent effect 
of extremely low-frequency electromagnetic field on E. coli K-12. Electromagnetic 
Biology and Medicine, 32(3): 291–300, 2013; 

3. BASSETTI, Matteo et al. How to manage Pseudomonas aeruginosa infections. 
Drugs in context, v. 7, 2018. 

4. DE SOUZA, Mariluce Karla Bomfim et al. Políticas de medicamentos, assistência 
farmacêutica e vigilância sanitária no Brasil: análise da atuação do estado no 
período de 2014 a 2018. Revista Pesquisa Qualitativa, v. 7, n. 14, p. 208-229, 
2019. 

5. ZOHRE, Rezaee et al. Nondrug antimicrobial techniques: electromagnetic fields 
and photodynamic therapy. Biomedical and Pharmacology Journal, v. 8, n. March 
Spl Edition, p. 147-155, 2015. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 840 

 

6. Binh, VN; SAVIN, AV Giroscópios moleculares e efeitos biológicos de campos 
magnéticos fracos de frequência extremamente baixa. Revisão Física E , v. 65, 
n. 5, p. 051912, 2002. 

7. INHAN-GARIP, Ayse et al. Effect of extremely low frequency electromagnetic 
fields on growth rate and morphology of bacteria. International journal of radiation 
biology, v. 87, n. 12, p. 1155-1161, 2011. 

8. ONCUL, Sule et al. Effect of extremely low frequency electromagnetic fields on 
bacterial membrane. International journal of radiation biology, v. 92, n. 1, p. 42-
49, 2016. 

9. CLSI. Manual Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for 
antimicrobial disk susceptibility tests; approved standards- 8th ed. Document M2-
A8 performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Clinical and 
Laboratory Standards Institute, Wayne, PA., 2005. 

 

Anexos 

 

 

Gráfico 1: Curva de inibição de crescimento de P. aeruginosa em campo interno de 10 
Hz 
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Gráfico 2: Curva de inibição de crescimento de P. aeruginosa em campo externo de 10 
Hz 
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TÍTULO: BIOESPECTROCOSPIA E CLASSIFICAÇÃO MULTIVARIADA NO 

DIAGNÓSTICO DA CANDIDÍASE E VAGINOSE BACTERIANA EM MULHERES 

ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

Resumo 

 

As vulvovaginites são afecções que acometem o trato genital feminino baixo e 
frequentemente tem causa infecciosa, entre os principais infecções, destacam-se a 
candidíase vaginal e vaginose bacteriana, que são as etiologias mais frequentes de 
pacientes ginecológicas com queixa. Sabe-se que para o diagnóstico dessas doenças 
são necessários dados clínicos e laboratoriais que demandam do examinador tempo e 
experiência, além de onerar o diagnóstico tanto para o sistema de saúde quanto para a 
paciente. A bioespectroscopia pode constituir uma ferramenta diagnóstica eficaz para 
melhorar praticidade e fidedignidade no diagnóstico das principais vulvovaginites, por 
se tratar de um método semiautomatizado que independe da avaliação subjetiva de um 
examinador. Neste trabalho, pretendeu-se avaliar a potencialidade desse método para 
o diagnóstico da candidíase vaginal e vaginose bacteriana em amostras de pacientes 
atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, utilizando-se da classificação 
multivariada. Participaram da pesquisa 16 pacientes, entre pacientes saudáveis e com 
queixas, das quais foram coletados dados clínicos, socioeconômicos, microbiológicos e 
espectroscópicos. Ao aplicarmos o modelo PLS-DA utilizando o método de validação 
cruzada, obtivemos os seguintes valores de AUC (área sob a curva): grupo controle 
100%, grupo candidíase 75% e grupo vaginose 75%. Será necessário aumentar o 
número de amostras avaliadas para poder construir modelos mais robustos. 

 
 
Palavras-chave: Vulvovaginite; bioespectroscopia; análise multivariada. 

TITLE: EVALUATION OF THE POTENTIAL OF BIOESPECTROSCOPY AND 

MULTIVARIATED CLASSIFICATION IN THE DIAGNOSIS OF CANDIDIASIS AND 

BACTERIAL VAGINOSIS IN WOMEN ATTENDED AT MATERNITY SCHOOL 

JANUARY CICCO 

Abstract 

 

Vulvovaginitis is a condition that affects the lower female genital tract and often has an 
infectious cause, among the main infections, stand outvaginal candidiasis and bacterial 
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vaginosis, which are the most frequent etiology of gynecological patients with complaints. 
It is known that for the diagnosis of these diseases, clinical and laboratory data require 
examiner time and experience, in addition to burdening the diagnosis for both the health 
and the patient. Biospectroscopy can be an effective diagnostic tool to improve 
practicality and reliability in the diagnosis of the main vulvovaginitis, as it is a method 
semiautomated that does not depend on the subjective evaluation of an examiner. In this 
work, it was intended to evaluate the potential of this method for the diagnosis of vaginal 
candidiasis and bacterial vaginosis in samples from patients seen at the Maternidade 
Escola Januário Cicco, using the multivariate classification.Sixteen patients participated 
in the research, including healthy and complaining patients,from which clinical, 
socioeconomic, microbiological and spectroscopic. When applying the PLS-DA model 
using the cross validation, we obtained the following values of AUC (area under the 
curve): control group 100%, candidiasis group 75% and vaginosis group 75%. Will be 
necessary to increase the number of samples evaluated in order to build a model more 

robust. 

 
 
Keywords: Vulvovaginitis; biospectroscopy; multivariate analysis. 

Introdução 

As vulvovaginites são afecções que acometem o trato genital feminino baixo e 
frequentemente tem causa infecciosa, apesar de causas não infecciosas também 
fazerem parte do grupo etiológico destes distúrbios. Neste sentido, destacam-se entre 
as principais infecções vaginais a candidíase vaginal e a vaginose bacteriana, que juntos 
representam cerca de 75% das queixas de corrimento vaginal (SOBEL, 1999). 

A vaginose bacteriana caracteriza-se por alterações na microbiota vaginal que 
correspondem à diminuição da prevalência de bactérias da espécie dos Lactobacilos e 
aumento da proliferação de diversas bactérias, incluindo anaeróbios, associado à 
produção de aminas voláteis por essa nova população, resultando num pH vaginal mais 
alto, acima de 4,5 (FREDRICKS, 2005). 

Já a candidíase vaginal é definida pela presença de sinais e sintomas inflamatórios 
associado à colonização por Candida spp e, diferente da vaginose bacteriana, não 
acompanha diminuição dos lactobacilos (VITALI et al, 2007). A presença da inflamação 
é necessária visto que parte das mulheres possuem colonização assintomática por 

Candida spp (GARDELLA; ECKERT; LENTZ, 2017). 

Como consequência, a presença dessas vulvovaginites pode levar a complicações 
ginecológicas e obstétricas como doença inflamatória pélvica, celulite pós-
histerectomia, endometrite pós-aborto, corioamnionite e trabalho de parto prematuro 
(HITTI et al, 2001; FARR et al, 2015). Além disso, tais infecções podem estar associadas 
a um aumento de risco de complicações durante o ciclo gravídico puerperal, contribuir 
na gênese da neoplasia intraepitelial cervical (HILL, 1994) e ainda contribuir para a 
disseminação das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Para o diagnóstico desses distúrbios, são necessários critérios clínicos e laboratoriais, 
que dependem de vários parâmetros, incluindo observação do aspecto do corrimento, 
sintomas da paciente, visualização em esfregaço a fresco, teste de aminas, culturas e 
testes moleculares (SOBEL, 1999; GAYDOS et al, 2017), sendo o esfregaço a fresco e 
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a coloração de GRAM as técnicas mais usadas na prática cotidiana (SPIEGEL, 1983; 
HILL, 1994; NUGENT, 1991; BECERRA, 2016). Esses métodos de investigação 
dependem da experiência do profissional envolvido, da qualidade da coleta e de outras 
variáveis, tornando o diagnóstico dispendioso em termos de tempo e dinheiro, tanto para 
o sistema de saúde quanto para as usuárias desse. 

A subjetividade dos critérios clínicos e as dificuldades na execução das técnicas para 
obtenção dos critérios laboratoriais geralmente atrapalham na identificação da causa 
dos sintomas vaginais (ANDERSON, 2004) e podem acarretar no tratamento excessivo 
ou erro na conduta terapêutica (NWANKWO, ANIEBUE, UMEH, 2017), resultando no 
aumento da morbidade associada a esses quadros. 

Com base nos fatos descritos acima, foi observada a necessidade de novos métodos 
para o reconhecimento das vulvovaginites infecciosas. Nesse sentido, a 
bioespectroscopia pode constituir uma ferramenta diagnóstica eficaz para melhorar 
praticidade e fidedignidade no diagnóstico das principais vulvovaginites, pois se trata de 
um método semiautomatizado que independe da avaliação subjetiva de um examinador, 
possibilitando uma alternativa para aumentar a acurácia da avaliação nos casos de 
sintomas vaginais. 

Uma pequena quantidade de conteúdo vaginal sobre a lâmina do equipamento de 
bioespectroscopia possibilita identificar o padrão de absorção/reflectância das ondas de 
infravermelho provocadas pela presença do patógeno e inferir a etiologia mais provável 
daquela condição clínica analisada (WALSH, 2007; PATEL, 2011; DUPUY, 2010). 

Este trabalho se propõe a avaliar a bioespectroscopia combinada a classificação 
multivariada como um método de diagnóstico de vulvovaginites, abrangendo vaginose 
bacteriana e candidíase. 

 
Metodologia 

 

Tratou-se de um estudo prospectivo transversal cujas participantes foram pacientes 

atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco. 

Os critérios de inclusão foram reajustados desde o início da pesquisa, ficando, portanto: 
mulheres com queixa de corrimento genital; idade superior a 18 anos e que 
concordaram em participar do estudo após leitura e assinatura do TCLE (Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido). Foram excluídas do estudo: pacientes 
diagnosticadas com outro tipo de corrimento que não sejam vaginose ou candidíase e 
pacientes que fizeram uso de ducha vaginal ou tiveram relações sexuais nas últimas 24 
horas antecedentes ao exame. Também fizeram parte do estudo mulheres saudáveis 

para formação de um grupo controle. 

  

Aquisição dos dados sócio-econômicos e informações clínicas 
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As pacientes incluídas na pesquisa responderam a um questionário validado (Anexo 1) 
acerca das informações socioeconômicas, enquanto as informações clínicas - número 
de parceiros, tipo de queixa, coloração do corrimento, aspectos do muco, presença de 
ectrópio friável em colo cervical, febre, corrimento uretral no parceiro, dispareunia e 
sinusiorragia - foram coletadas no momento da consulta. Os dados foram organizados 
em planilhas e posteriormente colocados em tabelas. 

  

Preparação das amostras 

  

As amostras para teste de esfregaço a fresco e coloração de GRAM foram coletadas 
com swab de Dacron, dispondo o material em duas lâminas de vidro. Na primeira lâmina 
o conteúdo do swab foi distribuído na forma de esfregaço fino e reservada para ser 
corada pelo Gram, enquanto na segunda foi preparada com uma gota de soro fisiológico 
a 0,9%, na qual se dispôs o material do mesmo swab utilizado para o esfregaço, com a 

colocação de lamínula em cima para análise microbiológica. 

As amostras para a avaliação bioespectroscópica foram preparadas em microtubos, nos 
quais foram colocados 0,5 mL de soro fisiológico 0,9% homogeneizados com a secreção 
contida no swab. Essas amostras foram congeladas e enviadas ao Laboratório do grupo 
de pesquisa em Química Biológica e Quimiometria do Instituto de Química da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

  

Aquisição dos dados microbiológicos 

  

Durante a consulta foram adquiridas as informações referentes à sintomatologia da 
paciente e aos aspectos avaliados no corrimento. 

As lâminas preparadas com soro fisiológico foram avaliadas no momento da consulta, 
pelos participantes da pesquisa, buscando a observação de Trichomonas móveis, “clue 
cells”, celularidade e se a flora é bacilar ou cocácea, e as informações foram 
posteriormente salvas em planilhas. 

A análise da lâmina corada pelo Gram foi feita posteriormente, observando células de 
defesa, tipo de flora, Trichomonas fixados, “clue cells”, hifas e blastosporos (BECERRA, 
2016). A partir dessa visualização, aplicou-se os critérios de Nungent, como descrito por 
Vespero et al, 1999, para classificação do ecossistema examinado. Essa classificação 
é baseada em escores, quantificados de acordo com o morfotipo das bactérias 
observadas: de Lactobacilos; Gardnerella vaginalis e Bacteriodes sp e de Mobiluncus 
spp (bacilos curvos gram-negativos). Nesse sentido, o ecossistema é classificado em 
normal (de 0 a 3), intermediário (de 4 a 6) e positivo para vaginose bacteriana, com uma 
completa desestruturação do equilíbrio dos microrganismos normais da microbiota 

vaginal (de 7 a 10) (CARVALHO, 2005). 
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Aquisição de dados espectroscópicos 

  

Para a avaliação com a biospectroscopia, foram realizadas medições com o 
equipamento, obtendo-se resultados instrumentais no modo de absorbância com 32 
varreduras consecutivas de cada amostra inserida para formação de um único espectro 
entre 600 e 4000 cm-1, com resolução espectral de 4 cm-1. Três espectros foram 
obtidos para cada amostra, sendo o espectro médio formado a partir destes. 

As amostras foram descongeladas antes do início do processo. Inicialmente era 
realizada a limpeza do cristal do dispositivo ATR utilizando álcool hospitalar e cetona 
PA, depois disso fazia-se a leitura do branco. Em seguida, era retirada um pequeno 
volume da amostra a ser analisada e colocava-se esta quantidade de forma a cobrir 
toda a área superficial do cristal do equipamento, fechando a tampa deste e realizando 
a leitura da amostra. 

 
Resultados e Discussões 

 

Resultados 

  

Participaram do estudo 16 mulheres, das quais 6 faziam parte do grupo controle, 
enquanto o grupo com queixas foi constituído por 10 pacientes. A tabela 1 apresenta os 
dados referentes aos aspectos clínicos e demográficos das pacientes. 

A maioria das pacientes atendidas em ambos os grupos era de Natal e tinha entre 18 e 
29 anos. Também foi superior o número de pacientes com parceiro fixo. Dentre o grupo 
sintomático, a queixa isolada mais prevalente foi de prurido, seguido de odor, houve 
ainda pacientes apresentando ambos os sintomas. A coloração do corrimento mais 
relatado pelas pacientes foi o branco, seguido pelo esverdeado, no grupo sem queixas 
houve relato de corrimento diferente dessas duas cores. Não foram obtidas queixas de 

febre, corrimento uretral no parceiro, dispareunia e sinusiorragia. 

Nos dados aferidos pelo exame clínico, observou-se que para o muco cervical, todas as 
pacientes sintomáticas foram avaliadas com o aspecto turvo, enquanto nas pacientes 
do grupo controle, a maioria apresentou aspecto translúcido. O fluxo vaginal analisado 
em ambos os grupos obteve prevalência de característica branca homogênea com 
ausência de bolhas, apresentando bolhas em 20% das pacientes do grupo sintomático. 
Ao exame microscópico a fresco, o grupo controle não demonstrou alterações, enquanto 
o grupo sintomático obteve quatro lâminas com presença de clue cells, duas lâminas 

apresentaram presença de hifas e as outras duas mostraram-se normais. 

Em relação ao método de GRAM, pode-se determinar o diagnóstico de cada amostra, 
tendo-se avaliado que as primeiras 6 coletas pertencem ao grupo controle, sem queixas 
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e com microbiota normal. As lâminas seguintes pertenciam ao grupo com queixas, e 
foram avaliadas com a presença de candidíase e vaginose. 

Através dessas informações prévias referentes aos métodos de diagnóstico padrão, as 
análises de bioespectroscopia foram realizadas utilizando as 10 primeiras amostras, 
entre as quais seis pertenciam ao grupo controle e quatro ao grupo sintomático, sendo 
duas com presença de candidíase e as outras duas amostras com vaginose. Os dados 
espectrais foram obtidos com corte espectral em região de impressão digital biológica 
(900-1800 cm-1), em seguida, foram realizados os seguintes processamentos: 
normalização no pico da Amida I (1650 cm-1), correção de linha de base (AWLS) e 
suavização de Savitzky-Golay (SG), para a remoção de ruído instrumental. Na figura 1, 
têm-se a representação espectral de todas as amostras obtidas após processamento. 
O modelo de classificação empregado foi o PLS-DA, aplicando a validação cruzada, 
pelo método leave-one-out (LOO), e a variância acumulada foi de 61,83% dos dados 
originais. 

O modelo PLS-DA corresponde a um tipo de análise multivariada supervisionada, uma 
vez que utiliza um direcionamento previamente informado à análise, dessa forma as 
amostras puderam ser agrupadas seguindo às informações anteriormente obtidas a 
partir dos métodos clínicos e laboratoriais (SANTOS, 2015). A aplicação da validação 
cruzada é a etapa da avaliação multivariada que procura assegurar que o modelo criado 
reflete o comportamento do que está sendo estudado. O método leave-one-out se fez 
importante mediante a pequena quantidade de dados adquiridos, nesse método todas 
as amostras são considerados um subgrupo individualmente (PARREIRA, 2003) 

A tabela 2 apresenta os valores referentes a área sob a curva (AUC), sensibilidade e 
especificidade, dentro do método de validação cruzada, encontrados para cada grupo. 
Pode-se observar que para o grupo controle, foram encontradas tanto sensibilidade 
quanto especificidade de 100%, enquanto tanto o grupo com candidíase quanto o de 

vaginose obtiveram sensibilidade de 50% e especificidade de 75%. 

  

Considerações 

  

As coletas de amostras foram interrompidas na primeira semana de Março de 2020, em 
virtude do fechamento dos ambulatórios de ginecologia da MEJC devido à pandemia 
por Coronavírus. Sendo assim, a continuidade desse projeto foi prejudicada, implicando 
na dificuldade em realizar maiores análises estatísticas em função da baixa quantidade 
de resultados para o presente relatório. É pretendido voltar às coletas tão logo os 
ambulatórios voltem a funcionar para suprir essa deficiência. 

Em relação aos espectros e avaliação quimiométrica, notou-se que, a partir dos valores 
de sensibilidade e especificidade obtidos com a aplicação do PLS-DA pelo método da 
validação cruzada, apesar da baixa quantidade de amostras, o estudo alcançou 
resultados promissores, sendo necessário, entretanto, aumentar o tamanho amostral 
para validar a eficiência dos modelos. 
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O aumento no número de coletas permitirá uma melhor avaliação desses modelos, 
sendo possível também a aplicação de outros algoritmos de classificação multivariada, 

como PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA. 

A continuação do estudo pretende submeter as amostras obtidas a uma análise em 
busca de padrões de alteração mais fortes empregando análise de componente principal 
(PCA), que decompõe os dados espectrais modificando os vários números de onda por 
algumas novas variáveis ou componentes principais (PCs) (WALSH et al, 2007), 
buscando a partir daí dissemelhanças, assim, diminui-se a dimensão dos dados 
facilitando o processamento. É um bom método inicial uma vez que por não ser 
supervisionado, é imparcial. O LDA busca segregar em classes esses dados obtidos, 
sendo bem aplicado em sequência ao PCA, uma vez que as variáveis são 
significativamente menores que os espectros (TREVISAN et al, 2012). 

No que diz respeito aos dados clínicos obtidos, observou-se que os sintomas como odor 
foram relatados isoladamente em 30% das pacientes, também sendo mencionado como 
sintoma misto associado ao prurido por 20% das pacientes, enquanto a porcentagem 
de clue cells obtida no exame a fresco foi de 40% das amostras. Com relação ao sintoma 
de prurido, foi mencionado isoladamente em 50% das pacientes, enquanto as lâminas 
avaliadas com presença de hifas correspondiam a 30%. Anderson (2004) avaliou que 
na ausência de odor o diagnóstico de VB é mais improvável (RP, 0,07 [IC 95%, 0,01-
0,51]), assim como na candidíase a ausência de prurido torna menos provável o 
diagnóstico (RPs, 0,18 [IC 95%, 0,05-0,70] a 0,79 [IC 95%, 0,72-0,87]). 

Para as queixas como dispareunia e sinusiorragia, ambas negadas pelas pacientes, não 
há correlação significativa entre a presença delas e a presença de vulvovaginites 
(ANDERSON, 2004). Relatos de corrimento uretral no parceiro e febre, também 
ausentes nessa pesquisa, são mais comuns nas uretrites, como clamídia e gonorréia 
(TAKAHASHI et al 2006;). 

Apesar de 30% das lâminas avaliadas no grupo das pacientes sintomáticas 
apresentarem-se normais, sabe-se que o exame microscópico a fresco não tem 
sensibilidade suficiente para excluir candidíase em pacientes sintomáticas, sendo 
indicados outros testes como a análise por GRAM ou testes moleculares (SOBEL, 
2020). Já a presença de clue cells é critério para o diagnóstico de vaginose bacteriana 
(AMSEL et al 1983). Tais informações corroboram a necessidade de análises com 
outras técnicas para melhorar o diagnóstico dessas vulvovaginites. 

 

Conclusão 

 

A partir da análise espectral e quimiométrica dos fluidos vaginais pode-se observar que 
a aplicação do modelo PLS-DA conseguiu evidenciar resultados promissores, mesmo 
com a baixa quantidade de amostras. Entretanto, é necessário aumentar amostragem, 
para que seja possível a validação dos modelos propostos e a implementação de outros 

algoritmos em busca de uma melhor análise com modelos mais robustos. 
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Tabela 1: dados clínicos e demográficos 

 

 

Tabela 2: análise dados da bioespectroscopia CV= cross validation (validação cruzada); 
AUC= area under curve (área sob a curva) 

 

 

Figura 1: representação dos espectros processados obtidos para os grupos controle, 

candidíase e vaginose. 
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TÍTULO: Levantamento e cartografia de poços e fraturamentos no aquífero 

Cristalino/Fissural na região de Currais Novos/RN 

Resumo 

A proposta de elaboração dessa pesquisa se baseou na necessidade de um maior 
conhecimento do sistema de reservatórios de águas subterrâneas da região do Seridó, 
Nordeste brasileiro, diante a grande demanda dos recursos hídricos, em especial na 
última década. Nesse trabalho, é realizado uma investigação hidrogeológica a partir de 
avaliação de um banco de dados de poços e da compilação dos dados cartográficos 
geológicos existentes na bibliografia obtidos a partir de estudos geológicos já realizados 
na Faixa Seridó (Folha SB.24-Z-B-II Currais Novos, Folha SB.24-Z-B-III Santa Cruz e 
Mapa geológico do Estado do Rio Grande do Norte), em especial no município de 
Currais Novos-RN. O aquífero localizado na área de estudo é configurado como do tipo 
fissural e é constituído por rochas Neoproterozoicas do Grupo Seridó. A interpretação e 
compilação de dados estruturais obtidos sugeriu uma orientação preferencial dos 
fraturamentos em NE-SW e E-W. Essas estruturas concedem ao maciço rochoso 
porosidade e permeabilidade secundária necessárias para a geração e evolução do 
reservatório hídrico. Dados litológicos, hidrográficos, estruturais e hidrodinâmicos foram 
confrontados a fim de se estabelecer regiões de favorabilidade hidrogeológica. Diante 
dos dados avaliados, é possível identificar uma correlação de poços produtivos em 
relação ao intervalo de profundidade de 30 a 60 metros. Um outro resultado importante, 
é o percentual de poços produtivos localizados nas margens das drenagens. 

 
Palavras-chave: Aquífero Fissural; Favorabilidade hidrogeológica. 

TITLE: Survey and cartography of wells and fractures in the Crystalline/Fractured 

Bedrock aquifer in the region of Currais Novos/RN. 

Abstract 

 

The proposal to elaborate this research was based on the need for a greater knowledge 
of the groundwater reservoir system of the Seridó region, Northeastern Brazil, in view of 
the great demand of water resources, especially in the last decade. In this work, a 
hydrogeological investigation is carried out from the evaluation of a database of wells 
and the compilation of the geological cartographic data existing in the bibliography 
obtained from geological studies already carried out in the Seridó Range (Folha SB.24-
Z-B-II Currais Novos, Folha SB.24-Z-B-III Santa Cruz and Mapa geologic do Estado do 
Rio Grande do Norte), especially in the municipality of Currais Novos-RN.RN. The 
aquifer located in the study area is configured as fractured bedrock type and consists of 
Neoproterozoic rocks of the Seridó Group. The interpretation and compilation of 
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structural data obtained suggested a preferential orientation of fractures in NE-SW and 
E-W. These structures grant the rocky massif porosity and secondary permeability 
necessary for the generation and evolution of the water reservoir. Lithological, 
hydrographic, structural and hydrodynamic data were compared in order to establish 
regions of hydrogeological favorability. In view of the evaluated data, it is possible to 
identify a correlation of productive wells in relation to the depth range of 30 to 60 meters. 
Another important result is the percentage of productive wells located on the drain 
margins. 

 
 

Keywords: Fractured Bedrock Aquifer; Hydrogeological favorability. 

Introdução 

Em virtude da acentuada escassez de chuvas, a gestão dos recursos hídricos no 
Nordeste do Brasil vem enfrentando grandes desafios nessa última década. A 
severidade e a evolução espacial e temporal deste cenário é observada pelo Monitor de 
Secas do Nordeste do Brasil desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA) com 
dados desde julho de 2014. 

O Rio Grande do Norte (RN) recebeu um grande volume de chuvas neste ano de 2020, 
com precipitações acima da média. No entanto, as alternativas para solucionar ou 
minimizar as adversidades geradas pela seca, adquiridas ao longo dos últimos anos, 
continuam exercendo um papel crucial na vida dos potiguares. 

Com o frequente esgotamento dos mananciais superficiais monitorados pelo Sistema 
de Acompanhamento de Reservatórios (SAR), também administrado pela ANA, as 
águas extraídas dos aquíferos subterrâneos vem obtendo uma representatividade 
significativa no combate à seca. Diante deste cenário, a contribuição das pesquisas 
hidrogeológicas tornam-se imprescindíveis para uma melhor compreensão dos 
sistemas aquíferos e com isso aumentar o aproveitamento dos recursos hídricos 
subterrâneos. 

De acordo com Diniz Filho et al. (2010), 60% da superfície total do estado do RN é 
composta pela Província Hidrogeológica do Embasamento Cristalino representadas 
pelo aquífero cristalino ou fissural. Os diferentes fatores que propiciam a evolução e 
produtividade dos reservatórios hídricos depende de condições geológicas (estruturais 
e composicionais), hidrogeológicas, climáticas, topográficas e outras que caracterizam 

cada tipo de unidade aquífera. 

A classificação hidrogeológica das rochas fraturadas englobam os grupos das rochas 
cristalinas, vulcânicas, carbonáticas e clásticas (Singhal e Gupta, 1999). Essa primeira, 
representada pelas rochas ígneas não vulcânicas (granitos, dioritos, gabros etc.) e 
rochas metamórficas (gnaisses, xistos, filitos etc.). Ademais, esses autores 
complementam que os principais meios de ocorrência de água subterrânea estariam 
associados ao manto de intemperismo e descontinuidades como juntas, falhas, planos 
de foliação e outros. As rochas fraturadas são heterogêneas e anisotrópicas por 
natureza, e, dependendo da escala avaliada, o meio fraturado pode ser considerado 

como um meio contínuo ou não (Custodio e Llamas, 1996). 
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Tipos de ocorrência de água subterrânea em terrenos cristalinos são encontrados na 
literatura propondo modelos para auxiliar na compreensão das características 
estruturais e regimes atuantes na produtividade dos reservatórios hídricos. O modelo 
Riacho-Fenda, proposto por Siqueira (1967), demonstra que trechos retilíneos de 
riachos coincidem com zonas fortemente fraturadas permitindo assim que as fraturas 
sejam periodicamente recarregadas pela drenagem (Figura 1). “Cotovelos” e trechos 
retilíneos de riachos constituem exemplos favoráveis, sendo diagnósticos do modelo em 
regiões com intenso fraturamento, identificados por fotografias aéreas e/ou imagens de 
satélite e confirmadas em campo nos afloramentos com orientação compatível com a 
drenagem. 

Diante desse arsenal bibliográfico, o presente trabalho se propõe a realizar um 
levantamento hidrogeológico e estrutural regional no município de Currais Novos, 
porção centro sul do RN, no intuito de identificar e mapear a favorabilidade 
hidrogeológica da região. Para isso, foi realizado um levantamento dos dados 
geológicos existentes na bibliografia, em especial dos fraturamentos regionais e locais, 
e cartografia de poços instalados no local de estudo. 

 
Metodologia 

 

Os métodos utilizados no presente trabalho foram organizados, de maneira geral, em 
aquisição de dados de poços, compilação de dados geológicos e análise espacial de 
todas as informações obtidas com base nas pesquisas bibliográficas. 

O início dos trabalhos foi motivado pela disponibilidade de dados de poços fornecidos 
pelo projeto de extensão coordenado pela hidrogeóloga professora Dra. Vera Lúcia 
Lopes de Castro, intitulado “Caracterização quali-quantitativa das águas subterrâneas 
na cidade de Currais Novos-RN, visando à orientação dos usos múltiplos” da Escola de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ECT/UFRN). 
As informações utilizadas a princípio deste banco de dados foi a localização dos poços, 

situação do poço (paralisado, seco, em operação etc.), profundidade e vazão. 

Além desse banco de dados, foram obtidas informações de poços em órgãos estaduais 
do RN afim de se obter uma maior dispersão dentro do município, visto que os dados 
da ECT/UFRN eram localizados apenas na região urbana de Currais Novos. Dessa 
forma, após contato com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos do RN (SEMARH-RN) e com o Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN) 
foi possível acessar os dados de poços localizados em toda a área estudada. 
Posteriormente, também foram incorporados os dados de domínio públicos do Sistema 
de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) do Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM). Todos os dados admitidos para avaliação partiram da premissa de que 
estavam localizados dentro dos limites do município de Currais Novos. 

Foram obtidos um total de 445 poços que passaram por uma triagem onde foram 
selecionadas as informações imprescindíveis à avaliação de favorabilidade 
hidrogeológica. São elas: informação de coordenadas válidas localizadas dentro do 
município estudado, valores de vazões (independentemente do valor) e profundidades 
com valores iguais ou maiores que 5 metros. Desse total, 247 poços foram escolhidos 
e 198 desconsiderados. Os dados foram organizados com auxílio do 
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software Microsoft® Office Excel 2020 e a partir dele também foram gerados os gráficos 
comparativos de dispersão. 

Na segunda etapa metodológica, foi feito uma compilação dos dados cartográficos 
geológicos existentes na bibliografia obtidos a partir de estudos geológicos já realizados 
na Faixa Seridó (Folha SB.24-Z-B-II Currais Novos, Folha SB.24-Z-B-III Santa Cruz e 
Mapa geológico do Estado do Rio Grande do Norte), que englobam o município em 
questão. Para cartografar as estruturas geológicas e gerar o mapa final, foram utilizados 
modelos digitais de elevação, construídos a partir dos dados SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission) obtidos no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (United 
States Geological Survey – USGS) e o software ArcGIS® 10.8 para processar todos 

esses dados. 

Em seguida, foram realizadas pesquisas relacionadas aos aspectos conceituais 
hidrogeológicos e estruturais de aquíferos fraturados (Custodio et al., 1996; Feitosa et 
al., 2008; dentre outros) e relacionados aos estudos geológicos já realizados na Faixa 

Seridó (Diniz Filho et al., 2010; Medeiros et al., 2015; Oliveira et al., 2018; entre outros). 

Foram visitados quatro afloramentos dentro da área de estudo a fim de reconhecer de 
forma generalizada os aspectos estruturais e litológicos da região. As unidades mais 
representativas presentes em campo, como proposto nos mapas executados por 
Medeiros e Dantas (2012) e Oliveira e Cunha (2018), foram investigadas e discutidas. 
Essas atividades foram realizadas nos dias 02 e 05 de abril de 2019 e foi coordenada 
pelo hidrogeólogo prof. Dr. José Braz Diniz Filho. Participaram também o geomorfólogo 
prof. Dr. Vanildo Pereira da Fonseca, colaborador desta pesquisa, e dos então alunos 
do curso de geologia da UFRN, Tadeu Pieretti Julião, Ana Raquel Alves de Negreiros e 
Daniele Ingredy Gomes Silva. 

Por fim, foi feito uma análise espacial dos poços em relação as estruturas e unidades 
geológicas confrontando com os modelos de acumulação hidrogeológica para 

fundamentar as discussões do presente trabalho. 

 
Resultados e Discussões 

 

De acordo com o Feitosa et al. (2008), no cristalino das regiões semiáridas, o manto de 
cobertura indiferenciada (alúvios, elúvios e colúvios) tem espessura média da ordem de 

5 metros com valor mediano da ordem de 4 metros. 

Partindo dessa premissa, ao realizar inicialmente a triagem dos poços foram 
descartados os poços com profundidades menores que 5 metros no intuito de eliminar 
poços que possivelmente estivessem captando água subterrânea de aluviões e não do 
aquífero cristalino subjacente. Além disso, também não foram selecionados poços que 
não obtivessem nenhuma informação de profundidade também para eliminar esse erro. 
O resultado da triagem pode ser visto no Anexo I. 

Foi convencionado para esse trabalho que os poços com vazões iguais a zero, 
independentemente da situação informada, seriam classificados como Secos (76 
poços). Os demais com valores diferentes de zero, foram classificados como Produtivos 
(171 poços). Nesse primeiro grupo, na informação do banco de dados primário, são 
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encontrados poços com situação “Paralisado” e “Seco”. Já no segundo grupo, os poços 
possuíam as situações “Equipados”, “Instalados”, “Não Instalados”, “Fechados”, 
“Abandonados”, “Não Informada” e “Em Operação”. Todos os dados selecionados para 
a pesquisa somam informações de 247 poços. 

A média aritmética das vazões dos poços convencionados produtivos é de 3,089 m³/h 
e a mediana 2 m³/h. Informação essa que vai de encontro a outra abordagem em Feitosa 
et al. (2008) onde afirma também, que, no cristalino das regiões semiáridas, no Nordeste 
do Brasil, “a produção média dos poços é da ordem de 3 m³/h, com mediana de 2 m³/h”. 

A partir dos dados obtidos foi possível gerar um gráfico correlacionando os dados de 
vazão e profundidade (Figura 2). Observa-se uma concentração de 218 poços no 
intervalo entre 30 e 60 metros. Esse valor representa 79,5% do total avaliado. A 
proporção de Secos e Produtivos nesse intervalo é de 33% e 77%, respectivamente. 
Ainda que esses resultados revelem um sucesso relativamente satisfatório, em relação 
à profundidade dados analisados, é importante considerar a localização de cada ponto 
e então correlacionar com a variação espacial das estruturas e unidades geológicas e 
então verificar se há a possibilidade de delimitar zonas hidrogeológicas e profundidades 
mais favoráveis. 

Com a compilação dos dados cartográficos geológicos existentes na bibliografia obtidos 
a partir de estudos geológicos já realizados na Faixa Seridó (Folha SB.24-Z-B-II Currais 
Novos, Folha SB.24-Z-B-III Santa Cruz e Mapa geológico do Estado do Rio Grande do 
Norte, respectivamente elaborado por Medeiros et al., 2012; Oliveira et al., 2014; 
Angelim et al., 2006) foi possível gerar o Mapa Geológico do Município de Currais 

Novos-RN identificando os poços estudados (Figura 3). 

A análise feita de imediato é com relação a dispersão espacial dos poços. Como foi 
utilizado o banco de dados da ECT/UFRN, que objetiva o estudo específico da área 
urbana de Currais Novos, existe uma densidade de poços nessa região. 

Os poços estão distribuídos de forma bem homogênea no que diz respeito às litologias 
perfuradas, com exceção nas regiões onde afloram os quartzitos e muscovita quartzitos 
da Formação Equador (sigla em mapa NP3se) e os biotita-anfibólio gnaisses da 
Formação Jucurutu (sigla em mapa NP3sju). Ambos pertencem ao Grupo Seridó e 
afloram em formas lenticulares com orientação NE-SW. De acordo com o Mapa Digital 
do Terreno, em detalhe no mapa geológico, essas unidades se destacam no relevo 
relativamente aplainado de toda a área municipal. Existem apenas 4 poços locados nas 
bordas da Formação Equador. Desses, 2 são produtivos e 2 secos. 

As estruturas geológicas compiladas apresentam duas orientações preferenciais: NE-
SW e E-W, tal como mencionado em Feitosa et al. (2008), em que os autores relatam 
que, no Planalto da Borborema, interior do Nordeste setentrional, diferentes tipos de 
dados definem o campo de tensões em termos de contração/compressão (Z/s1) E-W e 
tração (X/s3) N-S (variando de NNW a NNE). Essas informações foram confirmadas em 
campo tal como pode ser avaliado nas atitudes de elementos estruturais mostrados na 
tabela 1. 

A correlação entre as estruturas geológicas e a localização dos poços estudados deve 
ser avaliada com certa cautela, já que estamos falando de pontos e lineamentos 
relativamente pequenos em uma escala também pequena (1:200.000). Seria adequado, 
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para essa avaliação, uma setorização da área total com avaliações especificas com 
auxilio, por exemplo, de fotografias aéreas. 

O modelo Riacho-Fenda, proposto por Siqueira (1967), abordado anteriormente, 
demonstra que trechos retilíneos de riachos e os “cotovelos” (união de duas fraturas 
formando ângulo em torno de 90°) coincidem com zonas fortemente fraturadas 
permitindo assim que as fraturas sejam periodicamente recarregadas pela drenagem. 
Essas inferências diagnósticas do modelo de acumulação em terrenos cristalinos, 
podem ser inferidas em imagem de satélite da região de Currais Novos (Figura 4). De 
acordo com os dados obtidos, observa-se a evidência de cotovelos e drenagens 
retilíneas concordantes com as orientações principais inferidas. 

Uma última, e não menos importante, avaliação observada na correlação do mapa, é a 
proporção de poços Produtivos localizados nas margens das drenagens. 
Principalmente, nas drenagens principais, onde se observam os depósitos aluvionares. 

 

Conclusão 

 

Diante dos dados apresentados, é possível identificar uma correlação de produtividade 
mais acentuada em relação ao intervalo de profundidade 30-60 metros, onde se 
observou um maior sucesso nas perfurações. Para uma melhor avaliação desse dado, 
pode-se sugerir uma investigação mais detalhada dos eventos deformacionais e das 

estruturas geradas em cada um deles. 

Um outro ponto importante, é a correlação dos dados de drenagem e os poços 
Produtivos. Existem casos de insucesso de perfuração na periferia desses riachos, 
porém, a proporção inferida visualmente é de uma maior quantidade de poços 
Produtivos. Tal como dito anteriormente, seria necessário uma avaliação mais detalha 
e manipulação do raio de influência das drenagens em relação a localização dos poços. 
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Figura 1 - Modelo de acumulação de água subterrânea do tipo Riacho-Fenda proposto 
por Siqueira (1967). Compilado de Feitosa et al. (2008). 

 

 

Figura 2 - Gráfico de Dispersão - Vazão x Profundidade dos 247 poços catalogados. 
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Figura 3 - Mapa Geológico do Município de Currais Novos/RN. 

 

 

Figura 4 - Imagem de Satélite Obtida no Google Earth Pro com detalhe para 
interpretação (em linhas vermelhas) dos trechos retilíneos de drenagens compatíveis 
com as orientações principais das estruturas geológicas inferidas. 
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Tabela 1- Afloramentos visitados em Currais Novos/RN nos dias 02 e 05 de abril/2019. 
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Anexo 1.1 - Banco de Dados dos 247 Poços Estudados em Currais Novos/RN. 
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Anexo 1.2 - Banco de Dados dos 247 Poços Estudados em Currais Novos/RN. 
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Anexo 1.3 - Banco de Dados dos 247 Poços Estudados em Currais Novos/RN. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 867 

 

 

 

Anexo 1.4 - Banco de Dados dos 247 Poços Estudados em Currais Novos/RN. 
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Anexo 1.5 - Banco de Dados dos 247 Poços Estudados em Currais Novos/RN. 
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Anexo 1.6 - Banco de Dados dos 247 Poços Estudados em Currais Novos/RN. 
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TÍTULO: Meta-heurísticas para o Problema Multiobjetivo do Agendamento de Tarefas 

em Máquina Única 

Resumo 

O Problema Multiobjetivo do Agendamento de Tarefas em Máquina Única (multi-
objective single machine jobshop scheduling) pode ser utilizado para modelar diversas 
aplicações do mundo real. Trata-se de um problema de otimização combinatória. 
Existem diversas variantes que modelam distintas aplicações do mundo real. Muitas 
dessas variações encontram-se na categoria NP-Difícil. A variante abordada nesse 
trabalho visa otimizar o sequenciamento em máquina única, com o foco em reduzir ao 
máximo o atraso, sendo este apenas o único objetivo a ser otimizado pelo algoritmo 
(mono-objetivo), onde uma vez que as tarefas começaram a ser processadas elas 
devem ser finalizadas. Para realizar tais procedimentos foram utilizados algoritmos de 
Branch-and-bound e Busca Tabu. 
 
Palavras-chave: Agendamento. Algoritmo. Job Shop Meta-heurística. 

TITLE: Metaheuristics for the Single Machine Jobshop Scheduling Problem 

Abstract 

The multi-objective single machine jobshop scheduling can be utilized to model many 
real world applications. It refers to an combinatorial optimization problem. There are 
many variations modeling distinct apllications in the real world. Many of such variantions 
fall into the NP-Hard category. The variation brought in this article targets optimization in 
a single machine, focusing on reducing the scheduling delay, this being the single 
objective for optimization in the algorithm (mono-objective), once the tasks begin to be 
processed the must be finished. To perform such procedures Branch-and-bound and 
Tabu Search algorithms were used. 
 

Keywords: Scheduling. Algorithm. Job Shop Metaheuristics. 

Introdução 

{jobshop é um problema onde deve-se designar uma sequência de tarefas (também 
chamadas de jobs) para serem executadas por uma determinada quantidade de 
instâncias de processamento, denominadas "máquinas", cada qual podendo processar 
somente uma tarefa por vez e cada tarefa podendo ser processada apenas por uma 
máquina por vez. Há de se notar que mesmo havendo uma nomenclatura referente a 
máquinas, este problema pode ser usado para representar diversos modelos de 
entidade do mundo real sendo este termo apenas uma abstração. Por exemplo: 
suponha uma clínica, onde há uma fila de pacientes que aguardam para serem 
atendidos, cada qual com diferentes níveis de urgência, e precisando passar uma 
quantidade diferente de tempo em seu atendimento. É possível modelar esse cenário 
utilizando terminologias características do problema de agendamento jobshop. Os 
pacientes poderiam ser representados como as "tarefas", os médicos como as 
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"máquinas", a gravidade do atendimento poderia ser usada para estipular o "prazo" e o 
tipo do atendimento poderia ser utilizado para estipular uma duração para o 
atendimento. De posse desses dados é possível elaborar um modelo jobshop. Além 
disso, é possível que haja apenas uma máquina (single-machine) ou múltiplas (multi-
machine) 
Há múltiplas variações desse problema diferenciando-se por: forma de avaliar o 
agendamento, existência ou não de uma ordem específica nas quais determinadas 
tarefas devem ser processadas e preempção de tarefas. O objetivo do agendamento 
também pode variar, pode ser determinado como meta minimizar o atraso (soma do 
atraso de cada tarefa entregue) ou finalizar as tarefas no menor tempo possível 
(minimização de makespan). Tais metas são controladas pelo que chamamos de função 
objetivo, uma função que recebe como entrada um determinado agendamento, e 
retornam uma "avaliação" referente ao objetivo, como o tempo de conclusão ou o atraso 
total. Esta característica de querer alcançar um valor máximo ou mínimo de uma 
determinada função objetivo classifica o agendamento jobshop como um problema de 
otimização. 
A variação deste problema da qual este artigo irá tratar, utiliza máquina única, o que 
significa que há apenas um único agente responsável por processar as tarefas. Além 
disso, o algoritmo utilizado trabalha com não-preempção, ou seja, uma vez que a tarefa 
começa a ser processada pela máquina ela não interrompe o processamento até que 
tenha sido completada. Por fim, o método para avaliar implementado visa à redução do 
tempo total de atraso, é passada uma lista de tarefas constando o prazo para o qual 
aquela tarefa deve ser entregue e o tempo no qual a mesma está prevista para ser 
entregue, a cada unidade de tempo acima do limite previsto é somado um ponto de 
penalidade, o objetivo é encontrar o agendamento com o menor placar de penalidade 
possível, placar este que indica a soma das penalidades de todas as tarefas sendo o 
agendamento de menor placar aquele que produziu o menor atraso total, sendo portanto 
preferível aos de maior placar. Considerando que cada tarefa possui um tempo de 
liberação para processamento (release date) o problema pertence à categoria NP-Difícil. 
O problema investigado nesta pesquisa utiliza apenas uma máquina, sem preempção e 
visa minimizar o atraso. Utilizando um algoritmo de Branch-and-bound e outro de Busca 
Tabu 
 
Metodologia 

 
 

  

Foi feita uma revisão bibliográfica de artigos referentes a aplicações de técnicas meta-
heurísticas em problemas de agendamento. 
Application of particle swarm optimization in job-shop scheduling problem in the recycling 
process trabalha com o uso da técnica meta-heurística da otimização por enxame de 
partículas, cujo uso foi considerado para desenvolver e estudar neste artigo. A solução 
que apresenta já encontra-se diretamente aplicada em uma aplicação do mundo real, o 
uso eficiente de máquinas em estações de reciclagem, tendo por objetivo reduzir o 
tempo de processamento e dentre outros parâmetros (multiobjetivos), denotando cada 
agendamento considerado pelo algoritmo como uma partícula D-dimensional e 
utilizando deste algoritmo que já era conhecido para fazer uma otimização. É então 
explicado o processo de reciclagem e suas etapas, sendo cada etapa efetuada por uma 
máquina diferente e podendo ser subdividida em outras, sendo então dada uma visão 
geral do funcionamento de cada máquina. São dados detalhes particulares da operação 
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a serem levados em consideração pelo algoritmo, a exemplo de uma das máquinas cujo 
estado atual dependia da operação anterior efetuada por ela, além do tipo da máquina 
e das propriedades do material que estava sendo produzido. Tais características 
interferem na forma que será considerado o agendamento e determinado o resultado. 
Neste caso, a consequência dessa forma que a máquina opera no mundo real implica, 
de acordo com o autor do artigo, que o agendamento será "baseado na simulação de 
operações individuais". É justificado pela intuitividade o tamanho do agendamento 
produzido (5-7 dias). A partir de então são discutidas questões de como mitigar o 
crescimento fatorial agravado pelas múltiplas máquinas e suas operações, questões 
que não vamos tratar nesse artigo por somente tratar do problema para uma única 
máquina 
Applying tabu search to the job-shop scheduling problem aborda o uso da busca tabu, 
meta-heurística implementada nesse artigo. Após levantar a classificação do problema 
como NP-difícil, é levantado que uma instância importante (10 máquinas e 10 jobs 
proposta por Muth e Thompson) do mesmo já foi solucionado utilizando um outro 
algoritmo que também será tratado neste artigo, o branch-and-bound. Há também uma 
comparação entre os primeiros resultados de algoritmos exatos e meta-heurísticos para 
esta instância, mostrando resultados mais eficazes no algoritmo de branch and bound, 
e citando que em instâncias "retangulares" onde há mais jobs do que máqinas, para 
casos onde o número de máquinas é igual ao de máquinas, o método exato seria 
preferível. 
Além desses foram consultados A genetic algorithm for job-shop scheduling  e  Ant 
Colony Optimization for Job Shop Scheduling to Minimize the Total Weighted Tardiness 
que foram analisados visando a consultar outras formas de solução meta-heurística e 
as suas respectivas codificações. 
Para este relatório foi desenvolvido um algoritmo exato e um meta-heurístico para o 
problema do jobshop de máquina única mono-objetivo com meta de minimização do 
atraso. O algoritmo exato foi uma aplicação do branch and bound, e o meta-heurístico 
foi uma implementação do tabu search, quanto às instâncias foi criado um pequeno 
banco de instâncias para teste, a fim de verificar apenas o funcionamento dos 
algoritmos. Ambos foram desenvolvidos para estudo da técnica, mas não tiveram sua 
funcionalidade testada intensivamente, havendo como métrica apenas o aumento de 
instâncias para verificar o ponto onde por exemplo a resposta do meta-heurístico diferia 
da resposta do exato (caso onde a do exato será a correta). Apenas foram feitos testes 
preliminares, sendo necessário estudo posterior será possível determinar a eficácia de 
cada algoritmo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Objetivos: 
O objetivo da pesquisa é desenvolver algoritmos meta-heurísticos para o problema do 
agendamento mono-objetivo com otimização em relação ao tempo de atraso, por ser 
um problema com múltiplas variações é válido estudar aplicações de diferentes técnicas 
e compará-las entre si. Com base nos resultados apresentados nos modelos abstratos 
é possível aplicá-los em problemas do mundo real, sendo possível dizer com base na 
natureza do problema qual a melhor técnica de agendamento disponível. 
A aplicação de um sequenciamento inteligente visa a aprimorar resultados referentes a 
uma determinada meta e é de grande valor. É uma questão que interessa a todas as 
áreas onde há a flexibilidade de se decidir uma sequência de ações a serem tomadas, 
atrelada à responsabilidade de fazer tais ações da forma mais eficiente possível. Nota-
se que essa eficiência pode ter diversos significados, por exemplo: modelar para que 
nenhum funcionário exceda um determinado tempo de trabalho e mesmo assim todas 
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as tarefas diárias sejam cumpridas, minimizar o tempo de espera de praticamente 
qualquer operação que envolva um tempo de atendimento (de supermercados a 
hospitais), grandes operações de entrega de pedidos como aplicativos de comida e sites 
de compras, dentre outros. 
Encontrar a sequência correta para otimizar uma operação deixa de ser trivial para 
grandes operações e volumes de dados, cada vez mais presentes em nossa realidade. 
O agendamento jobshop permite abstrair e sistematizar uma vasta gama de tarefas cada 
qual com suas peculiaridades. Estudar e desenvolver novas técnicas para avaliar como 
cada uma se adapta melhor a cada variação do problema mostra-se relevante para 
permitir que a automatização do agendamento seja mais acessível e traga mais 
benefícios à sociedade. 
  
Branch and bound: 
  

O algoritmo branch-and-bound utiliza de uma geração sistemática de possíveis estados 
de agendamento. É gerada uma árvore de agendamentos, partindo de uma raiz onde 
não há nenhuma tarefa agendada e gerando folhas com agendamentos completo. 

Em uma aplicação de branch-and-bound seriam gerados múltiplos estados finais, 
podando de forma eficaz estados intermediários que não apresentam potencial para 
gerar um estágio final melhor do que o melhor já adquirido. Por este ser um problema 
combinacional o número de estados a ser gerado torna-se computacionalmente inviável 
para certas instância, considerando que instâncias com um maior número de elementos 
gera um número progressivamente maior de combinações o que progressivamente 
dificulta alcançar uma resposta para estes casos, uma vez que, no caso da máquina 
única, n tarefas geram n fatorial possíveis agendamentos. 

A implementação desenvolvida trabalha com objetos do tipo "agendamento", lançando 
sobre esses objetos uma função que gera todos os próximos estados que podem ser 
gerados, criando um conjunto de agendamentos composto pela agregação de uma 
tarefa pendente daquele agendamento ao mesmo. Cada um dos elementos gerados por 
essa função é atribuído como filho do objeto original. Além disso é possível dizer o atraso 
de cada elemento em tempo polinomial, comparando a hora em que cada tarefa foi 
finalizada com a hora na qual a mesma deveria ter sido terminada, sendo assim possível 
dizer o total de atraso de qualquer agendamento, contendo ele todas as tarefas ou não. 
A técnica utilizada consiste do uso de um estado inicial vazio (nenhuma tarefa atribuída) 
que faz uma busca em profundidade, gerando estados progressivamente mais próximos 
de um onde não há mais tarefas pendentes, ao alcançar tal estado, o mesmo tem seu 
atraso total calculado. A partir de então este valor servirá de limiar, os nós das árvores 
que excederem aquele atraso não são mais explorados, e aqueles que não forem 
podados, ao conseguir chegar às folhas tem seu atraso calculado e se tiverem um atraso 
total melhor do que o menor já calculado até agora ele pode servir como novo limiar, 
restringindo ainda mais as condições para os próximos nós serem explorados, evitando 
assim que haja desperdício de processamento em sequências que não tem potencial 
para gerar uma resposta melhor do que a já adquirida anteriormente. Este algoritmo em 
teoria garante que todos os nós relevantes serão gerados, ao mesmo tempo que não 
desperdiça recursos gerando nós que não são necessários, economizando assim na 
geração de estados futuros e no cálculo do "score" de nós que certamente não 
melhorarão o resultado atual. Essas novas funcionalidades permitem que seja feito um 
ordenamento de um maior número de tarefas sem que os recursos sejam esgotados, 
no entanto ainda carece da mesma limitação de um algoritmo de backtracking, uma vez 
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que para calcular a melhor solução ainda é gerada uma árvore de estados com n! 
combinações em potencial nas folhas. Mesmo que desta vez uma análise prévia permita 
uma navegação mais inteligente de modo que nem todas precisem ser geradas, ainda 
há a possibilidade de uma quantidade de tarefas gerar um número de combinações 
grande o bastante para gerar uma árvore que exceda a capacidade de memória do 
computador que está processando o agendamento. 

Tabu Search: 

O algoritmo de Tabu Search utiliza de uma abordagem de busca local, partindo de um 
agendamento completo (diferentemente do método utilizado pelo algoritmo de branch 
and bound que parte de uma solução vazia e estuda a melhor forma de preenchê-la), 
havendo assim sempre um elemento "atual" a ser substituído por outro que 
potencialmente levará a uma solução melhor. Essa solução completa "atual" é avaliada 
pela função objetivo, então a partir dela é gerada uma vizinhança, ou seja, 
agendamentos semelhantes gerados a partir de diversas possibilidades geradas por 
uma operação predefinida. Por exemplo, no algoritmo desenvolvido para este artigo a 
operação escolhida foi a de "swap", trocar duas tarefas do agendamento de lugar, é 
gerada uma lista de todas os agendamentos possíveis de serem gerados, cada membro 
dessa lista sendo uma "cópia" da tarefa atual com exceção de ter sido feita a permuta 
entre 2 tarefas, sendo todos os elementos da lista de agendamentos distintos entre si. 
Cada elemento dessa lista é avaliado com a função objetivo de checagem de atraso (a 
mesma utilizada no algoritmo de Branch and Bound) e seria possível assim escolher o 
melhor elemento da lista para substituir o elemento "atual", no entanto é possível 
alcançar um estado de mínimo local com essa substituição, escolhendo sempre a 
melhor solução é possível que ocorra um estado circular, onde por exemplo uma 
iteração sobre o estado A leva ao estado B, uma iteração sobre o estado B leva ao 
estado C, e uma iteração sobre o estado C leva a A, onde nem A nem B nem C são o 
melhor agendamento possível. Para evitar esta situação, é introduzido um fator 
diversificador para o algoritmo, a lista tabu, que bloqueia certos agendamentos por um 
número de iterações N determinado anteriormente. Ou seja, se este número for 2, uma 
vez que um agendamento tenha sido escolhido , ele fica 2 iterações sem ser elegível 
como o próximo "atual", no caso anterior, no momento em que C fosse escolher A, ele 
verificaria que A ainda está restrito, escolhendo a próxima opção de melhor pontuação 
na função objetivo e que não fosse restrita, livrando o algoritmo do estado circular. A 
lista contendo os elementos restritos é uma Tabu list e o N que determina o número de 
iterações pelo qual um agendamento está banido de se repetir é um Tabu tenure. Há de 
se observar que o valor do resultado da função objetivo do agendamento escolhido para 
substituir o "atual" pode ser inferior ao valor já obtido, sendo necessária uma checagem 
para verificar se o valor obtido é menor do que todos já obtidos antes, e uma variável 
para armazenar tal agendamento, este será o elemento retornado ao final da busca. 
Este final pode ser determinado de diversas formas, como: número total de iterações 
executadas, número de iterações sem melhora no resultado ou um determinado valor 
obtido na função objetivo. A vantagem deste método é não haver necessidade de gerar 
todos os resultados possíveis ao invés disso investigando elementos que seriam as 
"folhas" das árvores, de forma sistemática em busca de resultados melhores, sendo 
vantajoso em determinadas instâncias conforme foi citado na sessão de Metodologia 
deste artigo. 

 

Conclusão 
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Foi possível analisar diversos exemplos do uso de técnicas exatas e meta-heurísticas 
em exemplos do mundo real observando as modelagem e aplicações nas mesmas. 
Além disso a análise bibliográfica permitiu verificar instâncias onde cada uma das 
técnicas, exata e meta-heurística obtém um melhor resultado. Desenvolvidos os 
algoritmos, um próximo passo da pesquisa é juntar estes fatores: modelar um exemplo 
real de atividade que possa se beneficiar de técnicas de agendamento de tarefas 
(aplicações industriais, atendimentos, consultas, dentre outros), estudar o uso de ambas 
as técnicas e verificar o resultado para cada caso, comparando estes com resultados 
de bancos de testes também a serem analisados. 
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TÍTULO: Introdução do conceito de representação distríbuida das part of speech tags 

em um part-of-speech tagger usando word embeddings e redes neurais 

Resumo 

A tarefa de Part-Of-Speech (POS) tagging é uma das tarefas mais exploradas no campo 
de Processamento de Linguagem Natural. Essa tarefa consiste em, dada uma frase, 
classificar cada palavra dessa frase de acordo com sua classe gramatical. 
Recentemente, a comunidade científica tem revisitado essa tarefa devido aos avanços 
que algoritmos de Machine Learning têm alcançado. Algumas das novos propostas para 
o POS tagging utilizaram redes neurais juntas da representação distruibuídas de 
palavras, word embeddings. Nessas abordagens, notou-se o surgimento do conceito de 
part-of-speech embeddings, que são representações distribuídas de palavras em nível 
de classe gramatical. 
 

Palavras-chave: PLN;DL;ML;POS tagging;embeddings 

TITLE: ntroduction of the concept of distributed representation of part of speech tags in 

a part-of-speech tagger using word embeddings and neural networks 

Abstract 

The Part-Of-Speech (POS) tagging task is one of the most explored tasks in the field of 
Natural Language Processing. This task consists of, given a sentence, classifying each 
word of that sentence according to its grammatical class. Recently, the scientific 
community has revisited this task due to the advances that Machine Learning algorithms 
have achieved. Some of the new proposals for POS tagging used neural networks 
together with the distributed representation of words, word embeddings. In these 
approaches, the concept of part-of-speech embeddings emerged, which are distributed 
representations of words at the level of grammatical class. 
 
Keywords: PLN;DL;ML;POS tagging;embeddings 

Introdução 

Classes gramaticais (part-of-speech em inglês) de palavras estão fortemente 
entrelaçadas à noção de sintaxe. Sendo sintaxe o estudo da estrutura sentenças da 
língua, as classes gramaticais são as unidades da estrutura, que não depende do 
significado das palavras que a constituí. A tarefa de classificar as classes gramaticais 
de uma palavra não possui em si grande apelo quando analisada como o fim de um 
sistema, mas é de extrema importância como tarefa intermediária em sistemas de 
parsing de sentenças ou de geração automática de linguagem, que por sua vez é útil 
em reconhecimento de voz. Dessa forma, a tarefa de POS tagging é certamente 
interessante de ser estudada e resolvida no campo de PLN. 

Recentemente, diversas novas abordagens foram propostas em diferentes tarefas de 
PLN, dado o avanço e alto desempenho que algoritmos de Deep Learning vêm 
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apresentando. A maioria dessas abordagens utilizaram-se de conceitos de 
representações distribuídas de palavras, os famosos word embeddings. As mesmas 
também utilizaram modelos de redes neurais recorrentes, que acabam mapeando essas 
representações iniciais de palavras em outros campos vetoriais. Os diversos campos 
vetoriais explorados pelo modelo completo possuem cada um características 
específicas: campos de representações mais próximas à entrada do modelo são mais 
propícios a representações morfológicas de palavras, enquanto os campos mais 
distantes agregam informações sintáticas e semânticas. 

Nesse trabalho, foi observado como um desses campos, o campo dos POS 
embeddings, surge. Serão feitas discussões e observações sobre como essas 
representações podem ser geradas e propostas de avaliações dessas representações 
e de seus impactos serão apresentadas. 

 
Metodologia 

 
Foram utilizadas redes neurais recorrentes, sendo LSTM o modelo específico e word 
embeddings. 
 
Resultados e Discussões 

 
As representações parecem promissoras mas ainda precisam ser testadas, tanto de 
forma intrínseca como extrínseca. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que esse é um campo de estudo promissor para os próximos anos. 
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TÍTULO: SÍNTESE, MODELAGEM MOLECULAR E ESTUDOS 

ESPECROTROQUÍMICOS DE ASCORBATOS METÁLICOS COM O LIGANTE 

ORTOFENANTROLINA ou e-CAPROLACTAMA 

Resumo 

O trabalho busca a possível modelagem de compostos de coordenação com o íon 
ascorbato, um forte agente oxidante, e poder analisar os aspecto que o ligante pode 
fazer na coordenação, o comportamento, se tem caracteristicas de um ligante quelante. 
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TITLE: SYNTHESIS, MOLECULAR MODELING AND SPECROTROCHEMICAL 

STUDIES OF METALLIC ASCORBATES WITH THE ORTHOPHENANTROLINE 

BINDER or e-CAPROLACTAMA 

Abstract 

The work seeks the possible modeling of coordination compounds with the ascorbate 
ion, a strong oxidizing agent, and to be able to analyze the aspects that the ligand can 
do in the coordination, the behavior, if it has characteristics of a chelating ligand. 
 
Keywords: Ascorbic acid, copper ascorbate, syntheses, spectroscopy. 

Introdução 

Ao longo tempo de estudos com ácido ascórbico(C6H8O6), com suas propriedades 
redutoras bastante conhecidas notou-se que houve formação de complexos que é de 
extrema importância na sua química de bio-coordenação e usos em potenciais 
aplicações, geralmente com apenas um sitio de ligação, apesar de haver empiricamente 
dois hidrogênios ionizáveis com pKa’s 4,17 e 11,6 respectivamente. Mesmo o ácido 
ascórbico tendo uma certa facilidade em se coordenar por apenas o oxigênio mais 
básico, conseguiu-se provar que alguns metais podem ser coordenados pelos dois 
oxigênios. Martinez et. al (1982) conseguiram isolar o ferro ligado a dois íons ascorbatos 
coordenados pelos dois oxigênios mais disponíveis. Com o intuito de isolarmos 
complexos derivados do ácido ascórbico usamos métodos que fosse possível a 
realização desse feito, para que possibilitasse aplicações, a exemplo dos sintéticos 

usados em produção de fármacos. 

 
Metodologia 

 

  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 882 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa se decorreu com características qualitativas e 
quantitativas, com objetivo na produção de complexos derivados do ácido ascórbico e 
também perspectivas de modelagem para possíveis compostos com outros ligantes, 
que visam avaliar o comportamento do ácido ascórbico, por apresentar duas possíveis 
formas de se ligar ao metal, e se irá se comportar como um ligante quelante, ou 
favorecer que o outro ligante haja como quelante e altere as características 

coordenativas, para se ligar a um determinado metal. 

Para a produção dos produtos desejados usamos duas rotas de síntese. Na primeira, 
para a obtenção do ascorbato de sódio, usamos a síntese segundo o A. N. Antimonova 
et. al (2013). E para a produção do ascorbato de cobre usamos a rota sintética segundo 
C. Ünaleroǧlu (2001), usando modificações para que a síntese se adaptasse melhor as 
nossas condições laboratoriais e o produto de nosso interesse. Nas reações que 
fizemos nesse experimento consistia em haver uma dupla troca entre um dos 
hidrogênios ionizáveis da estrutura do ácido ascórbico com o reagente que usaríamos, 
no caso do sódio, iriamos usar apenas para obtermos parâmetros que pudéssemos usar 
na produção do ascorbato de cobre. Um dos complexos com o ácido ascórbico é o 
complexo cis-dach-platina, no qual o metal se coordena diferentemente de outros 
compostos, pelo C2 e O5. Em outros estudos, foi discutido uma possível estrutura 
eletrônica, do complexo cisplatina(ascorbato), usando o complexo cis-
Pt(NH3)2(CH2OH)(OCH3), como modelo na calibração de energias de ligações, 
mostrando como o ascorbato tem características lábil, no qual alguns autores 
especulam que possa se coordenar ao DNA, e que haja algum possível uso de tais 

complexos em quimioterapia do câncer. 

 
Resultados e Discussões 

 
Notamos que nos ensaios que fizemos para a produção dos ascorbato de sódio, 
dependendo do uso do solvente, mesmo controlando pH, temperatura e seguindo a 
metodologia, não houve formação do composto esperado e o produto formado em 
alguns dos testes ocorreu a oxidação do ácido ascórbico para o dehidroascórbico e não 
havendo a formação do sal esperado. Exceto a quarta reação que houve a formação de 
um precipitado de coloração amarelo fraco. Já ascorbato de cobre, que seria nosso 
produto de maior interesse houve um rendimento próximo ao encontrado na literatura. 

Para a confirmação que o produto desejado fosse o que obtivemos, fizemos alguns 
testes como infravermelho de ambos os produtos, tanto para o ascorbato de sódio 
quanto para o ascorbato de cobre, que apresentou bandas de transições muito 

persistentes que podem confirmar o produto esperado. 

Comparando com outras literaturas percebemos que são bandas de transições bem 
parecidas que podem identificar os produtos. 

Usando o espectro de absorção na região do infravermelho mostrou as principais 
bandas proporcionadas pelos grupos funcionais, que apresentam tais estiramentos para 
o ascorbato de cobre C=O (1762 cm-1) ,C-O (1298,1020 cm-1), C=C (1627 cm-1) e OH 
(2570-3765 cm-1) e para o ascorbato de sódio C=O (1753cm-1) , C=C (1649 cm-1), C-
O (1313, 1111, 1022 cm-1) e OH (3310,3524,3405, 3308 cm-1). Comparando com as 
literaturas (SILVEIRA, 2018; SOUZA et al, 2015; UNARELOGLU, et al, 2002), que 
apresentam bandas C=O  (1760 cm-1), C-O (1109, 1110, 1134, 1195 cm-1), C=C (1668 
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cm-1), e bandas OH (3217, 3309, 3404, 3533 cm-1) notamos semelhanças nas bandas 
de transições que tornam uma evidência muito forte do prduto. 

  

1298,1020 
  
 

Conclusão 

 

Com as análises feitas, sínteses propostas, e os resultados obtidos, podemos ter uma 
noção do quanto os compostos derivados do íon ascorbato são vastos, e o quanto pode 
ser usado em áreas diversas. Com o IR conseguimos notar que as bandas de absorção 
são bastante parecidas com a do ácido ascórbico, e é possível que suas principais 
propriedades antioxidantes ainda estejam bem preservadas. 
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Infra-vermelho do produto desejado. 
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TÍTULO: Introdução da avaliação visual dos Part of Speech Embeddings usando t-SNEs 

Resumo 

Na área de Processamento de Linguagem Natural, a tarefa de Part-Of-Seech tagging 
(POS tagging) é muito famosa. Nela, o nosso objetivo é, dada uma frase, classificar a 
classe gramatical de cada palavra dessa frase. Com os avanços na área de Machine 
Learning e Deep Learning, está sendo muito utilizada a junção dos word 
embeddings(representação vetorial de palavras) com as Redes Neurais para realizar 
essa tarefa. O t-SNE foi a técnica utilizada para podermos avaliar visualmente a 
representação distribuída de palavras em nível de classe gramatical(os POS 
embeddings). Através dessa técnica, pudemos visualizar esses dados de alta dimensão, 
nos dando uma intuição de como os dados estão organizados em um espaço de alta 
dimensão. 
 
Palavras-chave: PLN,Aprendizado Profundo,Aprendizado de Máquina,Word 

Embeddings,t-SNE 

TITLE: Introduction of visual evaluation of Part of Speech Embeddings using t-SNEs 

Abstract 

In the area of Natural Language Processing, the task of Part-Of-Seech tagging (POS 
tagging) is very famous. In it, our goal is, given a sentence, to classify the grammatical 
class of each word in that sentence. With advances in the area of Machine Learning and 
Deep Learning, the use of word embeddings (vector representation of words) is being 
used in conjunction with Neural Networks to accomplish this task. The t-SNE was the 
technique used to be able to visually evaluate the distributed representation of words at 
the level of grammatical class. Through this technique, we were able to visualize these 
high-dimensional data, giving us an intuition of how the data is organized in a high-
dimensional space. 
 
Keywords: NLP,Deep Learning,Machine Learning,Word Embeddings,t-SNE 

Introdução 

Nos últimos anos, diversas abordagens de PLN vem apresentando um alto desempenho 
em seus algoritmos de Deep Learning, sendo elas aplicadas em diferentes tarefas da 
área. Na maioria delas, há a utilização dos conceitos de Word Embeddings, ou seja, a 
representação distribuída de palavras no espaço vetorial. Para o problema de como 
representar o significado de uma palavra, esta técnica se destaca ainda mais. Sabendo 
disso, vale resaltar que as classes gramaticais (Part-of-Speech) também estão 
diretamente ligadas com a noção de sintaxe, e a tarefa de classificar essas classes 
gramaticais, que é o trabalho do POS tagger, é de suma importância quando utilizada 
como tarefa intermediária em sistemas como os de geração automática de linguagem. 
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Portanto, a tarefa de POS tagging é muito importante e interessante de ser estudada e 
desenvolvida na área de PLN. 

Todos sabemos que a representação visual facilita a análise de dados, principalmente 
quando os dados estão em grande número. Nesse trabalho, foi através do tSNE que 
pudemos analisar visualmente os dados de alta dimensão trabalhados(os POS 
Embeddings - a representação distribuída de palavras em nível de classe gramatical). 

Serão feitas discussões sobre o tSNE em si e avaliações da sua representação. 

 
Metodologia 

 

A visualização de dados de alta dimensão é um problema importante em diferentes 
áreas. Ela consegue facilitar a interpretação das informações, ajudando a organizar os 
dados de um jeito mais ilustrativo. O t-SNE é uma técnica que visualiza dados de alta 
dimensão dando a cada ponto de dados uma localização em um mapa bi ou tri-
dimensional. A técnica é uma variação do Stocastic Neighbor Embedding(SNE), que 
deixava a desejar na representação de pontos distantes na área de baixa 
dimensão(Crowding problem). 

A técnica calcula a similaridade entre pares de instâncias no espaço de alta e baixa 
dimensão, e então, tenta otimizar essas duas medidas de similaridades usando a 
Função Custo. No primeiro passo, é utilizado a distribuição Gaussiana para medir as 
similaridades entre os pontos no espaço de alta dimensão. O t-SNE usa também, no 
segundo passo, um outro tipo de distribuição probabilística de calda longa(Student t-
distribution) não utilizada pelo SNE, que tem caldas mais longas para modelagem de 
distâncias distantes e nos dá um segundo conjunto de probabilidades no espaço de 
baixa dimensão. Por fim, nós queremos que esse conjunto de probabilidades do espaço 
de baixa dimensão sejam reflitidos dos de alta dimensão, fazendo um mapeamento 
similar. E para medir a diferença entre as distribuições de probabilidade do espaço bi-
dimencional é utilizado a divergência de Kullback-Liebler(KL). E então, é utilizado 

Gradiente Descendente para minimizar a Função Custo KL. 

 
Resultados e Discussões 

 
Já sabemos que a visualização de dados é algo de suma importância para que haja 
uma melhor interpretação dos mesmos. Porém, quando se trata de dados de alta 
dimensão, isso se torna um desafio. Foi abordada a utilização da técnica chamada t-
SNE para a representação dos POS embeddings, que são a representação distribuída 
de palavras em nível de classe gramatical. Como resultado de nossa análise, chegamos 
a conclusão de que a representação visual apresentada pelo t-SNE está suprindo as 
nossas necessidades, mostrando uma boa performance em sua representação visual. 
 
Conclusão 

 
Como falado anteriormente, a representação visual apresentada pelo t-SNE está 
suprindo as nossas necessidades. Logo, os dados estão sendo representados 
visualmente bem, e futuramente essa representação será utilizada para testar a 
qualidade dos POS embeddings da arquitetura do POS tagger. 
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TÍTULO: Dissolução de fraturas em rochas carbonáticas 

Resumo 

O presente trabalho envolveu o estudo geológico-estrutural na Gruta dos Brejões, 
localizada no município de Morro do Chapéu/BA e inserida na Formação Salitre, Grupo 
Una, nordeste da Bacia Sedimentar de Irecê. O objetivo do estudo foi identificar padrões 
de fraturas em rochas carbonáticas. Como resultado, foram interpretadas imagens de 
três seções de corte com 50 m lateral obtidas a partir de nuvens de pontos, sendo 
identificados cinco conjuntos de fraturas principais (NNE-SSW, NW-SE, W-E, ENE-
WSW e N-S). Em seguida, os dados obtidos foram plotados no FracPaq gerando 
diagramas de roseta, mapas de direção dos segmentos e histogramas de comprimento 
do traço, tanto com as direções da seção de corte analisada em conjunto, quanto 
separadamente. Como resultado, foi possível fazer uma análise integrada entre os 
padrões de fraturas e os gráficos gerados. 
 
Palavras-chave: Gruta dos Brejões; nuvens de pontos; fraturas 

TITLE: FRACTURE DISSOLUTION IN CARBONATE ROCKS 

Abstract 

The present work involved the geological-structural study in the Gruta dos Brejões, 
located in the municipality Morro do Chapéu / BA and inserted in the Salitre Formation, 
Grupo Una, northeast of the Irecê Sedimentary Basin. The objective of the study was to 
identify fracture patterns in carbonate rocks. How result, images of three cut edges with 
50 m lateral were interpreted from point clouds, and five sets of main fractures were 
identified (NNE-SSW, NW-SE, W-E, ENE-WSW e N-S. Then, the data obtained were 
plotted on FracPaq, generating rosette diagrams, segment direction maps and trace 
length histograms., both with the cutting section directions analyzed together, or 
separately. How result, it was possible to make an integrated analysis between the 
fracture patterns and the generated graphics. 
 

Keywords: Gruta dos Brejões; point clouds; fractures 

Introdução 

A indústria do petróleo possui forte interesse no estudo do carste, pois boa parte das 
reservas de petróleo do mundo está associada à carbonatos com diferentes graus e 
tipos de carstificação. A descoberta do pré-sal, em reservatórios petrolíferos 
carbonáticos fraturados e carstificados nas bacias sedimentares brasileiras, fomentou a 
retomada de pesquisas que encontram desafios na identificação de feições cársticas e 
no desenvolvimento de modelos geológicos-estruturais adequados para reservatórios 
dessa natureza. A bacia de Irecê, apresenta um sistema cárstico exposto adequado 
para a investigação das variáveis geológicas relevantes para identificação de feições 
cársticas (fácies, diagênese, juntas e falhas). Além de dispor de informações geológicas, 
sedimentares e estruturais ((Almeida, 1977; Costa, 1989; Kuchenbecker et al. 2011), e 
um banco de dados espeleológico disponível no site do CMBIO/CECAV. Diante do que 
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foi proposto, o presente estudo pretende contribuir para a ampliação do conhecimento 
dos reservatórios carbonáticos nas bacias sedimentares brasileiras, através da 
investigação da distribuição espacial dos principais conjuntos de fraturas na Gruta dos 
Brejões (Figura 1), situada na porção norte da Chapada Diamantina/BA. A Gruta dos 
Brejões está inserida na Formação Salitre, Grupo Una, borda nordeste da Bacia 
Sedimentar de Irecê (Berbert-Born & Karmann, 2002) que corresponde à calcários 
neoproterozóicos com forte condicionamento estrutural. No contexto das cavernas do 
país, sua relevância científica, histórica e cultural é atestada, tanto pelos depósitos 
paleontológicos já explorados, como pelas condições promissoras a muitas novas 
descobertas (Berbert-Born & Karmann, 2000). 
 
Metodologia 

 
A metodologia do presente trabalho divide-se em cinco etapas, descritas a seguir e 
sintetizadas na Figura 2. A etapa inicial consistiu na determinação da área de estudo 
(Gruta dos Brejões/BA), seguida do levantamento bibliográfico geológico-estrutural da 
área. Na segunda etapa, foi feita a delimitação de lineamentos na busca de identificar 
padrões de fraturas, a partir da interface Arcmap do software Arcgis 10.6 e do software 
Adobe Illustrator 2020. A interpretação foi feita tomando como base imagens geradas a 
partir das nuvens de pontos de três seções de corte lateral (perpendiculares à galeria 
da caverna) com 50 m, adquiridas através do equipamento Laser Scanner Terrestre 
(TSL) que utiliza a tecnologia Light Detection And Ranging (LIDAR), técnica de 
sensoriamento que adquire pontos a partir de pulsos laser, cuja aquisição dos dados é 
obtida pelo sensor time-of-flight. Na terceira etapa, os dados obtidos foram plotados no 
FracPaq, caixa de ferramentas do MATLAB, projetado para quantificar padrões de 
fraturas e suas variações a partir de imagens digitais 2-D, gerando gráficos e diagramas 
com informações sobre orientações, comprimentos, intensidade, densidade, 
conectividade, entre outros (Healy et. al, 2016). Na quarta etapa, o software Cloud 
Compare 2.11.3, foi utilizado para fazer segmentações das nuvens de pontos, tornando 
possível fazer medições dos planos de fraturas para serem plotadas no software 
Stereonet 11 com o objetivo de gerar estereogramas. A etapa final consiste na 
interpretação, integração e discussão dos resultados obtidos. Atualmente, a pesquisa 
encontra-se nas duas últimas etapas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nesta seção serão apresentados os principais resultados obtidos através da 
interpretação das seções de corte, cuja descrição enfatiza os lineamentos identificados. 
A partir dos lineamentos identificados nas seções de corte estudadas, foram descritos 
cinco conjuntos de fraturas principais (NNE-SSW, NW-SE, W-E, ENE-WSW e N-S), 
sendo os dois primeiros os mais expressivos. Os dados obtidos, nos permitiu fazer uma 
análise quantitativa a partir dos diagramas de roseta, mapas de direção dos segmentos 
e histogramas de comprimento do traço, tanto com as direções da seção de corte 
analisada em conjunto, quanto separadamente. As seções analisadas apresentam 
lineamentos com orientação preferencial diferentes, conforme descrito a seguir: • A 
seção de corte 3 (figuras 3, 4 e 5) possui direção preferencial W-E, acompanhada em 
ordem decrescente por lineamentos NW-SE, NNE-SSW, ENE-WSW e N-S; • A seção 
de corte 5 (figuras 6, 7 e 8) apresenta direção preferencial NNE-SSW, seguida em 
ordem decrescente pelas direções W-E, ENE-WSW, NW-SE e N-S; • A seção de corte 
6 (figuras 9, 10 e 11) possui direção preferencial NNE-SSW, sendo menos expressivas 
e em ordem decrescente os lineamentos NW-SE, ENE-WSW, N-S e W-E. Os demais 
gráficos gerados no FracPaq (permeabilidade, conectividade, densidade e intensidade) 
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não foram anexados no relatório, pois encontram-se em fase de interpretação e 
integração com os demais dados. Assim como, as medições a serem obtidas no 
software Cloud Compare para serem plotadas no Stereonet estão em fase de execução. 
 
Conclusão 

 
A identificação dos lineamentos é importante para compreensão do comportamento das 
fraturas, pois elas influenciam no comportamento do fluxo de fluido 
das rochas carbonáticas. O presente trabalho propôs a obtenção de dados quantitativos 
e qualitativos, acerca dos padrões de direção de fraturas que foram medidas a partir de 
seções de corte da Gruta dos Brejões, inserida na Bacia do Irecê. Foram identificados 
cinco conjuntos de fraturas principais (NNE-SSW, NW-SE,W-E, ENE-WSW e N-S), 
sendo que cada seção possui um comportamento diferente quanto à distribuição dos 
padrões de direção preferencial das fraturas, como evidenciado pelos diagramas de 
roseta, mapas de direção dos segmentos e histogramas de comprimento do traço. Na 
seção de corte 3, foram identificados 289 lineamentos que possuem maior conectividade 
atrelada ao contato entre fraturas NW-SE com fraturas NE-SW. Nessa seção, a direção 
de fraturas NW-SE foi a mais encontrada, em contrapartida a direção N-S corresponde 
ao padrão de fraturas menos encontrado. Na seção de corte 5, foram identificados 316 
lineamentos que apresentem, no geral, baixa conectividade si. O maior número de 
lineamentos foi encontrado nas fraturas NNE-SSW e o menor nas N-S. Na seção de 
corte 6, foram identificados 244 lineamentos com conectividade atrelada ao 
contato entre fraturas NW-SE com as demais direções de fraturas encontradas. Nessa 
seção a direção de fraturas mais encontrada foi NNE-SSW e as menos identificadas 
foram as fraturas W-E e N-S. 
 
O banco de dados referentes à área estudada ainda não está completo, pois a pesquisa 
encontra-se em fase de execução. Dessa forma, pretende-se após a conclusão da 
interpretação e integração dos dados obtidos, gerar informações quantitativas e 
qualitativas consolidadas que poderão ser correlacionados a dados já apresentados 
sobre a Bacia do Irecê, relacionados à análise de dimensões padrão de direção de 
fratura, contribuindo para o aprimoramento de modelos de reservatório cársticos e 
reduzindo o 
grau de incertezas referentes ao tema.  
  
Neste trabalho foram analisadas três seções de corte da Gruta dos Brejões geradas a 
partir de nuvens de pontos. No entanto, existem no total onze seções de corte da Gruta 
que estão sendo interpretadas por uma equipe integrada de discentes de iniciação 
científica. A sugestão é que os resultados das seções de corte, quando obtidos, sejam 
comparados, gerando discussões acerca dos diferentes padrões encontrados. Além 
disso, é sugerida uma etapa de campo para reconhecimento da área e comparação 
entre as medidas obtidas em campo e nas nuvens de pontos. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo 
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Figura 2: Etapas da metodologia aplicada na pesquisa. 
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Figura 3: Interpretação das fraturas da seção de corte 3 – A) Imagem de base sem 
interpretação; B) Imagem de base com interpretação; C) Interpretação sem imagem de 

fundo. 
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Figura 4: Dados obtidos a partir da seção de corte 3 – A) Posicionamento da Seção de 
corte 6 na Gruta dos Brejões; B) Mapa de direção dos segmentos; C) Diagrama de 

Roseta; D) Histograma de comprimento do traço. 
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Figura 5: Dados obtidos no FraqPaq com lineamentos da seção de corte 3 separados 
de acordo com a direção preferencial 
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Figura 6: Interpretação das fraturas da seção de corte 5 – A) Imagem de base sem 
interpretação; B) Imagem de base com interpretação; C) Interpretação sem imagem de 

fundo 
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Figura 7: Dados obtidos a partir da seção de corte 5 – A) Posicionamento da Seção de 
corte 6 na Gruta dos Brejões; B) Mapa de direção dos segmentos; C) Diagrama de 

Roseta; D) Histograma de comprimento do traço. 
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Figura 8: Dados obtidos no FraqPaq com lineamentos da seção de corte 5 separados 
de acordo com a direção preferencial. 
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Figura 9: Interpretação das fraturas da seção de corte 6 – A) Imagem de base sem 
interpretação; B) Imagem de base com interpretação; C) Interpretação sem imagem de 

fundo. 
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Figura 10: Dados obtidos a partir da seção de corte 6 – A) Posicionamento da Seção de 
corte 6 na Gruta dos Brejões; B) Mapa de direção dos segmentos; C) Diagrama de 

Roseta; D) Histograma de comprimento do traço. 
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Figura 11: Dados obtidos no FraqPaq com lineamentos da seção de corte 6 separados 
de acordo com a direção preferencial. 
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TÍTULO: Simulação de indices de extremos de precipitação e chuva no Nordeste do 

Brasil com modelo dinâmico regional 

Resumo 

Diante dos erros sistemáticos encontrados no uso da modelagem global da atmosfera, 
entre eles as dificuldades na representação de fenômenos de escalas menores, a 
modelagem dinâmica regional apresenta-se como uma alternativa para a representação 
desses sistemas que são atuantes no Nordeste do Brasil (NEB). Nesse cenário, 
objetivou-se com este estudo, analisar quantitativamente a resposta do modelo regional 
ReGCM4 nessa região. Para avaliar o modelo foram utilizados os dados de precipitação 
oriundos do satélite Tropical Measuring Mission (TRMM). O NEB é diretamente 
influenciado pela variabilidade da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), foram 
selecionados dois anos com anomalias positivas e negativas da TSM na região do El 
Niño Oscilação Sul (ENOS). O modelo mostrou uma boa representação da precipitação, 
capturando a variabilidade da precipitação em todas as áreas nos diferentes trimestres 
de cada ano. Além disso, durante as duas fases do ENOS, a precipitação foi 
subestimada e o menor erro ocorreu na presença de precipitações anormais positivas. 
 

Palavras-chave: ReGCM4, ENOS, eventos extremos, Nordeste Brasileiro. 

TITLE: Simulation of extremes precipitation indexes and rainfall in Northeast Brazil with 

regional dynamic model 

Abstract 

Due to the systematic in General Circulation Modeling, including the difficulties in 
representing micro and meso- scale phenomena, regional climate modeling is an 
alternative for the representation of these small scale meteorological phenomena, which 
acts in Northeast of Brazil (NEB). Therefore, the present study aims to performe a 
quantitative assessment of RegCM4 regional climate model in these region. In order to 
evaluate the RegCM4 simulations we used a dataset of precipitation obtained from the 
Tropical Measuring Mission (TRMM) satellite. The NEB is directly influenced by Sea 
Surface Temperature (SST) variability, thus two contrasting years were selected with, 
respectively, positive and negative El Niño South Oscilation (ENSO). The model 
simulations showed good agreement with the TRMM observations, capturing the 
precipitation variability during the different quarters in both years. Aditionaly, the 
simulation underestimated the rainfall observations in positive and negative ENSO 
phases and the smallest errors occurred in the presence of abnormal positive 
precipitations. 
 

Keywords: ReGCM4, ENSO, extreme events, Northeast Brazil. 

Introdução 

Em função dos diversos sistemas meteorológicos de variadas escalas, como a espacial 
local, a de meso e a de grande escala, o clima do Nordeste brasileiro tem suas 
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características influenciadas pela associação desses sistemas. Nesse cenário, é 
compreensível a ocorrência de secas prolongadas quando correlacionadas às 
variabilidades interanuais como o El Niño Oscilação Sul (ENSO), bem como a influência 
da variabilidade do Oceano Atlântico (de Medeiros et al., 2020). A influência direta de 
sistemas frontais (na porção mais a Sul), da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 
da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), bem como de sistemas convectivos 
de mesoescalas atuam diretamente na qualidade de vida dos moradores dessa região, 
em destaque os de regiões semiáridas, e em suas atividades econômicas (Oliveira et 
al., 2017). Eventos extremos por se tratarem, em sua maioria, dos responsáveis por 
grandes prejuízos, tornam-se protagonistas de estudos quando citado o Nordeste 
Brasileiro (NEB), o qual frequentemente apresenta cenários de secas extremas e 
prolongadas em alguns períodos, e extremos de precipitação em outros. Sendo assim, 
esses eventos naturais seriam mais “adequados” para a população atingida se 
previstos. Entretanto, como há a atuação de diversos sistemas atmosféricos sobre o 
NEB, como citado anteriormente, a complexibilidade da associação deles faz com que 
a previsão desses eventos extremos tornem-se mais desafiantes para as ciências 
atmosféricas. Ainda nesse contexto, em cenários pessimistas, são previstas 
transformações de uma área semiárida, presente no semiárido brasileiro - alvo de 
frequentes secas extremas -, para uma área de semidesertos. Nesse cenário, o Rio 
Grande do Norte (RN) seria atingido por essas mudanças, pois cerca de 90% de seu 
território apresenta características semiáridas, ou seja, é incluído na área alvo. Assim 
também, o ciclo hidrológico do NEB sofreria mudanças. Sendo assim, entende-se que 
o acesso da população a recursos hídricos se tornaria menor, enquanto que eventos 
intensos de precipitação se tornariam mais fortes e mais frequentes, de acordo com as 
projeções do IPCC. Diante desse contexto, busca-se formas de representar esses 
sistemas atuantes sobre essas áreas, e é através da modelagem numérica global da 
atmosfera que são representados os sistemas atuantes sobre o NEB. Porém essas 
modelagens, por serem em escala global, findam apresentando alguns erros 
sistemáticos para algumas áreas do globo e para pequenas escalas. Desta forma, a 
utilização de modelagens regionais, como o Regional Climate Model Versão 4 
(ReGCM4), se apresentam como alternativas para a representação desses atuantes, 
apesar de apresentar problemas quando utilizados em áreas tropicais. Diante deste 
problema, surge um questionamento sobre o uso do ReGCM4: ele é capaz de reproduzir 
as tendências de extremos climáticos observados? Ou seja, o objetivo deste trabalho 
foi responder essa pergunta de modo a analizar a qualidade do modelo, e se sua 
parametrização é adequada para a região. 
 
Metodologia 

 
Para a realização deste trabalho tomou-se como base a região Nordeste do Brasil 
(NEB), que possui 1.558.000 km2 de extensão territorial e 53,59 milhões de habitantes 
de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009). Integrado 
por nove estados coordenadamente, o NEB se encontra situado entre as latitudes 
1°S/18°S e longitudes de 48°W/34°W. Os dados utilizados para avaliação do RegCM4, 
foram de precipitação diária estimada pelo produto 3B43 do satélite Tropical Measuring 
Mission (TRMM), com um espaçamento de grade de 0.25º de latitude por 0.25º de 
longitude. Sabendo que a região nordeste sofre influência direta das mudanças da TSM, 
o estudo em questão selecionou dois anos que possuíram anomalias da TSM, logo, 
apresentando valores positivos e negativos do ENOS. Com base no critério adotado por 
Mutti et. al. (2019), os anos escolhidos foram: 2007 possuindo uma La Niña e o AT Norte 
mais aquecido, e 2009 com um El Niño e o AT Sul mais aquecido. O satélite TRMM é 
um projeto desenvolvido pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
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juntamente com a Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), onde esse possui 
órbita equatorial e uma altitude de 350 km, tendo como objetivo principal monitorar a 
chuva em toda faixa tropical e assim verificar a influência sobre o clima do globo. Os 
instrumentos de medição a bordo do satélite são: Imageador de Microondas (TMI), 
Radar de Precipitação (PR), Radiômetro no Visível e no Infravermelho (VIRS), Sistema 
de Energia Radiante da Terra e das Nuvens (CERES) e o Sensor para Imageamento de 
Relâmpagos (LIS). O TRMM foi lançado em 27 de novembro de 1997, mas só começou 
a realizar as medições no ano subsequente onde se manteve operante por 16 anos a 
partir do início de funcionamento, com o término em 2014. Para realização da análise 
estatística, houve a divisão do NEB em regiões climatologicamente homogêneas de 
precipitação, método usado por Oliveira (2014), onde o NEB foi dividido em cinco caixas 
de grades, ou seja, com o intuito de avaliar a precipitação em cada área e observar a 
resposta do modelo em cada grade nos anos de extremos. A divisão do nordeste 
ocorreu da seguinte forma (OLIVEIRA, 2014): ● N1: Aborda o litoral oeste, abrangendo 
desde o norte do Rio Grande do Norte (RN), até o Sergipe (SE), a Costa Nordeste (NC), 
com estação chuvosa ocorrendo nos meses de junho, julho e agosto. ● N2: Aborda o 
norte de Ceará (CE) e Piauí (PI), além de se estender por todo estado de CE, o Nordeste 
do Semiárido (NS), com estação chuvosa ocorrendo em março, abril e maio. ● N3: 
Aborda o litoral norte do Maranhão (MA) e se estende para dentro do estado, além de 
compreender o litoral leste do PI, o Noroeste (NW), com estação chuvosa ocorrendo em 
março, abril e maio. ● N4: Aborda toda região central do NEB, Sudeste do Semiárido 
(SS), com estação chuvosa ocorrendo em dezembro, janeiro e fevereiro. ● N5: Aborda 
a região sudoeste do estado da Bahia (BA), que compreende a Costa Sudeste (SC), 
com estação chuvosa ocorrendo em dezembro, janeiro e fevereiro. Posteriormente, 
utilizou-se o gráfico de boxplot para visualizar de forma agrupada as áreas em cada 
trimestre de 2007 e 2009. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1. Ano de 2007: ambiente favorável à ocorrência de precipitação Com relação a 
análise quantitativa da Tabela 1 pode-se que os erros associados ao modelo no período 
de La Niña são baixos, exceto para a área N3, a qual o ReGCM4 não consegue captar 
a dispersão e os outliers existentes nessa grade (Figura 4 e 5). Com relação ao Bias, 
EQM e o REQM as áreas que obtiveram os menores erros associados foram N1, N2 N4 
e N5, sendo essas as quais mostraram as melhores representações espacial. Tabela 1 
- Análise estatística dos erros, do Erro Quadrático Médio (EQM), a Raiz do Erro 
Quadrático Médio (REQM), o Erro Médio Absoluto (MAE) e o Bias, para a precipitação 
simulada e a observada do ano de 2007. Áreas BIAS EQM MAE REQM N1 0.33 18.63 
18.63 4.86 N2 0.65 17.82 1.71 4.22 N3 1.26 26.59 2.66 5.16 N4 0.45 11.15 11.15 3.34 
N5 0.21 13.99 13.99 3.74 Fonte: Elaborado pela autora (2019). 3.2. Ano de 2009: 
ambiente desfavorável à ocorrência de precipitação De acordo com a Tabela 2, fica 
evidente que os erros apresentados pelo modelo no período de El Niño são pequenos, 
principalmente nas grades N4 e N5, com base no Bias, EQM, e REQM. Com exceção 
da área N3, que o modelo não consegue detectar a maior variabilidade da área e os 
outliers existentes (Figura 7). Tabela 2 - Análise estatística dos erros, do Erro Quadrático 
Médio (EQM), a Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM), o Erro Médio Absoluto (MAE), 
e o Bias, para a precipitação simulada e a observada do ano de 2009. Áreas BIAS EQM 
MAE REQM N1 1.09 28.04 28.04 6.46 N2 1.81 25.49 2.60 5.05 N3 2.47 36.91 3.49 6.08 
N4 0.83 14.52 14.52 3.81 N5 0.86 21.60 21.60 4.65 Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
Nota-se ao observar a tabela de correlação de Pearson (Tabela 3) para os anos de 2007 
e 2009, que o modelo possui uma variabilidade das informações, variando a ligação de 
cada área nos anos de estudo. Para a área N1, N4 e N5, o período de La Niña (2007) 
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foi melhor representado, pois possui uma maior correlação, ao ser comparado com o El 
Niño (2009). No entanto em N2 e N3 se observa o contrário, a ligação é mais forte 
quando ocorre o El Niño (2009). Tabela 3 - Correlação de Pearson durante os dois anos 
estudados para as diferentes áreas selecionadas no domínio da simulação. Anos N1 N2 
N3 N4 N5 2007 0.25 0.44 0.34 0.64 0.70 2009 0.16 0.58 0.58 0.40 0.50 Fonte: Elaborado 
pela autora. 
 
Conclusão 

 
Diante do exposto, o desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de 
como a modelagem regional da atmosfera se comporta em anos de contrastes, sobre 
uma região com diferentes regimes precipitantes, além disso, também permitiu avaliar 
o grau de destreza do modelo regional usando a parametrização de Emanuel sobre o 
NEB em anos contrastantes. De modo geral, o modelo apresentou boa 
representatividade, conseguindo captar os sinais da precipitação em todas as áreas e 
trimestres dos anos. Contudo, a precipitação foi subestimada nas duas fases do ENOS. 
Apesar disso, os menores erros ocorreram na presença de anomalia positiva da 
precipitação. A simulação foi capaz de indicar os padrões gerais da precipitação 
observada, porém não captou de maneira adequada as anomalias existentes nos 
eventos de ENOS, o que permite o uso de outra parametrização de convecção em 
trabalhos futuros. 
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Resumo 

 

Neste relatório, apresentamos nossa pesquisa, que trata de um estudo sobre a 
influência da História da Educação Matemática na formação de professores que 
ensinam ou ensinaram Matemática, cujo objetivo é investigar se os professores que 
ensinaram/ensinam matemática utilizavam os Blocos Lógicos no ensino de matemática 
à luz do Movimento da Matemática Moderna, mobilizando para tanto elementos de 
História Oral. Posto isso, fizemos uma revisão bibliográfica sobre o Movimento da 
Matemática Moderna (MMM), que ocorreu como uma tentativa de modernizar o ensino 
de Matemática como vimos em (DALCIN; SILVA 2014),(BRITO, 2008) e (GUTIERRE; 
PONTES, 2018). A mobilização da História Oral se deu ao realizar as entrevistas, e 
consequentemente a transcrição (passar o texto oral para o escrito) e a textualização 
(refinar o texto escrito), (GARNICA, 2014),ajudando a constituir narrativas e, também, 
como uma abordagem de ensino (ANDRADE; SACHS, 2018), tendo em vista que esta 
pesquisa teve a contribuição dos alunos da disciplina História da Educação 
Matemática.Como resultado tivemos 11 entrevistas, sendo9 realizadas pelos 
estudantes da disciplina e 2 pela bolsista de iniciação cientifica. Por meio destas 
entrevistas percebemos que os professores, tem conhecimento sobre os Blocos Lógicos 
e o utilizavam para facilitar a aprendizagem dos alunos. As reflexões sobre as práticas 
destes professores nos mostraram a relevância desta pesquisa para a formação inicial 
dos estudantes. 

 
 

Palavras-chave: Formação de Professores.MMM. História Oral. Blocos Lógicos. 

TITLE: HISTORY OF MATHEMATICAL EDUCATION IN THE TRAINING OF 

MATHEMATICS TEACHER: THE USE OF LOGICAL BLOCKS 

Abstract 

 

In this report, we will present our research about the influence of the History of 
Mathematics Education in the teacher training for those that teaches or used to teach 
Mathematics, whose objective is investigate if the teachers that taught/teach 
mathematics used Logic Blocks while teaching mathematics in the light of Modern 
Mathematics Movement, mobilizing elements of Oral History. With that being said, we 
made a literature review about the Modern Mathematics Movement (MMM), which 
occurred as an attempt to modernize the teaching of Mathematics as we saw in 
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(DALCIN; SILVA 2014),(BRITO, 2008) e (GUTIERRE; PONTES, 2018). The mobilization 
of Oral History took place when conducting the interviews, and consequently the 
transcription (the change from oral to written) and the textualization (refine the written 
text), (GARNICA, 2014), helping to build narratives and, also, as a teaching approach 
(ANDRADE; SACHS, 2018), considering that this research had the contribution of the 
students of History of Mathematics Education. As a result, we had 11 interviews, 9 of 
which were conducted by students of the course and 2 by a scientific initiation 
scholarship holder. Through these interviews we realized that teachers have knowledge 
about Logic Blocks and used them to facilitate student learning.The reflections on the 
practices of these teachers showed us the relevance of this research for the initial 

formation of the students. 

 
 
Keywords: Teacher education. MMM. Oral History. Logic Blocks. 

Introdução 

Neste relatório, trazemos resultados de uma pesquisa de iniciação científica. Fazemos 
parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação Matemática (GPEP). 
A nós coube entender, sob a perspectiva do Movimento da Matemática Moderna, se (e 
o porquê), à época, professores que ensinavam Matemática usavam ou não o material 
intitulado Blocos Lógicos em suas aulas. Para um melhor entendimento do leitor, 
faremos uma breve descrição da temática escolhida e o porquê a consideramos 
importante. 
O passado tem muito a nos dizer sobre a nossa história e entender as transformações 
e permanências deste passado, em especial ao que se refere ao ensino de Matemática, 
nos faz ter um olhar crítico sobre o que temos e o que somos, enquanto alunos, 
professores ou futuros professores. Para tanto, neste relatório, falaremos mais adiante 
sobre o Movimento da Matemática Moderna (MMM) e sobre a participação de Zoltan 
Dienes, junto a produção do material didático, denominado Blocos Lógicos. Faremos 
isso, mostrando parte de narrativas de professores que ensinaram/ensinam Matemática 
em algumas cidades do nosso estado, o Rio Grande do Norte (RN), buscando entender 
se eles tinham o conhecimento do MMM e dos Blocos Lógicos. 
No âmbito internacional, o alemão Felix Klein(1849 - 1925)teve a oportunidade de 
divulgar ideias no tocante a reformulação metodológica e curricular do ensino de 
Matemática, durante o IV Congresso Internacional de Matemática, realizado em Roma 
em 1908. No Brasil, o professor sergipano, Euclides de Medeiros Guimarães Roxo (1890 
- 1950) se inspirou nas ideias de Klein. 
Era desejo desses reformadores, fazer alterações no currículo da então escola 
secundária e alterar também metodologias de ensino para mediar os conteúdos, pois 
sentia-se uma necessidade de que os alunos aprendessem desde cedo, por exemplo, 
assuntos como Cálculo Diferencial e Integral, pois, quando chegassem ao ensino 
superior, estariam familiarizados com o tema. 
Com o lançamento do satélite Sputnik, em 1957, em que a comunidade acadêmica se 
voltou para os estudos da Física, Matemática, Informática, ganhou força no período de 
1960 a 1970 o que foi denominado Movimento Matemática Moderna. Este movimento 
buscou trazer para as escolas brasileiras o rigor metodológico da Matemática do ensino 
superior para o então ensino primário e secundário. Com o declínio do MMM, 
começaram a ser oferecidos cursos de aperfeiçoamento aos professores para que eles 
começassem a lecionar segundo a proposta do movimento, (DALCIN; SILVA, 2014). 
Porém, isso não aconteceu em todos os estados brasileiros, como, por exemplo, no Rio 
Grande do Norte, onde, segundo Brito (2008), os cursos de aperfeiçoamento não 
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abrangiam a teoria de conjuntos. Ao falar sobre esses cursos de aperfeiçoamento e 
sobre os materiais utilizados durante esta fase do ensino da matemática brasileira, 
temos o professor Zoltan Dienes (1916-2014),que ajudou a difundir o uso de material 
didático no ensino de Matemática, para uma melhor compreensão do conteúdo acerca 
de conjuntos. Dienes (1972, p.3) diz que os Blocos Lógicos “são peças de madeira ou 
de plástico que possuem as seguintes variáveis: cor, forma, espessura e tamanho”. 
Assim, entendemos os Blocos Lógicos como um legado desse movimento, embora 
saibamos que, há pesquisas como a de Gutierre e Pontes (2018), que apontam que 
ainda há professores que desconhecem que esse material foi proposto à luz do MMM. 
Posto isto, apresentamos, agora, oobjetivo geral dessa pesquisa: Investigar se os 
professores que ensinaram/ensinam matemática utilizavam os Blocos Lógicos no 
ensino de matemática à luz do Movimento da Matemática Moderna, mobilizando para 
tanto elementos de História Oral. E aos seguintes objetivos específicos: (1) Entender as 
consequências das práticas educativas da época (1960-1970) e como elas se refletem 
no ensino atual; (2) Reconhecer a importância da História Oral na formação inicial de 
professores de Matemática, na disciplina de História da Educação Matemática na UFRN 
 
Metodologia 

 

A pesquisa realizada tem um caráter exploratório, tendo em vista que este tipo de 
pesquisa é bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados 
aspectos relativos ao fato estudado. Tais pesquisas envolvem: (a) levantamento 
bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 
problema pesquisado (GIL, 2002, p. 41 ) 

Contudo, podemos afirmar que nos inspiramos na metodologia da História Oral, 
mobilizando alguns de seus procedimentos, tais como, usar os nomes reais das pessoas 
entrevistadas, de lançarmos mão da carta de cessão de direitos de publicação das 
entrevistas, entre outros. Inúmeras são as pesquisas que exploram e discutem os 
métodos empregados em trabalhos cujos pressupostos são os da História Oral. Estudos 
comoMeihy (2005), Garnica (2012), dentre outros, indicam os usos dessa abordagem e 
discutem as potencialidades dos recursos que comumente são utilizados e conduzem 
essa metodologia de pesquisa. 

Deste modo, para o Ghoem[1], a História não é uma narrativa singular, a História é uma 
relação entre narrativas. Portanto, o que as investigações desse grupo buscam 
constituir, são versões plausíveis sobre histórias do tempo presente sobre um passado, 
ao considerar uma diversidade de fontes. O intuito é mobilizar essas fontes de modo a 
instituir um diálogo entre elas e, dessa forma, atender às questões postas pelo 
investigador em seu projeto. (TIZZO; SILVA, 2016, p. 29-30). 

De acordo com Meihy (2005, p. 18), “História Oral é um processo sistêmico de uso de 
depoimentos gravados, vertidos do oral para o escrito, com o fim de promover o registro 
e o uso de entrevistas”. Quem usa da História Oral, realiza transcrição de narrativas, 
que significa, segundo Garnica e Souza (2012, p. 107), “o momento seguinte ao das 
entrevistas [...] é uma alteração do suporte da entrevista para o papel, a fixação do 
diálogo por meio de caracteres gráficos”. Para esses autores, é importante que se faça 
textualização, que “é um processo em que o pesquisador se lança sobre o texto” 
(Garnica; Souza, 2012, p. 107). 
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Garnica e Souza (2012) também nos dizem que trabalhar com narrativas nos faz ouvir 
o outro, e esse exercício pode levar futuros professores a compreender experiências 
vividas do narrador, criando, inclusive, estratégias de ação, no que se refere ao ensino, 
pois a escuta sensível também mostrará ao graduando permanências e alterações no 
ensino de Matemática, fazendo-o refletir sobre sua prática na atualidade. 

Assim, fizemos uma revisão bibliográfica e mobilizamos procedimentos de História Oral, 
como os já citados e também a transcrição e textualização das entrevistas realizadas. 
As entrevistas foram semi-estruturadas que, para Laville e Dionne, (1999, p. 188), “são 
uma série de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na 
qual o entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento”. 

[1]Grupo História Oral e Educação Matemática (GHOEM) - (www.ghoem.org). 

 
Resultados e Discussões 

 

Neste item, em um primeiro momento falaremos um pouco de como foi a preparação de 
estudantes de graduação em licenciatura em Matemática que colaboram com a 
realização dessa pesquisa, já no segundo item apresentamos as análises das 
entrevistas realizadas. 

Preparação para as entrevistas 

Na universidade que estudamos, existe na estrutura curricular do curso de licenciatura 
em Matemática a disciplina MAT1526 - História da Educação Matemática (HEM). Ela é 
oferecida aos alunos que estão cursando o 6º período do curso e possui uma carga 
horária de 60h. 

No segundo semestre de 2019, a professora orientadora desse trabalho ministrou a 
referida disciplina no turno vespertino para a turma 1[1]. Nela, a professora oportunizou 
aos estudantes graduandos realizar uma experiência introduzindo a História Oral na 
prática educacional. Para isso, ela discorreu sobre como se dá o uso dessa metodologia 
em pesquisas, inclusive, convidando uma de suas alunas de mestrado, que usa dessa 
metodologia em sua dissertação, para realizar uma oficina pedagógica com essa 
temática aos alunos da graduação. O objetivo da oficina foi mostrar aos estudantes 
como poderia ser realizada uma entrevista, como encontrar o narrador, como fazer uma 
entrevista, transcrevê-la e textualizá-la. 

Para Andrade e Sachs (2018), a utilização de História Oral como metodologia para 
constituir narrativas e como uma abordagem de ensino, as permitiu pensar nas 
contribuições que a História Oral pode trazer para esses espaços de formação 
inicial.Durante as aulas na disciplina HEM, alguns textos foram estudados em sala com 
os estudantes, para que eles estivessem bem preparados em relação ao conteúdo 
abordado na entrevista[2]. 

Nessa turma tinham 13 alunos. Recebemos 9 transcrições de entrevistas realizadas. Os 
estudantes que realizaram as entrevistas foram: Adriel Gutemberg da Silva Neves; 
Arthur José do Monte Melo; Eduardo Ferreira de Lima; Joy Joaquim Pedro da Costa; 
Julia de Lima Souza; Juvenal Denis Freire da Costa; Thiago Pereira de Souza; Toni 
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Dantas da Silva Filho e Victor Mendonça Sabino.[3] Cada um realizou uma entrevista. 
Seguindo o roteiro das questões propostas, que foi elaborado pela professora, junto dos 

alunos. Com o roteiro em mãos, os estudantes iniciaram as entrevistas. 

Recebemos de cada estudante as transcrições e as cartas de cessão de direitos dos 
entrevistados, e, em seguida, realizamos as textualizações das entrevistas. Temos 
ainda as entrevistas realizadas por nós (bolsista de iniciação cientifica). A primeira 
entrevista foi realizada no dia 03 de março de 2020, com o professor Ângelo Matias Neto 
e no dia 11 de março ele assinou a carta de cessão de direitos. A segunda entrevista foi 
realizada no dia 08 de maio de 2020 por meio de uma vídeo chamada no WhatsApp[4], 
com a professora Edna Lúcia e no dia 12 de junho recebemos da entrevistada do termo 

de cessão assinado. 

Análises das narrativas 

Essas textualizações que fizemos dos 11 entrevistados, após uma análise rigorosa, nos 
mostraram, que 8lecionaram em escolas públicas e 3 em escolas privadas, 6 deles já 
estão aposentados e 5 ainda lecionam, o tempo que estiveram em sala de aula varia de 
6 meses a 30 anos, pelo menos 1 entrevistado teve contato com a docência somente 
no período do estágio. Falaram das dificuldades ao lecionarem, como, por exemplo, a 
estrutura física, pois, muitas vezes, precária e com pouco ou nenhum material disponível 

para utilizarem durante as aulas. 

Todos eles levantam questões como a dificuldade de se ter os materiais necessários 
para o ensino de Matemática, por isso, utilizavam diversos materiais fabricados a partir 
de tampinhas de garrafas, papelão, cartolina, dentre outros, que eram produzidos pelos 

alunos e professores. 

[...] Naquele período, a gente tinha certa dificuldade, porque as escolas não eram bem 
estruturadas, não tinha material concreto para que os professores pudessem trabalhar 
com os alunos em sala de aula, nessa questão de desenvolver o raciocínio do aluno, a 
capacidade de aprendizado, de interpretação de texto, então, cabia a nós professores 
desenvolver estratégia de ensino para trabalhar com os alunos em sala de aula e não 
tornar as aulas tão monótonas [...] (CUNHA, entrevista cedida, 27/10/2019). 

Quando perguntado qual a importância do material denominado Blocos Lógicos para a 
aprendizagem das crianças, temos a seguinte resposta de Cunha (entrevista cedida, 
27/10/2019) “porque é importante para desenvolver a capacidade de raciocínio do aluno, 
para que ele tenha uma ideia de como é que se representa aquela figura.” 

A professora Alencar (entrevista cedida, 17/10/2019) nos diz o seguinte, 

Olhe, nas aulas de Matemática você deve utilizar todo e qualquer recurso que venha 
pra facilitar o entendimento do aluno, então se você tem o recurso dos blocos lógicos, 
por que não usar?! Se, tem o material dourado, por que não usar?! Até para os alunos 
conhecerem todas aquelas ferramentas que a educação oferece para o aprendizado. 

(ALENCAR, entrevista cedida, 17/10/2019). 

Os entrevistados apontaram já terem visto o material, quando mostrada a figura (que 
está no roteiro de entrevista, representando os Blocos Lógicos), ou terem ouvido falar 
sobre ele, mas alguns deles não o utilizaram como recurso em sala de aula ou quando 
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usavam não relacionavam à teoria dos conjuntos. Sobre isso, Cunha (entrevista cedida, 
27/10/2019) nos diz, 

Sim, eu já ouvi falar em Blocos Lógicos, porém eu não utilizava em sala de aula porque 
a gente não tinha material concreto devido ser uma escola muito carente, a gente não 
tinha recursos para trabalhar com esses materiais [...] (CUNHA, entrevista cedida, 
27/10/2019). 

Cavalcante (entrevista cedida, outubro de 2019[5]) diz o seguinte: “como tinha falado, a 
gente fazia os materiais, ou usava os brinquedos”, tendo em vista que na entrevista ela 
disse que não conhecia os Blocos Lógicos. 

É importante observar que o uso de um material manipulativo aparece com frequência 
nas falas dos entrevistados, independente da época em o professor lecionou, queé 
omaterial dourado, que também fez parte dos estudos nas aulas de graduação. 

É, utilizei só um ano quando eu fiquei em segundo ano, no quinto ano eu não utilizei. 
Utilizo ainda o Material Dourado, porque tem a realidade da escola pública, você pega 
algumas crianças que têm muitas dificuldades nas quatro operações. (NAVEGANTES, 
entrevista cedida, 06/11/2019). 

Sobre a utilização dos Blocos Lógicos, o professor Luis (entrevista cedida, 24/10/2019), 
relatou “Assim, aqui na escola não. Usei mais quando era no ensino infantil, a gente 
trabalhava mais com isso, aqui na escola no ensino fundamental 2, a gente tem sido 
muito tradicional.” 

Granja (entrevista cedida, outubro de 2019), nos diz o seguinte sobre a utilização de 
materiais e/ou jogos: “A gente usa material dourado e também tenta trabalhar com 
alguns jogos; os jogos que tenha dados, a gente faz até um joguinho com eles. A gente 
tenta.” 

A respeito da formação dos professores, podemos observar que em suas falas, a 
exemplo do Luis (entrevista cedida, 24/10/2019), que eles, muitas vezes, não recebem 
a formação adequada para se trabalhar com jogos, seja essa formação inicial ou 
continuada. 

Assim, infelizmente nossas escolas e nós professores somos preparados de uma forma 
um pouco tradicional. A escola nunca preparou o professor para trabalhar de forma 

lúdica, de forma interdisciplinar. (LUIS, entrevista cedida, 24/10/2019). 

Sobre a entrevista realizada por nós, bolsistas de iniciação científica, temos as seguintes 
considerações: Ele é formado em Ciências da Religião e, posteriormente, fez o curso 
de Pedagogia no Instituto Kennedy[6]. Ao perguntar se ele usava algum material 

concreto em sala, ele disse o seguinte, 

Muito. Inclusive assim, eu me senti muito realizado ano passado ao trabalhar as 
operações fundamentais que eu usei muito material concreto, tais como palitos de 
picolés e tampinhas de garrafa e eu percebi que os alunos construíram o conceito de 
adição, subtração e deram o “ponta pé” inicial digamos na concepção de multiplicação 
[...] (MATIAS NETO, entrevista cedida, 03/03/2020). 
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A fala do professor Matias Neto (entrevista cedida, 03/03/2020) assemelha-se às falas 
dos outros entrevistados quando se trata dos materiais que eles utilizavam e ainda 
utilizam para mediar o conhecimento matemático para os alunos. O professor relata 
como conheceu os Blocos Lógicos, 

Olhe, Blocos Lógicos quando eu fiz Pedagogia, na disciplina de matemática a gente 
trabalhou e antes, quando eu fiz o Magistério, também já tinha tido uma noção, porém 
não era a noção que eu tenho hoje, não era o conceito que eu tenho hoje, era uma coisa 
mais superficial. (MATIAS NETO, entrevista cedida, 03/03/2020). 

Quando perguntado o porquê seria importante utilizar os Blocos Lógicos em sala temos 
a seguinte declaração, 

Porque a gente sai da ideia de abstração e passa para o concreto, quando o aluno está 
vendo a questão das três dimensões, ele não fica só naquela coisa bidimensional, ele 
passa a ter uma concepção do tridimensional e isso eu acho super importante. (MATIAS 
NETO, entrevista cedida, 03/03/2020). 

Além disso, pudemos observar que o professor Matias Neto, assim como os outros 
professores entrevistados não relacionaram os Blocos Lógicos ao MMM e nem ao 
ensino de conjuntos, inclusive, inferimos que o professor Matias Neto percebe o referido 
material como uma contribuição para o ensino de elementos da Geometria Espacial. 

Em relação a entrevista realizada com a professora Edna Lúcia de Brito Ramos, foi uma 
indicação de um membro do GPEP[7], tendo em vista que não possível ir as escolas ou 
outro local para que pudesse ser realizada a entrevista devido a pandemia do novo 
coronavirus COVID-19, então marcamos a entrevista pelo WhatsApp e com outro celular 
fizemos a gravação de voz. Inicialmente, pedimos que ela se apresentasse e no 
desenvolvimento da entrevista perguntamos sobre o uso de materiais concretos em sala 
a professora Edna nos disse o seguinte, 

Sim!! É necessário, é fundamental que a gente use material concreto, assim às vezes a 
gente brinca muito que professor gosta de juntar lixo, sucata (risos), aqui em casa às 
vezes eu digo: “ah guarda essa caixa que ela tem o formato exatamente que eu preciso 
mostrar pros meninos quando eu for trabalhar geometria espacial, porque eles precisam 
tocar nisso”, então é uma caixa de perfume, mas a partir do formato da caixa de perfume 
eles vão compreender melhor do que apenas ver figuras no livro sabe... O livro é 
importantíssimo, mas esse material concreto vai nos dar uma ideia melhor [...] (RAMOS, 
entrevista cedida, 08/05/2020). 

Quando perguntado se tinha o conhecimento dos Blocos Lógicos, ela diz, “Blocos 
Lógicos!? Nunca ouvi falar” (RAMOS, entrevista cedida, 08/05/2020).Mostramos a figura 
do questionário e mesmo assim não se recorda de ter visto e o associa ao Tangram. O 
material que ela utiliza frequência é o material dourado, que esse tem na escola, já os 
Blocos Lógicos ela não se recorda de ter visto na escola. 

[1] No semestre letivo em que é ofertada esta disciplina, há a abertura de duas turmas, 
sendo uma no período diurno e outra no noturno. 

[2] Afinal, como dito anteriormente, a professora convidou os alunos a procurarem 
pessoas que ensinaram Matemática no estado do RN, a fim de entrevistá-los como foi 
esse ensino e se na sua prática utilizaram os Blocos Lógicos. 
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[3] Os alunos da disciplina que realizaram as entrevistas concordaram em ter seus 
nomes divulgados nesta pesquisa, nos cedendo uma carta de cessão de direitos. 

[4] A entrevista foi realizada por vídeo chamada devido ao distanciamento social 
causado pela pandemia do novo coronavírus – covid19. 

[5] A data de realização da entrevista não foi informada pelo estudante quando foi 
entregue o documento com a transcrição. 

[6] Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. Disponível em: 
<https://www.ifesp.edu.br/ik/> Acesso em: 05 abr. 2020. 

[7] Em abril falamos com membros do GPEP, perguntando se conheciam alguém do 
município de Parnamirim/RN que lecionasse no ensino fundamental anos iniciais, e nos 
deram o contato de uma professora, que, gentilmente, aceitou participar da pesquisa, 
logo agendamos a entrevista e a realizamos em 08/05/2020. 

 
Conclusão 

 

Diante do exposto, entendemos que nosso objetivo de pesquisa que foi investigar se os 
professores que ensinaram/ensinam matemática utilizavam os Blocos Lógicos no 
ensino de matemática à luz do Movimento da Matemática Moderna,foi alcançado uma 
vez que vimos que 6 dos entrevistados conheciam os Blocos Lógicos, sendo que 4 deles 
utilizavam o material em suas aulas, entretanto, eles não estabeleceram relação com o 
contexto da época que acontecia o Movimento da Matemática Moderna. Eles o 
utilizavam com uma abordagem puramente geométrica (ou não) e não o relacionavam 
à Teoria de Conjuntos, como proposto por Dienes, durante o MMM. 

Este estudo trouxe inúmeras contribuições aos pesquisadores e aos estudantes da 
graduação que tiveram a oportunidade de conhecer de perto a prática da História Oral 
e a história profissional de seus entrevistados, além de contribuir para a sua formação 
inicial. 

Portanto consideramos importante a pesquisa realizada na área de História da 
Educação Matemática, por fazer com os estudantes durante a sua formação tenham o 
contato com relatos, documentos e experiências daqueles que já estão a algum tempo 
em sala. 
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TÍTULO: Análise das provas de Química e dos relatórios de cursos para o ENADE 2017 

Resumo 

Este relatório apresenta um esboço do que é o projeto de título “Análise das provas de 
Química e dos relatórios de cursos para o ENADE 2017“ e os resultados das atividades 
realizadas como bolsista do projeto aprovado pelo Edital de Bolsas de Pesquisa da 
UFRN com alusão ao ENADE 2017, que busca responder duas perguntas: as questões 
do desse exame com relação ao conhecimento específico refletem as mudanças nas 
estruturas curriculares dos cursos? e que elementos orientadores a análise das 
questões do ENADE 2017, dos relatórios e das estruturas curriculares podem subsidiar 
um olhar aos Projetos Pedagógicos dos Cursos em termos de operações cognitivas de 
alta ordem e, consequentemente, uma melhor formação profissional? Para responder a 
essas questões, o presente trabalho apresenta como objetivo: organizar as questões do 
ENADE 2017 a partir de um quadro orientador de habilidades, competências, operações 
cognitivas e conhecimentos específicos no campo disciplinar, classificar o nível de 
dificuldade exigido nas questões do ENADE 2017 em termos de operações cognitivas 
e realizar análise comparativa em termos de desenvolvimento das habilidades 
cognitivas exigidas nas questões do ENADE 2017 com as mudanças nas estruturas 
curriculares da UFRN, relacionando essas mudanças, o desempenho acadêmico, a 
infraestrutura e o corpo docente constitui o objeto de estudo desta pesquisa, de acordo 
com os objetivos traçados inicialmente, envolvendo os dados da Universidade Federal 
do Rio Grande do Nort 
 
Palavras-chave: ENADE 2017, Licenciatura em Química, Análise das questões 

TITLE: Analysis of Chemistry tests and course reports for ENADE 2017 

Abstract 

This report presents an outline of what is the title project “Analysis of Chemistry tests 
and course reports for ENADE 2017“ and the results of the activities carried out as a 
scholarship holder of the project approved by the UFRN Research Scholarship Notice 
with reference to the ENADE 2017, which seeks to answer two questions: do the 
questions in this exam in relation to specific knowledge reflect changes in the curricular 
structures of the courses? and what guiding elements can the analysis of ENADE 2017 
questions, reports and curricular structures support a look at the Pedagogical Projects 
of the Courses in terms of high-order cognitive operations and, consequently, better 
professional training? To answer these questions, the present paper aims to: organize 
the questions of ENADE 2017 from a framework of skills, competences, cognitive 
operations and specific knowledge in the disciplinary field, classify the level of difficulty 
required in the questions of ENADE 2017 in terms of cognitive operations and perform 
comparative analysis in terms of developing the cognitive skills required in the questions 
of ENADE 2017 with the changes in the curricular structures of UFRN, relating these 
changes, academic performance, infrastructure and the faculty constitutes the object of 
study of this research, according to the objectives outlined initially, involving data from 
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the Federal University of Rio Grande do Norte aiming to verify the students' knowledge 
about the syllabus contents. 
 
Keywords: ENADE 2017, Degree in Chemistry, Analysis of issues 

Introdução 

A formação a nível superior realizada nos cursos de Química pode incluir tanto do 
Bacharelado de diferentes modalidades como da Licenciatura. Este plano de trabalho 
está relacionado com a análise das provas de Química do ENADE 2017 e dos relatórios 
de cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que possui três 
cursos sendo Bacharelado, Licenciatura (noturno e matutino) e Bacharelado em 
Química do Petróleo. Esses 3 cursos passaram por mudanças nos seus Projetos 
Políticos Pedagógicos, tanto para adequar a demanda do mercado, como também para 
minimizar os índices de evasão e propor uma formação com melhor qualidade. Nesse 
sentido, um dos elementos que retroalimenta as discussões nas estruturas curriculares 
dos cursos de ensino superior é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(ENADE). Entretanto, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior passou por 
mudanças profundas em sua concepção e, particularmente o ENADE passou a 
constituir-se como um dos indicadores das competências e habilidades desenvolvidas 
pelos diferentes cursos no país. Ao olhar alguns aspectos da avaliação no SINAES, 
observamos que esta propõe, entre outras, que as Instituições de Ensino Superior 
incluam a autoavaliação (CPA) e a avaliação externa (INEP); a autorização, 
reconhecimento e renovação do reconhecimento (regulatória) dos cursos de graduação 
contemplem informações sobre infraestrutura, corpo docente e projeto pedagógico e, o 
desempenho acadêmico de seus estudantes pelo ENADE com objetivo de verificar os 
conhecimentos dos alunos sobre os conteúdos programáticos, competências e 
habilidades adquiridas, sendo complementado com um questionário socioeconômico. 
Particularmente, este último aspecto relativo ao desempenho acadêmico constitui o 
objeto de estudo nesta pesquisa, o qual consequentemente envolve o anterior (Projeto 
Pedagógico, infraestrutura e corpo docente). Dentro deste contexto de mudança tanto 
no Sistema de Avaliação Nacional como no âmbito interno dos cursos de Química da 
UFRN somado a reformulação da estrutura curricular dos cursos de Química desta 
instituição, duas questões se materializam, a saber: As operações cognitivas exigidas 
aos concluintes dos cursos de Química nas questões do ENADE 2017 com relação ao 
conhecimento específico refletem as mudanças nas estruturas curriculares dos cursos? 
Que elementos orientadores a análise das questões do ENADE 2017, dos relatórios e 
das estruturas curriculares podem subsidiar um olhar aos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos em termos de operações cognitivas de alta ordem e, consequentemente, uma 
melhor formação profissional? Para tentar responder a essas questões, o presente 
trabalho apresenta como objetivos, organizar as questões do ENADE 2017 a partir de 
um quadro orientador de habilidades, competências, operações cognitivas e 
conhecimentos específicos no campo disciplinar, classificar o nível de dificuldade 
exigido nas questões do ENADE 2017 em termos de operações cognitivas e realizar 
análise comparativa em termos de desenvolvimento das habilidades cognitivas exigidas 
nas questões do ENADE 2017 com as mudanças nas estruturas curriculares da UFRN. 
 
Metodologia 

 
Com relação ao suporte metodológico, a pesquisa norteia-se em atender as seguintes 
questões de estudo: a) Organizar as questões do ENADE 2017 a partir de um quadro 
orientador de habilidades, competências, operações cognitivas e conhecimentos 
específicos do campo disciplinar; b) Classificar o nível de dificuldade exigido nas 
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questões do ENADE 2017 em termos de operações cognitivas; c) Realizar análise 
comparativa em termos de desenvolvimento das habilidades cognitivas exigidas nas 
questões do ENADE 2017 com as mudanças nas estruturas curriculares da UFRN. Para 
atender a estes objetivos específicos, seguirá inicialmente a elaboração de uma matriz 
de referência para as competências e habilidades relacionadas a cada questão e o(s) 
respectivo(s) conhecimentos específicos do campo disciplinar de cada curso de 
Química. Cabe aqui destacar que neste trabalho foi analisada a prova de Licenciatura 
em Química. Neste sentido, a prova do ENADE é estruturada em questões de 
conhecimento químico de formação básica para os cursos e questões específicas para 
cada campo profissional. Tal elaboração se apoiará, principalmente nos documentos 
legais relativos às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Química e os 
próprios documentos do ENADE. Com relação ao segundo objetivo específico, o qual 
implica em classificar o nível de dificuldade das questões do ENADE em termos de 
operações cognitivas exigidas aos graduandos, foi elaborado um instrumento de análise 
baseado na Taxonomia das tarefas segundo o grau de exigência cognitiva (Alonso, 
2002) e no Portaria Inep nº 264/2014 (Brasil, 2014). Segundo o referencial da 
Taxonomia das tarefas segundo o grau de exigência cognitiva (Alonso, 2002), o critério 
que distingue o nível de dificuldade é a compreensão. De uma forma bem resumida, 
uma tarefa é classificada como não compreensiva quando o objetivo é verificar a 
capacidade de recordar a informação na forma como ela foi apresentada. Já a tarefa é 
classificada como compreensiva quando o objetivo é construir ou reconstruir o 
significado da informação apresentada. Entre as operações cognitivas envolvidas nas 
tarefas, podemos citar: identificar, memorizar, aplicar, resumir, interpretar, generalizar, 
comparar, classificar, organizar dados, criticar, induzir, argumentar, criar, imaginar, 
planejar, pesquisar. Cabe destacar que as tarefas de ordem superior requerem 
operações cognitivas exigidas nas tarefas de ordem inferior. A análise de cada questão 
foi realizada por um grupo de professores do Instituto de Química da UFRN tendo 
especialistas de todas as especificidades da química (físico-química, química 
inorgânica, química orgânica, química analítica, educação química e química geral). Por 
fim, com base nos resultados obtidos buscar-se-á elementos presentes no Projeto 
Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Química da UFRN que possam 
sinalizar uma formação com habilidades cognitivas de alta ordem. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os dados abaixo apresentam a área do conhecimento exigida para as questões comuns 
à Licenciatura e Bacharelado (questões de conhecimento geral) do ENADE 2017. 
Questão e Área do Conhecimento - Geral 03(D) - FQ 04(D) - FQ 09 - Inorgânica 10 - 
Orgânica 11 - Inorgânica 12 - Analitica 13 - Analitica 14 - FQ 15 - FQ 16 - Bioquímica 17 
- FQ 18 - FQ 19 - Analitica/Ambiental 20 - Orgânica 21 - Geral 22 - Bioquímica 23 - 
Inorgânica 24 - Orgânica 25 - Orgânica Dados de Área do conhecimento de 
conhecimento geral (Licenciatura e bacharelado) Os dados abaixo apresentam a área 
do conhecimento exigida para as questões específicas à Licenciatura do ENADE 2017. 
Questão e Área do Conhecimento - Geral 05(D) - Ensino 26 - Ensino 27 - Ensino 28 - 
Ensino 29 - Ensino 30 - Ensino 31 - Pedagogia 32 - Pedagogia 33 - Pedagogia 34 - 
Pedagogia 35 - Pedagogia Dados da Área do conhecimento de conhecimento específico 
(licenciatura) A análise dos primeiros dados mostram que as questões de conhecimento 
geral foram bem distribuídas entre as grandes áreas de Química (Físico-Química, 
Química Orgânica, Química Inorgânica e Química Analítica). Destacamos ainda 
apresenta de uma questão de Bioquímica, sendo que esta área da Química não foi 
abordada nos cursos de Química da UFRN dos concluintes de 2017 (que são os que 
realizaram a prova do ENADE 2017). Já a análise do segundo dado mostra que todas 
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as questões específicas da Licenciatura em Química foram formuladas respeitando a 
especificidade da licenciatura (Ensino de Química e Pedagogia). Os dados abaixo 
apresentam as competências exigidas no ENADE 2017 para as questões de 
conhecimento geral e de conhecimento específico, respectivamente. Questão: 03D, 
04D, 09, 14, 17, 18, 23, 10, 12, 20, 25, 30(L), 11, 16 Competências Gerais: Explicar e 
prever fenômenos químicos com embasamento teórico Nº de vezes: 14 Questão:13, 15 
Competências Gerais: Aplicar os procedimentos técnicos relativos às atividades da 
Química Nº de vezes: 02 Questão: 19 Competências Gerais: Equacionar problemas, 
identificando as fontes de informações relevantes para a Química Nº de vezes: 01 
Questão: 22 Competências Gerais: Argumentar cientificamente na proposição de 
soluções para situações-problema Nº de vezes: 01 Questão: 21, 31(B) Competências 
Gerais: Gerenciar os espaços próprios de atuação profissional Nº de vezes: 02 Questão: 
0 Competências Gerais: Promover e assessorar o desenvolvimento de políticas públicas 
e de projetos da iniciativa privada Nº de vezes:0 Questão 24 possui competência 
específica do bacharelado. Dados das competências exigidas para as questões de 
conhecimento geral Questão: 29 Competências específicas (Licenciatura): Conduzir a 
prática docente orientada pelas teorias pedagógicas Nº de vezes: 01 Questão: 05D, 26, 
28, 32, 35 Competências específicas (Licenciatura): Analisar criticamente e/ou elaborar 
recursos didáticos para o ensino de Química na Educação Básica Nº de vezes: 05 
Questão: 0 Competências específicas (Licenciatura): Desenvolver ações docentes que 
contribuam para despertar o interesse científico, promover o desenvolvimento 
intelectual dos estudantes e prepará-los para o exercício consciente da cidadania Nº de 
vezes: 0 Questão: 05D, 27, 31, 33, 34 Competências específicas (Licenciatura): 
Identificar e analisar os fatores determinantes do processo educativo, posicionando-se 
diante de questões educacionais que interfiram na prática pedagógica e em outros 
aspectos da vida escolar Nº de vezes: 05 Questão: 0 Competências específicas 
(Licenciatura):Utilizar estratégias didáticas no ensino de Química Nº de vezes: 0 
Questão: 27, 31, 33 Competências específicas (Licenciatura):Refletir de forma crítica 
sobre o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem Nº de vezes: 03 
Questão 30 possui competência geral. Dados das Competências exigidas para as 
questões de conhecimento específico (licenciatura) A análise das competências 
exigidas para as questões de conhecimento geral mostra uma grande ênfase na 
competência “Explicar e prever fenômenos químicos com embasamento teórico”. Além 
disso, foi observado que a questão 24 de conhecimento geral abordou uma competência 
específica para o Bacharelado (Conduzir análises que permitam o controle de processos 
químicos e a caracterização de compostos por métodos clássicos e instrumentais), ou 
seja, uma competência não prevista para os licenciandos. Ainda, não foram observadas 
questões para competência de conhecimento geral “Promover e assessorar o 
desenvolvimento de políticas públicas e de projetos da iniciativa privada”. A análise das 
Competências exigidas para as questões de conhecimento específico (licenciatura) 
indica predominância de 2 competências para o conhecimento específico, a saber: 
“Analisar criticamente e/ou elaborar recursos didáticos para o ensino de Química na 
Educação Básica” e “Identificar e analisar os fatores determinantes do processo 
educativo, posicionando-se diante de questões educacionais que interfiram na prática 
pedagógica e em outros aspectos da vida escolar”. Além disso, 2 competências 
previstas para os licenciandos (“Desenvolver ações docentes que contribuam para 
despertar o interesse científico, promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes 
e prepará-los para o exercício consciente da cidadania” e “Utilizar estratégias didáticas 
no ensino de Química”) não foram abordadas nas questões. Ainda, foi observado que a 
questão 30 de conhecimento específico da licenciatura contemplou uma competência 
geral (“Explicar e prever fenômenos químicos com embasamento teórico”). os dados a 
seguir apresentam as operações cognitivas e o nível de dificuldade para as seguintes 
questões: questões discursivas de conhecimento geral, questão discursiva de 
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conhecimento específico, questões objetivas de conhecimento geral e questões 
objetivas de conhecimento específico. Cabe aqui destacar que essa classificação 
baseia-se na Taxonomia das tarefas segundo o grau de exigência cognitiva (Alonso, 
2002) Questão: 03 Operações cognitivas: Até argumentar Denominação da tarefa: 
Construtiva Tipo: Compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 04 Operações cognitivas: 
(a) até aplicar (b)até argumentar (c)até argumentar Denominação da tarefa: (a) 
aplicação de regras/fórmulas (b) construtiva (c) construtiva Tipo: (a)não compreensiva 
(b)compreensiva (c)compreensiva Dificuldade: (a) Mín (b) Máx (c) Máx Dados das 
Operações cognitivas e nível de dificuldade - questões discursivas de conhecimento 
geral Questão: 05 Operações cognitivas: até comparar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Dados das Operações 
cognitivas e Nível de dificuldade – questão discursiva de conhecimento específico 
(licenciatura) Questão: 09 Operações cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: 
aplicação de regras/fórmulas Tipo: não compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 10 
Operações cognitivas: Até comparar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: 
compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 11 Operações cognitivas: Até aplicar 
Denominação da tarefa: aplicação de regras/fórmulas Tipo: não compreensiva 
Dificuldade: Mín Questão: 12 Operações cognitivas: Até comparar Denominação da 
tarefa: Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 13 
Operações cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: aplicação de regras/fórmulas 
Tipo: não compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 14 Operações cognitivas: Até 
comparar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: 
Máx Questão: 15 Operações cognitivas: Até comparar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 16 Operações 
cognitivas: Até interpretar Denominação da tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva 
Dificuldade: Máx Questão: 17 Operações cognitivas: Até classificar Denominação da 
tarefa: Reconstrutiva Global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 18 
Operações cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: aplicação de regras/fórmulas 
Tipo: não compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 19 Operações cognitivas: Até 
generalizar Denominação da tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx 
Questão: 20 Operações cognitivas: Até organizar dados Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva Global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 21 Operações 
cognitivas: Até argumentar Denominação da tarefa: Construtiva Tipo: compreensiva 
Dificuldade: Máx Questão: 22 Operações cognitivas: Até interpretar Denominação da 
tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 23 Operações 
cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: aplicação de regras/fórmulas Tipo: não 
compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 24 Operações cognitivas: Até comparar 
Denominação da tarefa: Reconstrutiva Global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx 
Questão: 25 Operações cognitivas: Até interpretar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Dados das Operações cognitivas e 
Nível de dificuldade - questões objetivas de conhecimento geral Questão: 26 Operações 
cognitivas: Até classificar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: 
compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 27 Operações cognitivas: Até comparar 
Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx 
Questão: 28 Operações cognitivas: Até interpretar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 29 Operações cognitivas: 
Até interpretar Denominação da tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva 
Dificuldade:Máx Questão: 30 Operações cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: 
aplicação de regras/fórmulas Tipo: não compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 31 
Operações cognitivas: Até classificar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: 
compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 32 Operações cognitivas: Até memorizar 
Denominação da tarefa: Tipo: Dificuldade: Questão: 33 Operações cognitivas: Até 
generalizar Denominação da tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx 
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Questão: 34 Operações cognitivas: Até interpretar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 35 Operações cognitivas: 
Até classificar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: compreensiva 
Dificuldade: Máx Dados das Operações cognitivas e Nível de dificuldade - questões 
objetivas de conhecimento específico A análise dos dados acima indicam que 24 
questões (incluindo os itens da questão discursiva 04 envolveram um nível de 
dificuldade máxima e que apenas 7 questões exigiram um nível de dificuldade mínima. 
Entretanto, as operações cognitivas apresentaram-se bastante diversificadas 
considerando o nível de dificuldade máxima. Por exemplo, algumas questões com 
dificuldade máxima compreenderam operações cognitivas até classificar, outras até 
comparar, outras até interpretar, outras até argumentar, e assim por diante. Já para o 
nível de dificuldade mínima, todas as 7 questões compreenderam operações cognitivas 
até aplicar. 
 

Conclusão 

 
Entendemos que a prova do ENADE deve contribuir com os cursos na melhoria da 
formação dos recursos humanos, em um processo de retroalimentação, buscando a 
qualidade. A prova do ENADE 2017 – Licenciatura em Química contemplou questões 
de todas as grandes áreas dentro da Química, não sendo observada prevalência de 
questões de uma área específica. Destacamos a presença de questão de Bioquímica, 
que passa a ser contemplada após a mudança do Projeto Político Pedagógico e da 
estrutura curricular da Licenciatura em Química da UFRN, realizada em 2019 e vigente 
a partir de 2020. Ainda, nossas análises mostram a prevalência de determinadas 
competências em relação a outras, sendo que algumas não são abordadas. Em relação 
às operações cognitivas e nível de dificuldade, nossas análises sugerem prevalência de 
habilidades cognitivas de alta ordem para a resolução das questões. Após a conclusão 
das tabelas e análise dos dados, o futuro do projeto permeia a criação de uma 
plataforma web, na qual as informações possam ser reproduzidas de forma a realizar a 
divulgação científica e abranger a sociedade em uma linguagem mais usual. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Tabela da taxonomia das tarefas. 
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Tabela 2: Relação entre operações cognitivas e a Taxonomia das tarefas. 
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Tabela 3: Área do conhecimento de conhecimento geral (Licenciatura e bacharelado) 
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Tabela 4: Área do conhecimento de conhecimento específico (licenciatura) 
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Tabela 5: Competências exigidas para as questões de conhecimento geral 
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Tabela 6: Competências exigidas para as questões de conhecimento específico 
(licenciatura) 
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Tabela 7: Operações cognitivas e nível de dificuldade - questões discursivas de 
conhecimento geral 

 

 

Tabela 8: Operações cognitivas e Nível de dificuldade – questão discursiva de 

conhecimento específico (licenciatura) 
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Tabela 9: Operações cognitivas e Nível de dificuldade - questões objetivas de 
conhecimento geral 
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Tabela 10: Operações cognitivas e Nível de dificuldade - questões objetivas de 
conhecimento específico 
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TÍTULO: Análise das dissertações e produtos educacionais do PPGECNM da UFRN no 

ano de 2015 

Resumo 

O Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da 
UFRN teve suas atividades iniciadas em 2002, sendo o primeiro mestrado profissional 
do Nordeste brasileiro. Nesta pesquisa analisamos as dissertações e produtos 
educacionais produzidos no ano de 2015, totalizando 11 dissertações. O trabalho foi 
iniciado há dois anos, portanto, ainda está em andamento. Primeiramente, há o estudo 
de descrição, análise e avaliação da produção acadêmica das dissertações, a partir de 
descritores específicos CEDOC, para que, em seguida, possamos criar um banco de 
dados com este panorama na região. A segunda etapa do projeto consiste em mapear 

a atuação profissional e continuidade na formação dos egressos. 

 
Palavras-chave: Mestrado profissional; Produto educacional. 

TITLE: Analysis of PPGECNM dissertations and educational products from UFRN in 

2015 

Abstract 

The Professional Master in Teaching Natural Sciences and Mathematics (PPGECNM) 
at UFRN had its activities started in 2002, being the first professional master in the 
Brazilian Northeast. In this research we analyzed the dissertations and educational 
products produced in 2015, totaling 11 dissertations. The work began two years ago, so 
it is still in progress. First, there is the study of description, analysis and evaluation of the 
academic production of the dissertations, based on specific CEDOC descriptors, so that 
we can then create a database with this panorama in the region. The second stage of 
the project consists in mapping the professional performance and continuity in the 

formation of the egresses. 

 
Keywords: Master’s degree; Educational Product. 

Introdução 
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O programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais e matemática 
(PPGECNM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está vinculado 
ao Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), na qual deu-se início no ano de 2002, 
sendo o primeiro mestrado profissional criado do nordeste, são cursos strictu sensu, 
voltado para pesquisa aplicada. É direcionado para a formação de professores em 
exercício das áreas de biologia, química, física, ciências e matemática, de preferência 
da rede pública, no ensino básico ou superior. O prazo de conclusão inicialmente foi 
instituído como de 36 meses, mas passou a 30 meses após aprovação em documento 
da área de Ensino. O produto educacional deve ser incluído no trabalho de conclusão, 
descrevendo como foi desenvolvido e aplicado, importante apresentar clareza e 
reprodutibilidade por outros profissionais, e também visar a melhoria do ensino na sua 
área. Em seus 18 anos de criação, o PPGECNM formou aproximadamente 200 mestres. 
É relevante identificar as contribuições da pós-graduação na prática profissional dos 
egressos, assim, fazendo um levantamento de informações para buscar possíveis 

melhorias. 

O presente trabalho se insere em um projeto que já tinha sido iniciado, em que estamos 
dando continuidade, de acompanhamento dos egressos do Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN, na qual consistiu na análise das 
dissertações que foram produzidas, desde 2002 até 2012, contando com 88 
dissertações. Em busca de organizar um quadro a respeito das produções dos 
egressos, sobre quais linhas teóricas foram escolhidas, caminhos que foram percorridos 
e seus principais resultados. E, principalmente, as contribuições para melhoria do ensino 

de Ciências e Matemática (Silva et al, 2012). 

 
Metodologia 

 

Em nosso estudo tivemos como roteiro orientador descritores específicos (Silva et al, 
2012), que foram utilizados no projeto inicial, os quais abordavam: título, autor e 
orientador do trabalho; área de conteúdo do currículo escolar; foco e sub-foco temático; 
sujeitos e nível escolar a que o trabalho se destina; instituição em que foi desenvolvida 
a pesquisa; referenciais teóricos e metodológicos utilizados; resumo; produto 
apresentado, destacado ou presente no corpo da dissertação e seu tipo; local de 
divulgação e instituição em que o egresso atua. Estes descritores se apoiaram em 
estudos desenvolvidos pelo CEDOC (Megid Neto, 1998). No nosso atual estudo alguns 
descritores foram inseridos, a fim de deixar a pesquisa mais completa e para ter um 
melhor detalhamento dos trabalhos produzidos. 

O grupo de pesquisa é composto por três alunos de iniciação científica que trabalham 
com o projeto em questão e todos os descritores e análises foram revistos, para 
conseguir resultados mais precisos. As dissertações tinham que ser analisadas por pelo 
menos dois bolsistas, individualmente, depois se reúnem e comparam os dados e ainda 
a observação da professora orientadora. Foram analisadas 11 dissertações e produtos 
educacionais produzidos no ano de 2015. 

Primeiro é feita a caracterização da dissertação: Data da defesa, Título, Autor e 
Orientador. Posteriormente, é feita a análise das dissertações que é composta por: 
Grande Área; Foco temático; Subfoco; Sujeitos participantes da pesquisa; Nível escolar 
que se destina; Referencial teórico; Instrumento de coleta de dados; Referencial de 
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análise; Apresentação de produto; Produto destacável; Tipo de produto; Público-alvo do 
produto; Aplicação do produto; Instituição que foi aplicada; Setor. 

Grande área caracterizamos como: Biologia, Física, Química, Antropologia, Ciências e 
Matemática. Já no foco temático temos: Conteúdo-método (F1); Recursos didáticos 
(F2); História da Matemática (F3); Características do aluno (F4); Características do 
professor (F5); História da Ciência (F6); Currículo e programa (F7); Formação do 
professor (F8); Filosofia da Ciência (F9); Formação de conceitos (F10); e Argumentação 
(F11). 

Sub-foco: descrevem trabalhos que propõem e/ou aplicam e avaliam novos materiais, 
kits experimentais, softwares ou outros recursos e meios instrucionais em situações de 
ensino (SF1); Trabalhos que propõem método alternativo para o ensino de Ciências, ou 
que descrevem e avaliam práticas pedagógicas e a metodologia de ensino nelas 
presentes (SF2); Identificação das concepções do professor sobre ciência, de seu 
conhecimento “espontâneo” sobre experimentação (SF3); Identificação do 
conhecimento prévio do aluno, de suas concepções sobre ciência, conceitos científicos, 
etc (SF4); Estudos de revisão bibliográfica em fontes primárias e secundárias que 
resgatam acontecimentos, fatos, debates, conflitos e circunstâncias da produção 
científica em determinada época do passado remoto e as articulações entre eles. 
Necessariamente, esses estudos devem explicitar alguma relação com o ensino na área 
de Ciências, como fundamentação de currículos, programas de formação de 
professores, concepções “espontâneas” dos estudantes e outras implicações para o 
processo ensino-aprendizagem (SF5); Estudos de revisão bibliográfica relativos à 
história da matemática (SF6); Investigações relacionadas com a formação inicial de 
professores para o ensino na área de Ciências Naturais, no âmbito da Licenciatura 
(SF7); Comparação de modelos de pensamento com modelos conceituais presentes na 
história da ciência (SF8); Avaliação de propostas curriculares ou projetos educacionais. 
Proposição e desenvolvimento de programas para uma disciplina ou ciclo escolar 
completo (SF9). 

Agora entramos no Referencial teórico, qual foi às estratégias metodológicas e 
intervenções realizadas pelo pesquisador: Ensino por investigação; Ensino CTS; 
Resolução de problemas; Ensino por tema gerador; Ensino por projetos; Aprendizagem 
significativa; História da matemática; Etnomatemática; Teoria da objetivação; Educação 
inclusiva; Argumentação; Momentos pedagógicos; Aprendizagem 
cooperativa/colaborativa; História em quadrinhos; Teoria de Galperin; Texto de 
divulgação científica e História e filosofia da ciência. Instrumento de coleta de dados 
observamos o meios de pesquisa utilizados pelo pesquisador: questionário; entrevista; 
observação; diário de campo; roteiro de análise de material/livro; roteiro de análise de 
fotografias; análise de gravações de áudios e vídeos; portifólio; atividades de sala; 
mapas conceituais; atividade experimental; atividade avaliativa e atividades em 
ambientes virtuais. Referencial de Análise temos a metodologia utilizada para análise 
dos resultados: análise etnográfica; análise de gêneros textuais; análise de discurso; 
análise de conteúdo; análise/categoria do texto; observação de campo; triangulação de 
dados; análise de documentos; análise de mapas conceituais; base orientadora da ação; 
técnica de elaboração e análises de unidades de significados; análise descritiva; análise 
estatística. 

Tipo de produto, que separamos nas seguintes categorias: Sequência de 
ensino/caderno de atividades/Unidade didática/UEPS; Material de apoio ao professor; 

Proposta curricular; objeto tecnológico e/ou mídia; Atividade experimental. 
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Resultados e Discussões 

 
Apresentamos as análises dos dados em gráficos. Inicialmente em termos de 
distribuição das dissertações nas áreas de conhecimento (Anexo 1). Observa-se um 
desequilíbrio das dissertações produzidas em ciências, biologia e de antropologia em 
detrimento de física e matemática. 

Com relação ao nível de ensino, observa-se que temos um grande número das 
dissertações se referem à educação básica e ao ensino superior, mostrando que os 
egressos estão focados, também, na formação inicial de professores (Anexo 2). Cabe 
destacar que a instituição mantém uma política institucional de disponibilizar vagas para 
servidores, além disso, mantém acordo de cooperação com instituições de ensino 
superior. Os categorizados como “outros” referem-se a estudos desenvolvidos com o 
público geral. 

Para o produto educacional, observamos que todas as dissertações possuem produto, 
cumprindo com um dos objetivos do mestrado profissional. Um aspecto observado é o 
fato de que apenas uma dissertação não teve seu produto educacional aplicado. Quanto 
ao tipo de produto temos uma maior predominância nas categorias: sequência de 
ensino/caderno de atividades/Unidade didática/UEPS e material de apoio ao professor 
(Anexo 3). 

Sobre o foco observamos uma grande predominância em recursos didáticos (F2) (Anexo 
4), enquanto há um grande número de dissertações no (SF2) “trabalhos que propõem 
método alternativo para o ensino de Ciências, ou que descrevem e avaliam práticas 
pedagógicas e a metodologia de ensino nelas presentes” (Anexo 5). Esses dados 
podem nos mostrar a atenção especial dos egressos para elaboração de novos artifícios 
para ajudar no ensino de ciências naturais e matemática. 

 
Conclusão 

 

O curso de mestrado profissional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é 
um programa que tem se buscado atender ao seu papel de formador de recursos 
humanos, diminuindo o distanciamento da pesquisa com a sala de aula. Este presente 
trabalho, que ainda está em andamento, traz importantes contribuições para a 
autoavaliação do programa uma vez que analisa os trabalhos que têm sido produzidos. 
Os resultados apontam, ainda, para uma boa compreensão do que seja um mestrado 
profissional, visto que todos os trabalhos analisados apresentam produto educacional. 

Quando a etapa de análise das dissertações de todos os anos for concluída vamos 
iniciar a segunda etapa do projeto, que é entrar em contato com os egressos para poder 
fazer o mapeamento da atuação profissional e saber se houve continuidade na formação 
dos egressos, assim observando se o mestrado influenciou de forma positiva na sua 
prática profissional. 
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TÍTULO: Combinação de bases de dados para o estudo das desigualdades em trabalho 

remunerado e não remunerado no Brasil 

Resumo 

 

  O presente relatório refere-se ao projeto de pesquisa sobre os diferenciais 
socioeconômicos na produção, consumo e transferência de trabalho doméstico não 
remunerado, utilizando como base de dados para o estudo, pesquisas do uso de tempo 
de países latino-americanos que possuem características semelhantes ao Brasil. O 
plano de trabalho consiste na combinação de bases de dados tendo como referência de 
pesquisa o ENUT (Encuesta Nacional de Uso del Tiempo) da Colômbia e do Peru. O 
relatório apresenta o resultado parcial desse estudo tendo em vista a continuidade desta 
pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Trabalho doméstico não remunerado; uso do tempo; afazeres 

domésticos. 

TITLE: Combination of databases for the study of inequalities in paid and unpaid work in 

Brazil. 

Abstract 

 

  This report referes to the research Project on socioeconomic differentials in the 
productions, consumption and transfer of unpaid domestic work, using as a database for 
the study, research on the time use of Latin American countries that have characteristics 
similar to Brazil. The work plan consists of the combination of databases using as 
research reference the ENUT (Encuesta Nacional de Uso del Tiempo) from Comlombia 
and Peru. The report presents the partial result of this study in view of the continuity of 
this research. 

 
 

Keywords: Unpaid domestic work; use of time; household duties. 

Introdução 

  No Brasil, o IBGE é o órgão responsável pela coleta de dados sobre o uso de tempo. 
Através do questionário da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) é que 
podemos identificar quem são os responsáveis pelas atividades domésticas e quantas 
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horas são gastas para estas atividades. “Pode-se afirmar que o tempo dedicado ao 
trabalho doméstico tende a ser subestimado quanto captado através de uma única 
pergunta, como é o caso da PNAD” (Jesus, 2018), ou seja, o grande problema acerca 
desta pesquisa é justamente a falta de detalhamento sobre como esse tempo é gasto, 
em quais atividades e como ela se distribui entre os membros residentes da casa. 

  Diferentemente de outros países latino-americanos como é o caso da Colômbia e o 
Peru utilizados como base para esse estudo, no Brasil a informação é escassa, “18 
países da América Latina e do Caribe coletam dados de uso de tempo. O Brasil é o 
único país nesta lista que limita a coleta de dados a uma única informação” (JESUS, 
2018). Este fator acaba ocultando problemáticas como, a dupla jornada feminina, a 
desigualdade de gênero no consumo, na produção e na transferência do trabalho 
doméstico não remunerado, entre outras questões Sociais. 

  MADALOZZO (2010) afirma que, se compararmos homens e mulheres que participam 
do mercado de trabalho com igual número de horas semanais e tenham presença do 
cônjuge no domicílio, percebemos que as mulheres executam de quatro a seis vezes 
mais horas de trabalho do que os homens semelhantes a elas. 

  De acordo com Melo (entre 2005 a 2019) é preciso uma abordagem transversal e 
multidisciplinar, que desenhe um quadro geral do papel feminino na sociedade, 
recuperando aquelas atividades ignoradas na lógica do mundo capitalista. Melo (entre 
2005 a 2019) ainda complementa que a utilização do conceito divisão sexual do trabalho 
consolidado desde a industrialização possibilita a subestimação das atividades 
realizadas pelas mulheres na família, considerado como não-trabalho. 

  E foi pensando nisso que começaram a se desenvolver pesquisas acerca do assunto 
sobre os afazeres domésticos não remunerados. Jesus (2018) diz que “Para melhor 
entender a dinâmica do tempo de trabalho doméstico e a alocação desse tipo de 
recurso, é necessário investigar as transferências de tempo realizadas entre os 

moradores.” 

  Nesse contexto iremos analisar as diferenças entre o consumo, a produção e a 
transferência de TDNR (Trabalho Doméstico Não Remunerado) entre homens e 
mulheres do mesmo domicílio e como isso reflete em um contexto social e 

principalmente no mercado de trabalho. 

  Ademais, durante o processo da pesquisa ocorreu um minicurso ministrado pela 
professora Jordana Cristina de Jesus Doutora em Demografia (CEDEPLAR/UFMG) em 
Campinas na Unicamp com os dados coletados desta pesquisa, o qual iremos analisar 
os resultados parciais que nos ajuda no desenvolvimento da mesma e com o 
aprimoramento da ferramenta Rstudio. O minicurso é aberto ao público e gratuito pela 
plataforma GitHub. (Consultar site pelo link: 
https://github.com/jordanacjeedu/minicursousotempo). 

 
Metodologia 

 

  A metodologia utilizada na construção desse projeto, baseia-se na organização e 
ampliação dos bancos de dados. Nesta etapa foram realizadas novas tabelas a partir 
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da combinação de banco de dados ENUT (Encuesta Nacional de Uso del Tiempo) – 
2010 do Peru, fazendo a manipulação dos dados com a ferramenta de programação 
estatística Rstudio. Através dela estimamos o tempo gasto em horas diárias para cada 
afazer doméstico como atividades culinárias, cuidados com crianças, compras entre 
outras como mostra a Figura1. 

  Também foi possível fazer a combinação dos afazeres com as características dos 
indivíduos que levam em consideração o sexo, relação de parentesco, idade, nível 
educativo, estado civil etc., para posteriormente fazer uma análise gráfica ao final do 
processo, como mostra a Figura 2. 

  Finalizando essa etapa obtivemos o acesso a nova tabela intitulada por “uso do tempo” 

como mostra a Figura 3. 

 
Resultados e Discussões 

 

  A pesquisa chegou ao fim do seu primeiro ano de desenvolvimento sendo renovada 
para mais um ano, portanto os resultados apresentados neste relatório ainda não se 
tratam de resultados finais e sim parciais. 

  As análises de gráficos, tratam-se do minicurso desenvolvido ao longo da pesquisa 
com as combinações das bases de dados que contém as características dos indivíduos 
da residência e das tarefas realizadas. A primeira observação é sobre a média de horas 
diárias do TDNR (Trabalho Doméstico Não Remunerado) entre os sexos masculino e 
feminino. Como podemos observar no gráfico 1, a média de horas diárias do sexo 
feminino chega a ser um pouco mais que o dobro realizado pelo sexo masculino nas 
residências observadas.. 

  Nesse gráfico fica mais fácil visualizar a discussão já feita anteriormente nesta 
pesquisa sobre a subestimação do trabalho doméstico feminino e a dupla jornada de 
trabalho. 

  É possível também fazer a comparação do tempo dedicado a cada atividade 
individualmente e como ela se distribui entre os sexos, como mostram os gráficos 2 e 
3. 

  Nós gráficos acima 2 e 3 a certas discrepâncias na divisão do TDNR quando 
observados principalmente as atividades de “cozinhar” e de “cuidado de criança”, tais 
atividades chegam a ser exercidas o dobro ou até mais do que são realizadas pelo sexo 
masculino. 

 
Conclusão 

 

  Após o primeiro ano de desenvolvimento da pesquisa, podemos fazer algumas 
considerações pertinentes ao estudo e ao seu prosseguimento. 
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  Inicialmente conseguimos ampliar o nosso banco de dados que nos possibilita dar 
continuidade a pesquisa, ainda que ele não esteja em sua maior amplitude, porém, 
surgiram contratempos e dificuldades ao decorrer das atividades tendo em vista os 
últimos acontecimentos não só em todo país, como também no mundo inteiro. 

  Com a realização dos procedimentos e o material coletado até o presente momento, 
notou-se que ainda que as mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho, o seu 
papel desenvolvido nos domicílios ressalta ainda mais as desigualdades enfrentadas 
por elas em ambos locais e como além de subestimado esse trabalho é invisibilizado. 

  Por fim, o empenho na busca por novos materiais a respeito do assunto tem contribuído 
para novas reflexões e realizações de trabalhos acadêmicos, o que manifesta ainda 
mais a necessidade de explorar essas questões existentes na sociedade. Olhando por 
essa perspectiva, a continuidade da pesquisa agrega valor a novas iniciativas dentro da 
academia, dando auxilio a construção de novas produções que facilitarão futuras 
discussões acerca do assunto. 
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Figura 1 - Soma de horas diárias dos afazeres domésticos 
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Figura 2 - Combinação das duas bases de dados 

 

 

Figura 3 - Uso do tempo 
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Gráfico 1 - Média de horas diárias 
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Gráfico 2 - Média diária das atividades domésticas 
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Gráfico 3 - Média diária das atividades domésticas 
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TÍTULO: Análise das dissertações e produtos educacionais produzidas de 2016 a 2018 

no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática3 

Resumo 

Este relatório apresenta um esboço do que é o projeto de título “análises das 
dissertações do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) “ e os resultados das atividades 
realizadas como bolsista do projeto aprovado pelo Edital de Bolsas de Pesquisa da 
UFRN. A análise se deu dos anos de 2016, 2017 e 2018, tendo como base orientadora 
os descritores analíticos CEDOC/UNICAMP. Houve a inserção de parâmetros como o 
Produto Educacional, Metodológico e Referencial Teórico. Foram analisadas um total 
de cinquenta dissertações, que foram organizadas em planilhas do Excel. As áreas 
contempladas nos três anos analisados foram Matemática com onze trabalhos, Biologia 
com oito, Química cinco dissertações, Física foram quatro, Astronomia três e Ciências 
uma. O Produto Educacional está presente em maior número das dissertações. 
 
Palavras-chave: Análises de dissertações, CEDOC/UNICAMP, Produto educacional 

TITLE: Analysis of dissertations and educational products produced from 2016 to 2018 

in the professional master's degree in mathematics and science teaching 

Abstract 

This report presents an outline of what is the title project “analyzes of the dissertations 
of the Professional Master's Degree in Science and Mathematics Teaching at the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN)“ and the results of the activities 
carried out as a scholarship holder of the project approved by the Public Notice Research 
Grants from UFRN. The analysis took place in the years 2016, 2017 and 2018, based 
on the CEDOC / UNICAMP analytical descriptors. Parameters such as the Educational 
Product, Methodological and Theoretical Reference were inserted. A total of fifty 
dissertations were analyzed, which were organized in Excel spreadsheets. The areas 
covered in the three years analyzed were Mathematics with eleven papers, Biology with 
eight, Chemistry five dissertations, Physics were four, Astronomy three and Science one. 
The Educational Product is present in a greater number of dissertations. 
 
Keywords: Análises de dissertações, CEDOC/UNICAMP, Produto educacional 

Introdução 

Os mestrados profissionais no Brasil são cursos voltados para a pesquisa, onde estão 
na classificação Strictu Sensu, foi no ano de 2002 que deu início o Mestrado Profissional 
em Ensino de Ciências. A duração do mestrado é de 30 meses, estando vinculado ao 
Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) (SOUZA; MAGALHÃES; FREIRE; SILVA; 
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MAZZÉ, 2002 p. 01). As dissertações são caracterizadas nos parâmetros exigidos pelos 
descritores analíticos CEDOC/UNICAMP que são a grande área, foco temático, 
subfoco, sujeitos participantes da pesquisa, nível escolar que se destina, referencial 
teórico, instrumentação de coleta de dados, referencial de análise, apresentação de 
produto, produto destacável, tipo de produto, público alvo do produto, aplicação do 
produto, instituição, setor, link da dissertação, link do lattes, artigo completo em 
periódicos, trabalhos publicados em anais de congresso, resumos expandidos, resumos 
publicados em anais de congresso, apresentação de trabalho, demais tipos de produção 
técnica, se questionários foram respondidos, todos esses parâmetros são analisados 
nos conteúdo das dissertações (ACTIO, 2020). O projeto de pesquisa vinculado ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), tem como 
objetivo fazer um levantamento das dissertações dos anos de 2016 à 2018, fazendo 
analise de todos os parâmetros dos descritores analíticos, com foco principal no 
mestrado do Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). Com bases nos formatos dos roteiros de analises feitos anteriormente 
pelos bolsistas que faziam este trabalho, foram inseridos também a análise e inserção 
do Produto Educacional, Metodológico e Referencial Teórico. Todas as dissertações 
foram organizadas em tabelas do excel, cumprido todo o protocolo de analises iniciando 
da grande área perpassando por todos os itens até os questionários respondidos pelos 
alunos mestrandos. 
 
Metodologia 

 
As dissertações foram analisadas entre os anos de 2016 à 2018, pois como bolsista “eu” 
entrei com os trabalhos já em andamento, fazendo uma retomada dessas analises. Os 
trabalhos de 2016, foram três na área da Matemática, na Química foram seis, na 
Biologia foram três. Todas elas tinham o produto educacional, duas na área da química 
que não apresentou o produto educacional, e uma dissertação da área da matemática. 
Todos os trabalhos de 2016 estavam na página do programa PPGECNM. As do ano de 
2017, uma está na área da Ciência, seis em Matemática e uma na área da Física. 
Apenas uma da área da Matemática não apresentou o produto educacional, foi do autor 
Danilo Alves da silva. No ano de 2018 foram três dissertações na área de Astronomia, 
cinco na área de Química, cinco de Biologia, na área da matemática são duas, na Física 
foram três e na Astronomia três. Somente duas dissertações não apresentaram produto 
educacional, dos alunos “Fabricio Novaes de Lima e Ileane Gurgel Mendes. Os dois 
trabalhos dos alunos mencionados, não estão no repositório da Universidade. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nas dissertações analisadas, foram enviados aos docentes formulários para certificação 
se eles estão ingressando no doutorado. Os do ano de 2016, três das quinze 
dissertações analisadas, apenas quatro não responderam o questionário. No ano de 
2017, dos dezessete trabalhos somente quatro não responderam ao questionário 
enviado. Já o ano de 2018, dos dezoitos trabalhos três deles também não responderam 
o questionário. 
 

Conclusão 

 
Os trabalhos analisados dos anos de 2016, 2017 e 2018, todos os parâmetros que estão 
exposto em uma tabela que são grande área, foco temático, subfoco, sujeitos 
participantes, nível escolar, referencial teórico, instrumento de coleta de dados, 
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referencial de analise, produto destacável, tipo de produto, público alvo do produto, 
aplicação do produto, instituição que foi aplicada, setor, artigo, trabalho completo em 
anais, resumo expandido em anais, resumos publicados, apresentação de trabalhos, 
demais tipos de produções técnica e questionários; em todos eles foram feitas as 
análises das dissertações e preenchendo a tabela em Excel. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1 – Análise das dissertações por área de conhecimento 
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Gráfico 2 – Análise dos produtos educacionais 

 

 

Gráfico 3 – Nível escolar que se destina 
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Gráfico 4 – Foco temático 

 

 

Gráfico 5- Sub-foco 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 955 

 

CÓDIGO: HS0861 

AUTOR: ANNA BEATRIZ DE ANDRADE GOMES 

ORIENTADOR: GISELLE COSTA DE SOUSA 

 

 

TÍTULO: APORTE PARA FOMENTO DE ATIVIDADES-HISTÓRICAS-COM-

TECNOLOGIAS: ESSÊNCIA E PRODUÇÃO 

Resumo 

 

O presente trabalho centra-se na proposta da aliança entre História da Matemática (HM) 
e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) por meio das atividades-
históricas-com-tecnologia que consistem em tarefas de estudo de problemas históricos 
investigados com apoio das tecnologias. Neste sentido, a partir dos resultados 
evidenciados nas pesquisas desenvolvidas em edições anteriores ao presente trabalho, 
foram apontados parâmetros para a referida aliança dentre os quais se chegou à 
Geometria como tema mais recorrente entre os trabalhos que tratam de HM e TDIC, 
bem como, observou-se que o parâmetro referencial considerou como principais 
fundamentos ao se propor trabalhos nesta ótica, as colocações de Miguel e Miorim 
(2008); Ponte, Brocardo e Oliveira (2009); Borba e Penteado (2007), entre outros. Tendo 
em vista a necessidade de fomento, além do delineio de sua essência, também foram 
identificados elementos essenciais para produção de atividades-históricas-com-
tecnologia. Considerando estes aspectos, essa pesquisa se concentrou no 
levantamento de temas/trabalhos/obras/personagens potenciais a serem tratados na 
direção da aliança e assim gerou um ensaio de uma linha do tempo ligada à Geometria 
de modo a destacar personagens, suas contribuições, obras e contexto que podem ser 
explorados em exemplares de atividades-históricas-com-tecnologia. 

 
 
Palavras-chave: Atividades-históricas-com-tecnologia. Linha do tempo. Geometria. 

TITLE: CONTRIBUTION TO THE PROMOTION OF ACTIVITIES-HISTORICAL-WITH-

TECHNOLOGY: ESSENCE AND PRODUCTION 

Abstract 

The present work focuses on the proposal of the alliance between the History of 
Mathematics (HM) and Digital Technologies of Information and Communication (TDIC) 
through the activities-historical-with-technology that consist of tasks of study of historical 
problems investigated with support technologies. In this sense, from the results 
evidenced in the researches developed in previous editions to the present work, 
parameters were pointed out to the base of the alliance which made Geometry the most 
recurrent theme among the works that deal with HM and TDIC, as well as, it was 
observed that the referential parameter considered as the main foundations when 
proposing works in this perspective, such as Miguel and Miorim (2008); Ponte, Brocardo 
and Oliveira (2009); Borba and Penteado (2007), among others. In view of the need for 
promotion, in addition to outlining its essence, the essential elements for the production 
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of historic-with-technology activities were also identified. Considering these aspects, this 
research focuses on the survey of possible themes / works / works / characters to be 
addressed in the direction of the alliance and thus generated an essay of a timeline linked 
to Geometry in order to highlight characters, their contributions, works and context that 
can be explored in examples of historical-with-technology activities 
 

Keywords: Activities-historical-with-technology. Timeline. Geometry. 

Introdução 

A pesquisa intitulada Aporte para fomento de atividades-históricas-com-tecnologia: 
essência e encaminhamentos para produção é vinculada à pesquisa CONEXÕES 
POTENCIAIS ENTRE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E TDIC: APORTE PARA 
FOMENTO DE ATIVIDADES-HISTÓRICAS-COM-TECNOLOGIAS (PROPESQ/UFRN) 
e está relacionada ao tema de aliança entre três tendências em educação matemática 
de modo que se respalda na possibilidade da junção entre História da Matemática (HM) 
e Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na Educação Matemática, 
levando em considerações propostas de uso da HM no ensino como as de Miguel e 
Miorim (2008) e incorporação de recursos tecnológicos tais como a informática, 
apresentada por Borba e Penteado (2007), proporcionando o processo de investigações 
matemáticas como posto por Ponte, Brocado e Oliveira (2009). 

Considerando o levantamento apresentado no artigo Investigando a Conjunção entre 
História da Matemática e Tecnologias de Informação e Comunicação, por meio de um 
Levantamento Bibliográfico em Eventos Internacionais de Educação Matemática 
(COSTA; SOUSA, 2017) que procurou em anais de eventos nacionais e internacionais 
e em banco de dissertações e teses por trabalhos que apresentassem a aliança entre 
HM e TDIC, e que apontou para a existência e relevância, mas escassez de trabalhos 
nesta direção, buscou-se um primeiro ensaio para o fomento supracitado procurando 
critérios em comum ou com maior frequência nas pesquisas analisadas, dentre as quais 
o parâmetro do aspecto metodológico mais usado que apontou para a metodologia 
qualitativa do tipo bibliográfica, o parâmetro tema mais frequente que revelou ser 
Geometria, o software mais utilizado ser o GeoGebra e o cunho educacional ser posto 
por produtos educacionais do tipo sequências didáticas, de atividades ou tarefas. 

A partir disso, a busca por fomento continuou em pesquisa qualitativa bibliográfica 
analisando as dissertações produzidas no período de 2011 a 2019, tendo em vista os 
parâmetros apontados pelo trabalho de Costa e Sousa (2017), sobretudo, os produtos 
educacionais contidos nos trabalhos analisados de modo a chegar as atividades-
históricas-com-tecnologias. Como resultado produziu-se o artigo intitulado Aporte para 
fomento de atividades-históricas-com-tecnologia (GOMES; SOUSA, 2019) que delineou 
a essência dessas atividades, as definindo como tarefas que aliam HM e TDIC, por meio 
da Investigação Matemática, de modo a permitir que o aluno investigue o problema 
proposto a partir de sua história e, apoiado com a tecnologia, realize observações e 
simulações, assim como inferências tendo em vista sua resolução. Além disso, o 
referido trabalho apontou elementos que estruturavam essas atividades, separando-os 
em categorias como Elementos pré-textuais, Informações básicas, Desenvolvimento e 
Avaliação. 

Dando continuidade ao fomento proposto, o presente trabalho é um desdobramento das 
pesquisas citadas anteriores que considera a essência de tais atividades, conforme 
supracitado, e almeja encaminhamento para o fomento fazendo a seleção de tópicos de 
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História da Matemática focada em Geometria, dado que foi o tema mais recorrente 
apontado dentre os trabalhos que aliam HM e TDIC. Assim, desdobrou-se em um ensaio 
de uma linha do tempo, nos moldes do MacTutor, que apresenta personagens históricos 
com as principais pesquisas e produções em Geometria acompanhados de um texto 
histórico com essas realizações e obras/documentos que atestam trabalhos de cunho 
geométrico, sobretudo, com problemas históricos que potencialmente podem vir a ser 
explorados em atividades-históricas-com-tecnologia de modo a suscitar o fomento na 
área. 

Além da seleção dos tópicos de HM, que consiste em resultados parciais da pesquisa 
IC em andamento, pretendemos posteriormente, também fazer um ensaio de uma 
atividade-histórica-com-tecnologia, baseando-se em todos os critérios, elementos e 
tópicos de HM da Geometria analisados durante todo o projeto. 

 
Metodologia 

 

Como posto, a metodologia de pesquisa utilizada é qualitativa, particularizando a 
abordagem bibliográfica. Segundo Tatiana Engel Gerhardt e Denise Tolfo Silveira 
(2009), em seu trabalho Métodos de Pesquisa: 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 
coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 
simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-
métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.31) 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa é utilizada quando não se almeja expressar os 
resultados de maneira exclusivamente quantitativa ou por meio apenas de recursos 
estatísticos. Ou seja, ela é utilizada para obtenção de dados que representem 
comportamentos ou explicações subjetivas, criando hipóteses e testes, a partir dos 
instrumentos de pesquisa empregados. De fato, em nosso trabalho recorremos a 
explicações subjetivas e inferências a partir do confronto dos dados coletados de modo 
a obter uma produção textual historiográfica via pesquisa bibliográfica. 

No livro Metodologia de Trabalho Científico, Antonio Joaquim Severino (2010) define 
pesquisas com características bibliográficas como: 

[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 
anteriores, em documentos impressos com livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados 
ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 
registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos 
textos. (SEVERINO, 2010, p.122) 

Nessa ótica, temos como instrumento de pesquisa inicial o site Mactutor History of 
Mathematics Archive (Mactutor: arquivos de História da Matemática, O'CONNOR; 
ROBERTSON, 2019) que, dentre outras coisas ligadas à HM, apresenta uma linha do 
tempo com vários personagens históricos já registrados que contribuíram com a 
matemática e sua respectiva bibliografia. Esse site representa o ponto de partida para 
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a produção da linha do tempo de Geometria aqui proposta assim como seus textos 
históricos. 

Não obstante, também utilizamos livros e dissertações de História da Matemática como 
fonte para seleção dos tópicos históricos e respectivos textos da linha por nós proposta 
para que confrontem e/ou acrescentem com as informações retiradas do Mactutor. 
Alguns exemplos que utilizamos são: História da Matemática, do Carl B. Boyer (2012); 
História da Matemática: Uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, da Tatiana Roque 
(2012); História da Matemática e suas (re)construções conceituais , de Fumikazu Saito 
(2015), Ensaios temáticos: história e matemática em sala de aula, de Miguel Chaquiam 
(2017); A Concise History of Mathematics, de D. J. Struik (1954), Lecciones de Historia 
de las Matemáticas, de Hans Wussing (1998), Companion Encyclopedia of the History 
and Philosophy of the Mathematical Sciences, de Ivor Grattan-Guinnes (1994), A History 
of Mathematics: An introduction, de Victor J. Katz (1993) e Introdução à História da 
Matemática, do Rogério S. Mol (2013). 

Tendo em vista as fontes postas, a técnica usada para extração e organização dos 
dados se deu por meio de transcrição de trechos, produção de fichamentos, coleta e 
seleção de imagens, produção de tabelas, entre outros recursos que culminaram os 
resultados postos adiante. 

 
Resultados e Discussões 

 

A linha do tempo do Mactutor é dividida entre os seguintes períodos, respectivamente: 
período grego, período árabe, século XVI e XVII, século XVIII, início do século XIX, final 
do século XIX e século XX. Para o nosso ensaio de linha do tempo aqui apresentado, 
utilizamos o primeiro período, o grego, compreendido entre 800 AC até 700 DC. Embora, 
a historiografia tradicional considere que neste período houve preponderância de 
produção matemática grega, consideramos que também ocorreu produção de outras 
civilizações e as trouxemos para nossa linha procurando uma aproximação com 

aspectos da historiografia atualizada. 

Segue em anexo o protótipo da referida linha do tempo: 

Ver Figura 1 - ensaio da linha do tempo em anexo. 

Para esse artigo, selecionamos esse período por ser a primeira divisão que aparece no 
Mactutor, restringindo-se a um período menor, e, além disso, pelo recorrente tratamento 
geométrico dado aos problemas desta época, sobretudo em relação aos conceitos 
básicos de Geometria e suas demonstrações. Entretanto, ressaltamos que essa linha 
do tempo é parcial, ou seja, um ensaio e, portanto, ainda crescerá e se desdobrará em 

outros períodos ou outras subdivisões futuramente[1]. 

Como dito, para a produção da linha do tempo, foram consultados os textos 
bibliográficos apresentados pelo Mactutor, em confronto com informações de livros de 
História da Matemática e tese/dissertação de modo a extrair informações relativas as 
contribuições referentes à Geometria dentro do período destacado no MacTutor, em 
seguida, selecionamos os personagens aqui tratados tendo em vista, sobretudo, a 
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possibilidade de abordagem dos problemas investigados por eles via atividades-
históricas-com-tecnologia. 

Neste sentido, para este ensaio de linha foram apresentados Tales de Mileto (624 a.C. 
– 547 a.C.), Pitágoras de Samos (579 a.C. – 475 a.C.), Arquitas de Tarento (428 a.C. – 
350 a.C.), Euclides de Alexandria (325 a.C. – 265 a.C.), Apolônio de Perga (262 a.C. – 
190 a.C.), isto é, personagens de destaque na historiografia tradicional, mas também 
outros não tão recorrentes na literatura comum como Arquitas de Tarento. Além disso, 
mesmo para os nomes mais reconhecidos, o texto associado ressalta que outras opções 
de contribuições simultâneas, de personagens ou civilizações diferentes e ainda de 
períodos anteriores. Contudo, o desdobramento deste protótipo que está em andamento 
deve ainda mais ressaltar estes aspectos aliando a apontamentos de tratamentos dos 
problemas geométricos via TDIC. 

A partir de toda a análise e coleta dos dados, verificamos as semelhanças e 
divergências entre eles e selecionamos os tópicos históricos em Geometria que 
consideramos importantes e potenciais para a produção de atividade-históricas-com-
tecnologia. A continuidade esta proposta considerando os aspectos supracitados ainda 
procurará outros elementos como obras relacionadas juntamente com sua 
disponibilidade. Para tanto, um novo plano de trabalho de pesquisa de IC se iniciará a 
partir da finalização deste. Como resultados do plano de trabalho aqui tratado, além do 
protótipo de linha de tempo em anexo, também foram apresentados trabalhos em 
eventos, a saber: 29ª Semana da Matemática da UFRN e IV Seminário Cearense de 
História da Matemática e, também, participação como ouvinte no Simpósio de Estudos 
Sobre as Matemáticas Islâmicas 2020 e XI Jornada de Estudos do GPEHM, que permitiu 
o amadurecimento de ideias e troca de experiências com outros pesquisadores na área 
de História da Matemática. Além disso, foram resultantes desta pesquisa produções 
bibliográficas com artigo em períodos e anais de eventos, dentre os quais estão: Aporte 
para a promoção de atividades-históricas-com-tecnologia na Research, Society and 
Development e Aporte para fomento de atividades-históricas-com-tecnologia: essência 
e encaminhamentos para produção da linha do tempo em geometria no Boletim 
Cearense de Educação e História da Matemática. 

[1] Como desdobramento deste trabalho a referida linha ainda terá sua produção 
completada com demais períodos e podendo ainda ser reformulada em novas 
configurações, como por exemplo, período da antiguidade, idade média, moderna e 
contemporânea. Ou também destacando temas específicos, como produção geométrica 
feminina e ainda o que Saito (2015) coloca como não-acontecimental. Poderá ter ainda 
uma versão interativa desse protótipo. 

 
Conclusão 

 

Respaldando-se em resultados do projeto Conexões Potenciais Entre História da 
Matemática e TDIC: Aporte para fomento de atividades-históricas-com-tecnologias que 
considera a necessidade de fomento de atividades-históricas-com-tecnologia tendo em 
vista a pouca produção encontrada no tocante a trabalhos que apresentem a aliança 
entre História da Matemática (HM) e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC), em contrapartida a relevância e eficiência dos já encontrados, sobretudo, em 
prol do ensino de matemática, o presente trabalho buscou dar encaminhamentos ao 
referido fomento apresentando um protótipo de linha do tempo ligada ao tema 
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Geometria considerando assuntos potenciais para produção de tarefas que consideram 
a aliança entre HM e TDIC tendo em vista os elementos norteadores para produção de 
atividades-históricas-com-tecnologia e sua essência que consiste em tarefas de 
investigação de problemas históricos com apoio de recursos tecnológicos. 

Assim, consideramos que a linha do tempo exibida nesse artigo auxiliará na produção 
de mais trabalhos com a referida aliança visto que pode servir como direcionamento 
para o desenvolvimento das atividades-históricas-com-tecnologia e os tópicos de 
história da matemática em Geometria podem ser potencialmente explorados nas 
mesmas. Para tanto, tais atividades devem ter Elementos pré-textuais, Informações 
básicas, Desenvolvimento e Avaliação (SOUSA; GOMES, 2020). 
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Figura 1 - ensaio da linha do tempo 
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TÍTULO: QUEM FOI AL-BIRUNI E QUAL A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

MATEMÁTICA? 

Resumo 

 

O presente trabalho está pautado em apresentar a história da matemática islâmica 
medieval a partir da pessoa de al-Biruni (973-1048) focando o contexto em que viveu e 
sua contribuição para matemática. Nos embasamos na aliança formada entre o uso da 
História da Matemática (HM) no ensino atrelada às ideias concebidas pelas Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) diante da criação de história em 
quadrinhos a partir do recurso da plataforma Pixton. Assim, adotamos uma abordagem 
metodológica qualitativa com um objetivo exploratório e cunho bibliográfico que visa 
realizar uma revisão da literatura que diz respeito as Histórias em Quadrinhos (HQ) na 
educação, juntamente com os dados bibliográficos de al-Biruni e de sua vasta produção. 

 
 
Palavras-chave: História da Matemática islâmica medieval. História em Quadrinhos. 

TITLE: Who was al-Biruni and what is his contribution to mathematics? 

Abstract 

 

The present work is based on presenting the history of medieval Islamic mathematics 
from the person of al-Biruni (973-1048) focusing on the context in which he lived and his 
contribution to mathematics. We are based on the alliance formed between the use of 
the History of Mathematics (HM) in teaching linked to the ideas conceived by Digital 
Technologies of Information and Communication (TDIC) in the face of the creation of 
comic books using the Pixton platform. Thus, we adopted a qualitative methodological 
approach with an exploratory objective and bibliographic nature that aims to carry out a 
review of the literature regarding Comics in HQ (education) in education, together with 
the bibliographic data of al-Biruni and his vast. 

 
 

Keywords: History of medieval Islamic mathematics. Comic. 

Introdução 

No âmbito da ciência matemática tem sido mais comum a introdução dos estudos da 
História da Matemática (HM) utilizados como ferramenta de ensino e aprendizagem, 
visto que possibilitam discussões sobre várias temáticas. Além disso, a HM auxilia na 
compreensão de conceitos, na capacidade de resolução de problemas, no 
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entendimento dos procedimentos, na origem dos fatos e no conhecimento das relações 
existentes entre matemática e sociedade, bem como da matemática com outras 
disciplinas. (MIGUEL, MIORIM, 2017) 
No decorrer do período medieval, muitos estudiosos islâmicos se destacaram em virtude 
das contribuições deixadas em diversas áreas do conhecimento. O desenvolvimento de 
boa parte da matemática ocidental se deu a partir das contribuições deixadas por esses 
personagens. 
Além disso, é importante destacar que foi um período muito rico, com vários 
incentivadores de trabalhos relacionados às ciências. Esses incentivadores ansiosos 
por quererem aprender sempre mais, bem como, usar esses conhecimentos em suas 
conquistas, patrocinavam os estudiosos do período cujo alcance ia além da tradução e 
preservação de clássicos. Contudo, a historiografia tradicional ainda não contempla com 
densidade esses fatos e restringe algumas informações referentes a matemática 
islâmica medieval nos livros de HM, particularmente, em português. 
Logo, obter conhecimento daqueles que produziram saber matemático, em que época 
viveram, quais resultados obtiveram e os problemas encontrados em seus feitos nos 
possibilita uma tentativa de preencher algumas das lacunas existentes na História da 
Matemática, especialmente, a partir da matemática islâmica. 
A HM é um instrumento capaz de ajudar o educador matemático a desenvolver ações 
de maneira mais crítica e criativa em relação à matemática e à produção do 
conhecimento matemático por parte dos alunos. 
Para Santos (2007), o uso da História da Matemática pode auxiliar no conhecimento 
matemático, ajudando o aluno a compreender tais métodos e fórmulas usadas hoje na 
matemática. 
A presente pesquisa expõe parte da História da Matemática a partir da produção 
islâmica. Para tanto, apresentamos, bem como nos aprofundamos nos trabalhos de al-
Biruni (973-1048), matemático islâmico que se destacou pelo volume e pela relevância 
de suas produções, sendo portanto um dos personagens importantes dentro do contexto 
da História da Matemática islâmica medieval contribuindo para a astronomia, 
matemática, geografia, religião, ciência, física e história. (BERGGREN, 1997) 
De acordo com D’Ambrósio (2013), há dois aspectos importantes apontados como 
objetivos da Educação Matemática: ser parte da educação geral, preparando o indivíduo 
para a cidadania, e servir de base para uma carreira em ciência e tecnologia. 
Uma forma que identificamos de atingir tais objetivos a partir dos estudos históricos 
realizados neste projeto de iniciação científica (IC) consiste no tratamento dessas 
informações via Histórias em Quadrinhos (HQ) a partir do recurso da plataforma Pixton. 
Nessa perspectiva respaldamos ainda o trabalho na aliança entre HM e TDIC, conforme 
Sousa (2020). E a respeito de TDIC particularmente temos Borba e Penteado (2016), 
Levy (2011), entre outros. 
A história em quadrinhos é definida como a narração de uma história, ou de aventuras 
ou mesmo de um romance, feita por meio de desenhos e legendas, dispostos em uma 
série de quadros (FERREIRA, 2004, p. 1050). 
Para Eguti (2001), as histórias em quadrinhos reproduzem uma conversação natural, na 
qual os personagens interagem face a face, comunicando-se por palavras e expressões 
faciais e corporais. Assim, a presença de elementos como expressões faciais, por 
exemplo, ajudará o leitor a se envolver mais com o enredo da história em quadrinhos. 
A História da Matemática por meio de histórias em quadrinhos ajuda o leitor a entrar no 
enredo, visto que, além das percepções faciais dos personagens, também é capaz de 
conhecer os cenários em cada quadro, mesmo com a diversidade de suas composições. 
 
Metodologia 
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O presente trabalho de iniciação científica está fundamentado nos aportes da História 
da Matemática se enquadrando como uma pesquisa bibliográfica qualitativa a partir de 
ideias expostas, como as de Oliveira (2008, p.2) quando afirma que “as noções teórico-
metodológicas que estão presentes nesse tipo de pesquisa estão embasadas numa 
linha investigativa denominada de interacionista, que se diferencia da postura positivista 
no tratamento dos dados”. Logo, não nos limitados a narrar apenas as obras que fizeram 
parte da vida de al-Biruni, mas também, sempre que possível, apresentá-las dentro do 
contexto da época. 

Além do que trazem Martins e Theóphilo (2016, p. 52) apud Soares, Picolli e 
Casagrande (2018), a pesquisa bibliográfica: 

Trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer pesquisa 
científica. Uma pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um assunto, tema ou 
problema com base em referências publicadas em livros, periódicos, revistas, 
enciclopédias, dicionários, jornais, sites, CDs, anais de congressos etc. Busca 
conhecer, analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema ou 
problema. A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica quando 
realizada independentemente – análise teórica – ou como parte indispensável de 
qualquer trabalho científico, visando à construção da plataforma teórica do estudo. 

Nessa ótica, nosso trabalho toma como fonte sites como do Mactutor, livros como 
Bergren (1997), Doak (2009), periódicos e anais de evento como os do SHMat entre 
outras fontes que se fizerem necessárias para coleta de dados. 

Garnica (2015) afirma que pode-se caracterizar uma metodologia qualitativa como (a) 
uma postura de investigação segundo a qual (b) os procedimentos vão se constituindo 
à luz dos dados, e não antes deles, e (c) cujo rigor é estabelecido num acordo entre os 
membros de uma comunidade que legitima e sustenta essa postura. 

Assim, nossa pesquisa figura-se em um caráter descritivo, cujo entendimento não cabe 
apenas a um campo de estudo, mas de todo um contexto. Como também, a 
reinterpretação e reavaliação dos dados permite que haja um estudo de pessoas cujo 
contato físico não é mais possível, como é o caso do nosso objeto de pesquisa. 

Esclarecendo, em nossa pesquisa, trilhamos um percurso metodológico baseado na 
tradução de uma obra publicada em inglês, cujo título é AL-BIRUNI Master Astronomer 
and Muslim Scholar of the Elevery Century, de Bill Scheppler (2006). Uma obra que trata 
de embasamento teórico pautado na biografia e publicações de al-Biruni. Além disso, 
encontramos muitas informações relevantes no Mathematical Mactutor History of 
Mathematics Archives, organizado pela School of mathematical and Computational 
Sciences da University of St Andrews. Para obtenção de tais informações contamos com 
o auxílio de dicionários e tradutores online. 

Em paralelo artigos, livros, revistas e sites tem sido pesquisados para que possamos 
alencar mais informações nas fontes de pesquisas anteriormente citadas, como em 
outras que encontramos no decorrer da pesquisa. O tratamento dos dados tem ocorrido 
pela produção de fichamentos reflexivos e seleção de documentos referentes a 
produção de al-Biruni organizados em planilhas eletrônicas de modo a compor produção 
historiográfica relatava em artigo científico apresentado em evento e tratado em HQ. 
Diante do levantamento qualitativo do que encontramos das produções de al-Biruni 
estamos construindo um material atualizado em língua portuguesa. 
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No que diz respeito a produção da história em quadrinhos, a princípio a ideia era produzir 
com a ajuda do Software Educativo Hagáquê, um editor de história em quadrinhos que 
conta com um banco de imagens, cenários, balões de conversas, entre outros recursos. 
O software é gratuito e pode ser instalado nas plataformas do Windows e Linux a partir 
de download pelo endereço: http://nied.unicamp.br/?q=content/hagáquê. 

Porém, diante das buscas realizadas no que diz respeito a criação da HQ encontramos 
uma plataforma chamada Pixton, um serviço online que permite a criação e edição da 
HQ. O Pixton foi criado pelo casal canadense Clive e Daiana Goodinson e é um software 
capaz de criar diferentes ambientes, roupas, expressões faciais, entre tantos outros 
serviços. Confrontando as ferramentas disponíveis nos dois recursos optamos pelo 
segundo o qual juntamente com os resultados obtidos na pesquisa bibliográfica 
resultaram num HQ sobre al-Biruni e seu trabalho. 

 
Resultados e Discussões 

 

A HQ produzida foi intitulada “A história de al-Biruni”, que pode ser lida na íntegra no 
Apêndice A, e foi desenvolvida com base nos pontos mais importantes da história de al-
Biruni, como também da matemática islâmica medieval. 

Com o intuito de que o leitor tenha acesso às informações que julgamos mais 
importantes, criamos um enredo fictício para o inserir no espaço e tempo em que a HQ 
será contada, logo, criamos um personagem fictício, que tem como pais um casal de 
matemáticos e recebeu o nome de al-Biruni em homenagem ao matemático islâmico. 
Para saber mais informações sobre quem foi al-Burini, o jovem vai até a biblioteca de 
sua escola e entra numa aventura que permite muitas descobertas sobre HM. 

Por se tratar de uma HQ, nossa intenção é que o enredo fique mais interessante, tanto 
para personagem, quanto para leitores, por isso criamos uma viagem no tempo para a 
época em que al-Biruni viveu. A cidade sugerida foi a última em que ele residiu e a época 
foi 10 anos antes de seu falecimento. 

Em alguns quadrinhos há o diálogo entre os personagens de al-Biruni (fictício e real), 
desenvolvendo uma explicação bem direta do significado do nome de al-Biruni. Vale 
salientar que cada termo do nome, no período medieval, remetia praticamente à 
biografia, seguindo as estruturas e costumes do mundo islâmico. Tais fatos são tratados 

no HQ. 

Ao leitor da nossa HQ, é possível se deparar com informações sobre as casas de 
sabedoria, que contribuíram para o desenvolvimento científico por se tratarem de um 
local destinado aos estudos. Como também, com termos bem importantes para o 

momento em questão como, mulçumano, árabe, islâmico e califado. 

Alguns quadrinhos tratam sobre a existência de diversos incentivadores do trabalho não 
só de al-Biruni, mas de outros estudiosos. Logo, em virtude, não só desse incentivo, 
como também das guerras que existiam, al-Biruni morou em várias regiões. Outro ponto 
importante abordado foi a religião de al-Biruni e como ela se fez presente na vida dele 
e em sua produção. 
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Uma sequência de quadrinhos está destinada a alguns dos trabalhos, estudos e livros 
mais significativos e que elencamos nessa HQ. 

O encerramento dessa HQ permite ao leitor saber o quanto al-Biruni realizou estudos 
em diversas áreas do conhecimento, em especial a matemática, e do quanto ele foi 
importante para a humanidade. 

Com o intuito de obtermos mais conhecimentos nos assuntos elencados em nossa 
pesquisa participamos do Simpósio de Estudos sobre as Matemáticas Islâmicas, 
promovido pelo Núcleo de Pesquisa em História e Educação Matemática da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Grupo de Pesquisa em Educação e 
História da Matemática da Universidade Estadual do Ceará, realizado de modo on-line 
nos dias 29 a 31 de julho de 2020. Além disso, como dito, a produção aqui apresentada 
culminou num capítulo de livro que almeja divulgar resultados desse trabalho incluindo 
o HQ na íntegra. 

 

Conclusão 

 

A história em quadrinhos produzida é uma proposta com o objetivo de levar a História 
da Matemática para sala de aula. Além a leitura da HQ, dá ao professor a possibilidade 
de abordar vertentes ligadas ao contexto histórico, político e social da época medieval 
em que viveu al-Biruni, possibilitando que os alunos se familiarizem com informações 

que vão além das contribuições deixadas por ele para a matemática. 

Em um contexto geral, a produção da HQ é uma ferramenta valiosa para ser 
desenvolvida em cursos de formação de professores, permitindo possibilidade de serem 
inseridos vários temas ao enredo. Assim podemos, posteriormente, redigir um roteiro 

exploratório ou uma sequência didática para a HQ produzida. 

No contexto universitário, em especial em cursos de licenciatura em matemática, a HQ 
criada pode ser inserida, por exemplo, na disciplina de História da Matemática, pois 
possibilita que os alunos entendo mais sobre a história da matemática islâmica. 

Vale salientar que a HQ produzida também dá oportunidade para que outros segmentos 
sejam explorados: a produção de uma HQ, por parte dos alunos, depois deles terem 
sido apresentados a determinado tema, bem como a produção de uma nova HQ que 
trate mais especificamente das contribuições deixadas por al-Biruni para a matemática. 

Por fim, a continuidade em nossas pesquisas está pautada na produção de artigos, de 
uma nova HQ (que pode explorar aspectos mais voltados para matemática de al-Biruni) 
e da participação em eventos ligados à nossa linha de pesquisa, bem como, intercâmbio 
com grupos de pesquisa de outras IES. 
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APÊNDICE A (PÁGINA 1) – HISTÓRIA EM QUADRINHOS: A HISTÓRIA DE AL-BIRUNI 
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APÊNDICE A (PÁGINA 2) – HISTÓRIA EM QUADRINHOS: A HISTÓRIA DE AL-BIRUNI 
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APÊNDICE A (PÁGINA 3) – HISTÓRIA EM QUADRINHOS: A HISTÓRIA DE AL-BIRUNI 
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APÊNDICE A (PÁGINA 4) – HISTÓRIA EM QUADRINHOS: A HISTÓRIA DE AL-BIRUNI 
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APÊNDICE A (PÁGINA 5) – HISTÓRIA EM QUADRINHOS: A HISTÓRIA DE AL-BIRUNI 
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APÊNDICE A (PÁGINA 6) – HISTÓRIA EM QUADRINHOS: A HISTÓRIA DE AL-BIRUNI 
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TÍTULO: Infrações e acidentes de trânsito em rodovias federais brasileiras no período 

2007-2018 

Resumo 

As leis relacionadas a segurança viária melhoram o comportamento de condutores e 
reduzem as colisões, as lesões e as mortes no trânsito. Durante o período de 2011 a 
2014 17 países alteraram as suas leis sobre um ou mais fatores de risco de 
traumatismos ocorridos no trânsito, para alinhar a legislação com as melhores práticas. 
As mudanças mais positivas no comportamento dos condutores ocorre quando a 
legislação é associada a uma aplicação rigorosa da lei. Sendo assim, a presente 
pesquisa consiste em relacionar as infrações aos acidentes de trânsito no Brasil no 
período de 2007 a 2018 e identificar a evolução das infrações de trânsito ao passar dos 
anos relacionando-as com os principais fatores de risco que são: Excesso de 
velocidade, uso de capacetes, uso de cinto de segurança e utilização de dispositivos de 
retenção para crianças. Apesar de não estar relacionado aos principais fatores de risco 
no trânsito de acordo com as diretrizes da OMS, o uso de celular ao volante representa 
uma distração ao condutor e pode contribuir para acidentes. Por esse motivo as 
infrações relacionadas ao uso de celular ao volante também foram analisadas. 
 
Palavras-chave: OMS, infrações, acidentes, fatores de risco no trânsito 

TITLE: INFRAÇÕES E ACIDENTES DE TRÂNSITO EM RODOVIAS FEDERAIS 

BRASILEIRAS NO PERÍODO DE 2007-2018 

Abstract 

Road safety laws improve driver behavior and reduce traffic crashes, injuries and deaths. 
During the period from 2011 to 2014 17 countries changed their laws on one or more 
risk factors for traffic injuries, to align legislation with best practices. The most positive 
changes in driver behavior occur when legislation is associated with strict enforcement 
of the law. Therefore, the present research consists of relating the infractions to traffic 
accidents in Brazil in the period from 2007 to 2018 identifying the evolution of traffic 
violations over the years, relating them to the main risk factors that are: High speed , use 
of helmets, use of seat belts and use of child restraint devices. Although it is not related 
to the main traffic risk factors according to WHO guidelines, the use of cell phones while 
driving is a distraction to the driver and can contribute to accidents. For this reason, 
infractions related to the use of cell phones while driving were also analyzed. 
 
Keywords: WHO, traffic violations, car crashes, traffic risck factors 

Introdução 

No Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi criado em 23 de setembro de 1997 
pela lei número 9.503, e desde então, vem sofrendo alterações importantes não apenas 
para cunho educativo, mas também para reduzir o número de acidentes de trânsito 
fatais e/ou com vítimas gravemente feridas. O presente relatório é fruto do trabalho 
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desenvolvido enquanto bolsista CNPQ/PIBIC na modalidade de iniciação científica (IC), 
sob a orientação da professora Dr. Luciana Conceição de Lima do Departamento de 
Demografia e Ciências Atuariais (DDCA). A ideia central da pesquisa é identificar a 
evolução das infrações de trânsito em rodovias federais no Brasil no período de 2007-
2018, com ênfase nos principais fatores de risco no trânsito, que são: uso de álcool ao 
dirigir, excesso de velocidade, não utilização de capacetes, cinto de segurança, 
dispositivos de retenção para crianças. Pois no período de 2011-2014 um total de 17 
países realizaram alterações em suas leis de trânsito relacionadas a um ou mais dos 
cinco principais fatores de risco (OMS, 2015, p. 5). Além disso, os objetivos específicos 
são relacionar as infrações aos acidentes de trânsito no Brasil no período de 2007-2018, 
com ênfase nos principais fatores de risco no trânsito, e para rodovias federais, 
identificar as rodovias federais com maior número de infrações de trânsito no Brasil no 
período 2007-2018 e identificar a evolução das infrações de trânsito em rodovias 
federais no Brasil após a regulamentação de leis de trânsito no período 2007-2018, 
conforme previsto no CTB, e relacionadas aos principais fatores de risco no trânsito. 
Apesar de não estar entre os cinco fatores de risco no trânsito pelas diretrizes da OMS, 
o uso de celular ao volante representa uma distração ao condutar e que pode contribuir 
para a ocorrência de acidentes. No Brasil, o CTB estabelece como infração gravíssima 
segurar ou manusear telefone celular estando na condução de veículos (SBN, 2017, p. 
13). No que se refere ao excesso de velocidade, a OMS estabelece entre as melhores 
práticas no trânsito que os limites de velocidade máxima sejam iguais ou inferiores a 50 
km/h, e que as autoridades exerçam o seu poder de legislar a esse respeito (OMS, 
2015). Também de acordo com a OMS (2015), as chances de um pedestre adulto 
atingido por um carro a 50 km/h falecer são de menos de 20%, e de quase 60% se o 
veículo estiver a 80 km/h. Quanto ao uso de capacetes, no Brasil esse item é obrigatório 
apenas para os motociclistas, ou seja, não se estende aos ciclistas. De acordo com as 
leis brasileiras, os capacetes devem ter certificado do INMETRO e possuir adesivos 
retro refletivos de segurança nas partes laterais e traseira, e apenas crianças com sete 
anos de idade ou mais podem ser levadas na garupa desde que utilizem capacete 
adequado (AMBEV; FALCONI, 2017). O artigo 65 da Lei nº 9.503 que instituiu o CTB 
determina a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e 
passageiros em todas as vias do território nacional. Com a Resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN) nº 48 de 21 de maio de 1998, tornou-se obrigatório o 
uso de cintos de segurança de três pontos para os passageiros do banco traseiro, 
ficando a exceção para veículos de modelos antigos. Por fim, no que se refere ao uso 
de dispositivos de retenção para as crianças, dados da OMS (2015) indicam que apenas 
53 países em todo o mundo apresentam leis que regulam a utilização tanto desses 
sistemas (bebê-conforto, cadeirinha e assento de elevação) quanto do transporte das 
crianças no banco da frente, com base em critérios relacionados à idade, altura e peso. 
O Brasil está incluído nesse grupo de países, e de acordo com a Resolução nº277 do 
CONTRAN, de 28 de maio de 2008, crianças menores de dez anos devem ser 
transportadas nos bancos traseiros utilizando sistema de retenção adequado. Também 
de acordo com a OMS (2015), um importante obstáculo ao uso desses sistemas é o 
custo econômico em adquiri-los, mesmo em países de alta renda. 
 
Metodologia 

 
Como fonte das informações, foram utilizados os dados de infrações e acidentes em 
rodovias federais disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal em atendimento às 
diretrizes do Programa de Dados Abertos Governamentais (PDAG). Atualmente 
disponíveis para o período de 2007-2020, com desagregação mensal, essas bases de 
dados contêm variáveis que pormenorizam as características das multas aplicadas em 
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rodovias federais no pais: • Data da infração; • Identificador se houve abordagem do 
veículo; • Se o infrator assinou o auto de infração; • Se o veículo é estrangeiro; • Sentido 
da vida onde ocorreu a infração; • Unidade federativa da placa do veículo; • Unidade 
federativa do local onde ocorreu a infração; • Identificador da BR onde ocorreu a 
infração; • Identificação do quilômetro onde ocorreu a infração; • Município onde ocorreu 
a infração; • Descrição abreviada da infração; • Enquadramento da infração de acordo 
com o CTB; • Data do início da vigência da infração; • Data fim da vigência da infração; 
• Registro da medição realizada em radares, etilômetros, balanças e trenas; • Medição 
considerada para o registro da infração; • Excesso verificado nas infrações onde são 
utilizados equipamentos de medição; • Espécie do veículo de acordo com o registro; • 
Marca do veículo; • Modelo do veículo. Para o alcance do objetivo proposto de relacionar 
as infrações aos acidentes de trânsito no Brasil no período 2007 -2018, foram 
associadas às infrações listadas anteriormente as ocorrências de acidentes em rodovias 
federais, também disponíveis no sítio da Polícia Federal. As variáveis contidas nas 
bases de dados são: • Identificador do acidente; • Data da ocorrência; • Dia da semana 
da ocorrência; • Horário da ocorrência; • Unidade da Federação; • Identificador da BR 
do acidente; • Município de ocorrência do acidente; • Identificação da causa presumível 
do acidente; Identificação do tipo de acidente; • Classificação quanto à gravidade do 
acidente; • Fase do dia no momento do acidente; • Sentido da via considerando o ponto 
de colisão; • Condição meteorológica no momento do acidente; • Tipo da pista 
considerando a quantidade de faixas; • Descrição do traçado da via; • Local do acidente 
(rural/urbano); • Total de pessoas envolvidas na ocorrência; • Total de pessoas mortas 
envolvidas na ocorrência; • Total de pessoas com ferimentos leves envolvidas na 
ocorrência; • Total de pessoas com ferimentos graves envolvidas na ocorrência; • Total 
de pessoas ilesas envolvidas na ocorrência; • Total de pessoas envolvidas na ocorrência 
e que não se soube o estado físico; • Latitude do local do acidente em formato geodésico 
decimal (disponível a partir de janeiro de 2017); • Longitude do local do acidente em 
formato geodésico decimal (disponível a partir de janeiro de 2017). Além disso, foi 
utilizado o Ambiente de Desenvolvimento Integrado PyCharm com utilização das 
bibliotecas pandas, folium, numpy geopandas e seaborn. Bibliotecas essas voltadas 
para análise de dados e geração de gráficos e mapas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao notar que o banco de dados para infrações de trânsito estava dividido por mês 
primeiramente filtramos os dados das BRs 101, 116 e 230 para Brasil e Nordeste, nos 
anos 2017, 2018 e 2019, e os dividimos em arquivos distintos separados por fatores de 
risco. Feito isso, foi possível gerar gráficos com a evolução das infrações de trânsito. 
Notamos que até o começo de 2020 os dados de infrações do ano de 2019 ainda não 
tinham sido adicionados ao sítio de dados abertos da Polícia Rodoviária Federal, 
portanto tivemos que trabalhar com os anos de 2017 e 2018. Os gráficos a seguir foram 
gerados a partir desses dados analisando os principais fatores de risco nas três BRs. 
Os valores apresentados são os valores absolutos divididos por mês. Analisando o 
banco de dados de acidentes foi possível notar que os únicos fatores possíveis de se 
associar entre os acidentes e as infrações são as relacionadas a ingestão de álcool e 
velocidade incompatível. Por esse motivo filtramos o banco de dados removendo todos 
os acidentes relacionados a outros fatores e geramos os seguintes gráficos: É possível 
notar a partir dos gráficos apresentados que as infrações de trânsito relacionadas a 
ingestão de álcool são maiores nos meses de fevereiro e dezembro possivelmente por 
serem os meses do ano com mais feriados como carnaval e comemorações 
relacionadas a virada do ano. Os gráficos de acidentes relacionados a ingestão de álcool 
mostram uma alta no mês de dezembro nas três BRs em comparação com os meses 
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anteriores. Além disso, é possível perceber que as infrações de trânsito relacionadas ao 
excesso de velocidade diminuíram quando são comparados os dois anos em questão. 
O número de acidentes relacionados ao mesmo fator de risco também diminuíram 
mostrando assim uma relação entre o número de infrações e de acidentes tanto 
relacionados a ingestão de álcool quanto a velocidades incompatíveis. Além de trabalhar 
com o número de acidentes e associá-los com o número de infrações, foi possível utilizar 
o mesmo banco de dados para geração de mapas onde é possível saber os trechos 
com maior número de acidentes. Ao analisar o banco de dados obtidos no sítio da 
Polícia Rodoviária Federal das ocorrências de acidentes, foi possível notar 
inconsistências no preenchimento das colunas de latitude e/ou longitude de algumas 
ocorrência. Por esse motivo, foi necessário remover os dados com mal preenchimento 
para geração dos mapas com acidentes. Os dados de acidentes foram manipulados e 
cerca de 4,37% dos dados foram removidos devido tais inconsistências. Após remoção 
os mapas foram gerados: Após essas análises seria muito interessante avançar nas 
pesquisas e utilizar a aprendizagem de máquina para previsão de futuros acidentes e 
infrações de trânsito baseados em diferentes condições como horário, condições 
climáticas, localização, feriados, finais de semana e vários outros. Caso eu seja 
aprovado para renovação da bolsa, essa será a continuidade de nossa pesquisa. 
 
Conclusão 

 
As análises descritivas sugerem que há uma relação entre infrações de trânsito e 
acidentes relacionados ao uso de álcool ao dirigir e ao excesso de velocidade. O número 
de infrações e acidentes relacionados ao consumo de álcool cresce nos meses em que 
há mais feriados. Também concluímos que, embora o valor de missings seja baixo, é 
necessário um melhor controle no preenchimento dos dados por parte da Policia 
Rodoviária Federal visto que 4,37% das latitudes e/ou longitudes estavam 
inconsistentes. Além disso, foi possível notar, após a geração dos mapas, que o número 
de infrações e acidentes na BR 230 na Região Norte é muito menor que o número de 
infrações e acidentes da Região Nordeste devido à má fiscalização ocorrida em diversos 
trechos dessa BR na Região Norte. 
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TÍTULO: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES DE QUÍMICA NO ENADE 

EM FUNÇÃO DO NÍVEL COGNITIVO DE DIFICULDADE 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva apresentar uma análise da avaliação do ENADE utilizando uma 
taxonomia baseada nas operações cognitivas mobilizadas para resolver as questões de 
química definindo o Nível Cognitivo de Dificuldade de cada item. Foram analisadas 
todas as questões das provas dos anos de 2011, 2014 e 2017, assim como os dados 
estatísticos presentes nos relatórios emitidos pelo INEP para quatro instituições de 
ensino superior (UFRN, UTFPR, UFU e UFAM) foram selecionados. Comparando as 
variáveis entre o índice de facilidade e o nível cognitivo de dificuldade para as questões 
do exame foi possível observarmos algumas discrepâncias. A metodologia apresentada, 
além de tudo, pode ser extendida para outras áreas e outros exames em larga escala. 

 
 
Palavras-chave: nível cognitivo de dificuldade; ENADE; banco de dados. 

TITLE: A PROPOSAL FOR THE ANALYSIS OF CHEMISTRY QUESTIONS IN ENADE 

ACCORDING TO THE COGNITIVE LEVEL OF DIFFICULTY 

Abstract 

 

This study aims to present an analysis of the ENADE using a taxonomy based on the 
cognitive operations used to solve the chemistry issues defining the Cognitive Level of 
Difficulty of each item. All questions from the exams for the years 2011, 2014 and 2017 
were analyzed, as well as the statistical data present in the reports issued by INEP for 
four higher-educational institutions (UFRN, UTFPR, UFU and UFAM) were selected. 
Comparing between the easiness rating and the cognitive level of difficulty for the exam 
questions was possible to observe some discrepancies. The presented methodology, in 

addition, can be extended to other areas and other kind of evaluations systems. 

 
 
Keywords: cognitive level of difficulty; ENADE; database. 

Introdução 

1 INTRODUÇÃO 
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O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é uma avaliação nacional 
em larga escala aplicada trienalmente a cada área de conhecimento. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP conduz a 
avaliação sob a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
– CONAES. A nota dos concluintes neste exame compõe o conceito preliminar de curso 
do ensino superior da instituição, além de itens como o valor agregado pelo processo 
formativo oferecido pelo curso, o corpo docente e a percepção discente sobre as 
condições do processo formativo. Entretanto, a nota do ENADE é a mais divulgada pela 
mídia e, consequentemente, pela sociedade como uma forma de ranking dos cursos de 
ensino superior. Para além da nota do ENADE, o INEP disponibiliza relatórios dos 
cursos e das IES cujo objetivo é trazer informações relevantes a partir da análise do 
desempenho e do perfil dos estudantes dos cursos avaliados. 

O ENADE tem o objetivo de avaliar a ‘qualidade’ do ensino oferecido pelos cursos de 
graduação por meio da verificação do domínio dos conhecimentos desejáveis ao 
graduando. Nesse trabalho buscamos analisar como está acontecendo essa avaliação, 
diante disso assumimos neste trabalho que um instrumento de avaliação não pode se 
limitar apenas a perguntas do tipo reprodutivas ou de memorização, seria uma 
perspectiva muito reducionista da verificação da ‘qualidade’ da formação. Assim, a 
questão que norteia nosso estudo é que critérios ou elementos podem ser considerados 
a partir dos resultados do exame do ENADE que podem subsidiar uma discussão interna 
nas IES sobre a melhoria dos cursos de graduação em Química? Tal problemática 
emerge de debates em nossas instituições de ensino, particularmente, no âmbito do 
Núcleo Docente Estruturante, sobre o uso ou não do ENADE como orientador nas 
mudanças no projeto pedagógico do curso. Para atender a esta questão de estudo, 
organizamos nossa investigação em duas etapas, sendo a primeira a análise das 
questões de conhecimentos gerais e específicos de química nas provas do ENADE nos 

anos de 2011, 2014 e 2017. 

Esta análise considerou as competências e habilidades presentes nas questões 
segundo a publicação das mesmas no DOU (Diário Oficial da União) e as áreas de 
conhecimento químico e, por fim as operações cognitivas exigidas para a resolução de 
cada questão de acordo com uma taxonomia própria. Posteriormente, foram 
selecionadas informações nos relatórios do ENADE sobre cada curso no que se refere 
ao índice de discriminação, índice de facilidade, percentual assinalado em cada 
descritor das questões. Dado ao grande volume de informações fez-se necessária a 
organização destas em um banco de dados com ferramentas que possibilitam a 
comparações entre variáveis. Assim, é apresentado neste artigo o processo de 
elaboração deste banco de dados, suas características e possibilidades de geração de 
gráficos comparativos de variáveis, onde a ferramenta escolhida foi o Excel. Dessa 
maneira, buscamos aqui apontar um novo critério que emerge da pesquisa para 
responder a nossa questão norteadora, o nível cognitivo de dificuldade exemplificando 
com resultados do desempenho dos/as concluintes dos cursos de química da UFRN. 

 
Metodologia 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Operações cognitivas 
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As operações cognitivas são mobilizadas pela pessoa durante a resolução de diferentes 
tarefas. Podendo serem classificadas em habilidades de pensamento de ordem superior 
ou inferior. Tal perspectiva se relaciona com estudos do campo da psicologia, para a 
nossa pesquisa, particularmente, utilizamos um modelo baseado no processamento 
humano de informação, apesar das limitações de tal modelo entendemos que nos auxilia 
a identificar certa hierarquia entre as habilidades de pensamento. 

Considerando tais discussões, as estratégias podem ser organizadas em dois grupos: 
(a) habilidades de ordem cognitiva superior, HOCS (Higher Order Cognitive Skills) que, 
de modo geral, abrangem capacidades como de formular questões, elaborar 
argumentos, criticar pontos de vista diferentes, solucionar problemas entre outras; (b) 
habilidades cognitivas de baixa ordem, LOCS (Lower Order Cognitive Skills), que 
envolvem, por exemplo, decodificar os dados na questão, buscar na memória o 
conceito, a lei ou a fórmula para solucionar, e, aplicar esta regra aos dados 
apresentados. 

Há propostas de taxonomia das operações cognitivas que, por sua vez, possuem 
diferentes níveis de complexidade. A Tabela 01, a seguir apresenta a taxonomia 
utilizada em nossa análise para as operações cognitivas e, sua elaboração teve apoio 
em outros referenciais: 

Tabela 01. Classificação das operações cognitivas de dificuldade e o Nível Cognitivo de 
Dificuldade (autoria própria). 

De acordo com a Tabela 01, as tarefas crescem de uma menor para maior 
complexidade. As tarefas que mobilizam habilidades cognitivas de baixa ordem (LOCS) 
exigem uma dificuldade cognitiva mínima e aqui consideramos como tarefas ‘fáceis’ 
enquanto as tarefas que mobilizam habilidades de ordem cognitiva superior (HOCS) 
exigem diferentes níveis cognitivos elevado, ou seja, são consideradas ‘difíceis’. 

A partir deste cenário, as questões do ENADE-Química das provas dos anos de 2011, 
2014 e 2017 foram analisadas em termos de operações cognitivas, conteúdos 
conceituais, competências e habilidades, resultando em uma classificação relacionada 
ao nível cognitivo de dificuldade.Com base nessas análises e a partir de informações 
disponibilizadas nos relatórios de desempenho dos cursos, foi desenvolvido um banco 
de dados, o qual tem a potencialidade de analisar diferentes variáveis de fornecer mais 
informações no que diz respeito às questões em si (área do conhecimento, nível 
cognitivo de dificuldade, etc), o seu layout e outras funcionalidades tornam a leitura e 
interpretação dos dados mais direta e compreensível. 

A intencionalidade durante a construção do banco de dados foi a de proporcionar a 
exibição das informações de forma a lhes dar um contexto significativo e, por 
conseguinte, buscar correlações e possíveis inferências, propiciando um melhor 
entendimento sobre os resultados apresentados, seus principais indicadores e o que se 
pode fazer a partir deles, ou seja, quais decisões podem ser tomadas a partir das 
análises. Neste artigo, procuramos apresentar como o banco de dados foi construído e 
as potencialidades que, enquanto ferramenta, pode nos dar informações diferentes para 
além da perspectiva atual do ENADE. 

2.2 Índice de facilidade e de discriminação e o Nível Cognitivo de Dificuldade 
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De forma sucinta, o índice de discriminação (ID) é determinado estatisticamente pelo 
INEP a partir do desempenho dos participantes e indica o nível de discriminação de uma 
questão e possui as seguintes classificações: ≥ 0,40 muito bom; 0,30 a 0,39 bom; 0,20 
a 0,29 médio e ≤ 0,19 fraco. Com estes valores uma questão com um ID elevado (≥ 
0,40) significa que obteve um expressivo acerto pelos estudantes com bom 
desempenho na prova em comparação com os de desempenho ruim, enquanto que 
uma questão com ID abaixo de 0,19 é descartada dos resultados finais da avaliação por 
representar o caso contrário. Assim, para nosso estudo comparativo o ID não foi 
considerado por não atender ao nosso foco. 

O Índice de Facilidade (IF) também é calculado estatisticamente pelo INEP e se refere 
ao percentual de acerto de cada questão. Ambos índices são de acordo com intervalos 
numéricos pré-estabelecidos. O indicador Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) emerge 
da análise desta pesquisa para atender nossa questão central) em que propomos uma 
análise qualitativa das questões em termos de habilidades/operações cognitivas. O 
NCD é classificado em 5 níveis, indo das habilidades de baixa ordem – LOCS (nível 1) 
até as de ordem superior – HOCS (nível 5). A Tabela 02 apresenta as classificações e 
valores para o Índice de Facilidade e o Nível Cognitivo de Dificuldade. 

Tabela 02. Índice de facilidade (IF) e Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) (autoria 

própria). 

Os índices IF e NCD relacionam critérios qualitativos em quantitativos de modo a 
favorecer possíveis comparações. Por exemplo, no Índice de Facilidade (IF) para uma 
questão ser considerada muito fácil, significa dizer que o percentual de acerto de todos 
os participantes da prova foi igual ou superior a 86% e, para que seja considerada muito 
difícil o percentual de acerto foi igual ou inferior a 15%. A classificação do NCD considera 
valores determinados a partir dos intervalos dos valores do Índice de Facilidade, sendo 
realizados vários testes e não identificamos alterações nos gráficos. Por exemplo, o 
nível 1 (valor 0,90) implica na mobilização de habilidades cognitivas do tipo LOCS tais 
como decodificar dados, memorizar e aplicar fórmulas (conforme Tabela 01). Para 
efeitos de análise comparativa, nosso estudo tem se dirigido a comparar o IF e o NCD. 
A Figura 04 exemplifica estes dados para as questões de conhecimento geral da prova 

do ENADE - Química de 2017. 

 
Resultados e Discussões 

 

3 Resultados e discussão 

3.1 A FERRAMENTA DO banco de dados PARA O ENADE-Química 

O Banco de Dados de análise do ENADE-Química é composto por aspectos 
quantitativos e qualitativos que fornecem elementos para a seleção e o cruzamento de 
diferentes variáveis estatísticas. Para a construção foram necessárias diversas etapas, 
porém daremos ênfase somente às últimas etapas realizadas que constituem na 
seleção de dados presentes nos relatórios elaborados pelo INEP para cada curso de 
química das universidades envolvidas no projeto de pesquisa (UFRN, UFU, UTFPR e 
UFAM) e a sua organização em um banco de dados, diante disso para efeitos de 
apresentação neste artigo, selecionamos recortes de modo a facilitar o entendimento da 
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sua organização. Assim, temos os seguintes dados: a área de conhecimento, o 
percentual de acerto da IES e por Unidades Federativas, o percentual das alternativas 
assinaladas, o índice de facilidade e sua classificação, o índice de discriminação e sua 
classificação, o nível cognitivo de dificuldade e sua classificação. A seguir detalharemos 
estas variáveis exemplificando seus significados e correlações. 

3.1.1 Área de conhecimento e o percentual de acerto da IES 

Na Figura 01, são apresentados dados do curso de química da UFRN obtidos em 2017, 
onde a coluna A se refere ao número da questão, a coluna B consiste na área de 
conhecimento e da coluna C até H são os percentuais de desempenho dos/as 
estudantes (percentual de acerto) retirados do relatório de curso emitido pelo INEP. A 
classificação para a área de conhecimento considerava os conteúdos químicos 
necessários para a resolução: Química Geral, Química Analítica, Química Inorgânica, 
Química Orgânica, Físico-Química, Química Ambiental e Bioquímica. 

Figura 01. Primeiro recorte da planilha - ENADE 2017 Licenciatura (autoria própria). 

3.1.2 Variação de desempenho da IES em função de outras unidades da federação 

Na Figura 02, as colunas de I até M consistem nos dados comparativos de variação de 
acerto por categoria administrativa, que se referem à diferença entre o percentual de 
acerto dos/as estudantes do curso de química da UFRN na prova de 2017 e o percentual 
de acertos de outras instituições do Estado, da Região, das Instituições Públicas, das 
Universidades e do Brasil. 

Figura 02: Recorte da planilha para a variação de acerto - Licenciatura da UFRN 2017 
(autoria própria). 

Na Figura 02, a variação das tonalidades verde (valor positivo para a variação de acerto) 
e vermelho (valor negativo para a variação de acerto) fornece um indicativo qualitativo 
para a variação de acerto entre a IES e a outra categoria. Assim, por exemplo, na 
questão de número 23, o desempenho dos estudantes da UFRN apresenta um 
percentual de positivo de 18,0% quando comparado às IES do Estado. Já para as 
questões de número 16 e 17 percebemos que os/as estudantes tiveram desempenho 
aquém quando comparados aos das IES da Região, Públicas, Universidades e do Brasil. 

3.1.3 Percentual das alternativas assinaladas para cada questão 

Na figura 03, as colunas N até S apresentam o percentual de cada alternativa assinalado 
pelos estudantes da UFRN para cada uma das questões da prova de 2017, sendo a 
coluna S utilizada para indicar quando o relatório indica Sem Informação, (SI*). 

Figura 03. Distratores questões 09 a 25 - Licenciatura - UFRN - 2017 (autoria própria). 

Na figura 03, as cores distinguem o percentual da alternativa correta (azul) dos 
descritores errados com alto percentual (vermelho). Por exemplo, na questão 18 há uma 
dispersão das respostas assinaladas, o que pode suscitar um alerta a ser aprofundado 
na análise deste item, seja no que se refere a sua construção, conteúdos, indução a 
erro, concepções alternativas, forma de abordagem entre outras possibilidades. Esse 
destaque que o Banco de Dados fornece em relação aos distratores pode auxiliar o 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 985 

 

Núcleo Docente Estruturante ou demais docentes a investigar mais de perto os motivos 
pelos quais os estudantes marcaram mais um distrator do que outro. 

3.1.4 Índice de facilidade (IF) e Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) 

Para as colunas entre T e W apresentamos os dados referente ao IF, dado presente nos 
relatórios do INEP e ao NCD, anteriormente explicado na tabela 02. 

Figura 04. Organização dos índices quantitativos e qualitativos – ENADE 2017 (autoria 

própria). 

Na Figura 04 é possível comparar o IF e o NCD, por exemplo, a questão 09 teve 13% 
de acertos (ou IF 0,13), o que significa dizer é muito difícil. Entretanto, seriam de fato 
tão complexas as operações cognitivas mobilizadas pelos estudantes para resolvê-la? 
Ao comparar percebemos que possui um NCD de nível 1, ou seja, de complexidade 
média em termos de habilidades cognitivas. Acreditamos que o NCD suscita outro olhar 
para as questões em termos de habilidades, em que o docente ou pesquisador poderá 
rever com mais atenção seja a formulação da questão, a indução das respostas, a 
presença ou não do desenvolvimento desta habilidade de pensamento nos futuros 
profissionais. 

3.2 Discutindo alguns resultados 

Como sinalizado, o Banco de Dados apresenta inúmeras variáveis e estas podem ser 
comparadas. Discutiremos aqui exemplos de inferências e comparações de questões 
que abordavam conceitos da área de físico-química presentes na prova de 2017 
realizadas pelos concluintes do curso de Química da UFRN. Para tanto, selecionamos 
apenas as seguintes variáveis: (a) percentual de acerto de uma questão em função da 

área de conhecimento presente na mesma; (b) comparação entre o IF e o NCD. 

3.2.1 Percentual de acerto em função da área de conhecimento 

Neste exemplo apresentado na Figura 04, selecionamos as questões de número 14, 15, 
17 e 18 da prova de 2017 em que estavam presentes conteúdos de físico-química com 
a respectiva classificação do Nível Cognitivo de Dificuldade e comparamos com os 
resultados do desempenho dos concluintes da UFRN (1ª coluna) com o desempenho 
de todos os cursos de Química do Estado (2ª coluna): 

Figura 05. Percentual de acerto da UFRN e Estado nas questões de Físico-química do 

ENADE 2017 com relação ao NCD (autoria própria). 

A partir desta comparação de variáveis e da forma em que os dados são expostos é 
possível rapidamente perceber que as questões de físico-química (em sua maioria) 
requerem habilidades de pensamento de alta ordem, bem como, possuem um baixo 
percentual de acerto. Da mesma forma é possível observar que os concluintes do curso 
de química da UFRN estão com o desenvolvimento em termos de habilidades próximas 
ao que se observa no para outras IES do Estado, uma vez que não existem grandes 
margens entre o percentual de acerto entre ambas, onde apenas para a questão 14 

temos uma diferença um pouco maior (10,1%). 
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Estes resultados podem nos levar a diversas inferências, como por exemplo as 
diferenças nas estruturas curriculares ofertadas nos cursos de graduação em Química 
nas IES do Estado, uma análise por parte do corpo docente da instituição daquelas 
questões em que os/as estudantes tiveram baixo desempenho, uma investigação sobre 
quais operações cognitivas estão sendo desenvolvidas nos/nas estudantes do curso. 

3.2.2 Comparação entre Índice de Facilidade (IF) e o Nível Cognitivo de Dificuldade 

(NCD) 

Este último exemplo se refere a comparação de variáveis Índice de Facilidade (IF) e o 
Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) e, retomamos uma posição assumida neste 
trabalho de que uma classificação baseada no IF pode ser reducionista sem refletir 
aspectos complexos na resolução das questões. Quer dizer, a classificação de larga 
escala por meio do seu percentual de acerto pode desconsiderar a exigência cognitiva 
a ser mobilizada. Para acompanhar esta posição buscamos comparar estes índices de 
modo a verificar se o NCD atendia a nossa questão de pesquisa. Cabe destacar que, 
uma vez que fazemos a conversão das faixas de valores fornecidos pelo INEP para um 
valor fixo a ser utilizado para classificar o NCD, este mesmo valor também é utilizado 
agora para o IF. Tal adaptação em nada altera a informação primordial de seu índice, 
isto é, classificar quanto ao índice de facilidade, mas é de suma importância para a 
nossa análise de dados a partir de gráficos. Por exemplo, uma questão com IF 0,65 é 
classificada como fácil, e com a nossa adaptação ela continuará possuindo o mesmo 
nível, porém o valor será alterado para 0,73 uma vez que o NCD não possui um intervalo 
de valores, mas sim um valor fixo, então fixamos também o IF a fim de os comparar 
graficamente. A figura 05 apresenta a correlação do IF e NCD para as questões de 
físico-química do ENADE 2017. 

Figura 06. IF e NCD das questões de físico-química do ENADE 2017 (Autoria própria). 

A partir da figura 07 observamos que para as questões 14 e 15, os índices IF e NCD 
são equivalentes (IF difícil-Nível 4 e IF difícil-Nível 4, respectivamente) e corroboram a 
classificação. Para as questões 17 e 18 observamos discordâncias nas classificações. 
Na questão 17, o IF possui valor igual a 0,50, considerado então uma questão média e 
NCD apresenta nível 4, ou seja, difícil. Enquanto isso a questão 18 tem IF com valor 
igual a 0,27 (questão do tipo difícil) e NCD nível 1 (questão fácil). Embora não seja o 
atual interesse analisar todas essas correlações e fazer inferências, destacamos que 
estes dados podem suscitar interessantes discussões em termos de 
habilidades/operações cognitivas. 

 
Conclusão 

 

4 CONCLUSÃO 

Neste estudo, apontamos que a análise das questões do ENADE em termos de 
habilidades/operações cognitivas exigidas na sua resolução pode constituir um 
elemento extra quando se trata de refletir sobre a qualidade dos profissionais que estão 
sendo formados em nossas IES. O critério proposto para a análise das questões em 
termos de Nível Cognitivo de Dificuldade pode vir a ser uma ferramenta útil para refletir 
sobre as avaliações, não somente em larga escala, mas também sobre as próprias 
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práticas profissionais dos professores em exercício, uma vez que nos permite 
compreender o nível de complexidade exigido em cada questão. 

A organização destas informações em um Banco de Dados manipulável possibilita 
inúmeras formas de reflexão do processo de avaliação, pois propicia uma perspectiva 
para ‘enxergar’ diversos elementos presentes na prova do ENADE, algo que não seria 
capaz sem o processamento desses dados. O conjunto de informações, uma vez 
agrupadas, permite dar sentido aos dados expressos nos relatórios do INEP, onde estão 
dispostos na forma de texto ou em tabelas isoladas. 

Vale salientar que o percurso teórico-metodológico aqui desenvolvido também tem a 
possiblidade de ser repensado/readaptado, no sentido de favorecer uma discussão 
coletiva de itens de avaliação, bem como pode colaborar no acompanhamento do 
graduando em seu processo formativo (desde um ponto de vista da metacognição), uma 
vez que terão conhecimento do nível cognitivo de dificuldade que lhe é exigido durante 
seu processo de formação inicial. 
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Tabela 01. Classificação das operações cognitivas de dificuldade e o Nível Cognitivo de 
Dificuldade (autoria própria). 

 

 

Tabela 02. Índice de facilidade (IF) e Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) (autoria 

própria). 
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Figura 01. Primeiro recorte da planilha - ENADE 2017 Licenciatura (autoria própria). 

 

 

Figura 02: Recorte da planilha para a variação de acerto - Licenciatura da UFRN 2017 
(autoria própria). 

 

 

Figura 03. Distratores questões 09 a 25 - Licenciatura - UFRN - 2017 (autoria própria). 
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Figura 04. Organização dos índices quantitativos e qualitativos – ENADE 2017 (autoria 
própria). 

 

 

Figura 05. Percentual de acerto da UFRN e Estado nas questões de Físico-química do 

ENADE 2017 com relação ao NCD (autoria própria). 
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Figura 06. IF e NCD das questões de físico-química do ENADE 2017 (autoria própria). 
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TÍTULO: O impacto da Reforma Trabalhista no emprego doméstico 

Resumo 

O emprego doméstico é a atividade remunerada pelo desempenho dos serviços 
domiciliares. Ao longo dos anos, alguns aspectos normativos foram instituídos, a 
legislação mais recente é a Reforma Trabalhista. Ainda que a referida lei, não 
regulamente diretamente o emprego doméstico, tende a flexibilizar todas as relações 
empregatícias. Este trabalho, então, concentra-se em entender o atual cenário 
vivenciado pelos empregados domésticos. Para isso, utiliza-se de revisão da literatura, 
revisão documental e métodos para coleta e análise de dados. Desse modo, os 
resultados estão em conformidade com a literatura referenciada, uma vez que apontam 
a inferiorização do emprego doméstico em relação aos trabalhos industriais. No que se 
refere ao perfil do empregado doméstico, este é caracterizado por mulheres, negras e 
de baixa escolaridade. Ademais, ao decorrer dos anos, a categoria enfrenta um 
processo de envelhecimento, uma vez que as mulheres passam a ser absorvidas por 
outros setores. Todavia, a atividade configura-se, ainda, como a segunda que mais 
emprega mulheres no Brasil. É possível inferir também o aumento da informalidade no 
setor, o qual é ainda mais acentuado na região Nordeste. Assim, a partir da Reforma 
Trabalhista, o grau de informalidade aumentou e o cenário vivenciado pelos 
trabalhadores domésticos apresentou retrocesso quanto às garantias trabalhistas. 
 

Palavras-chave: Emprego doméstico. PEC das domésticas. Reforma Trabalhista. 

TITLE: The impact of Labor Reform on domestic employment 

Abstract 

Domestic employment is the activity paid for the performance of home services. Over 
the years, some normative aspects have been instituted, the most recent legislation is 
Labor Reform. Although the aforementioned law does not directly regulate domestic 
employment, it tends to make all employment relationships more flexible. This work, 
then, focuses on understanding the current scenario experienced by domestic 
employees. For this, it uses literature review, document review and methods for data 
collection and analysis. Thus, the results are in accordance with the referenced literature, 
since they point to the lowering of domestic employment in relation to industrial jobs. 
Regarding the profile of the domestic servant, this is characterized by women, black and 
with low education. Furthermore, over the years, the category faces an aging process, 
since women start to be absorbed by other sectors. However, the activity is still the 
second most employed by women in Brazil. It is also possible to infer the increase in 
informality in the sector, which is even more pronounced in the Northeast region. Thus, 
after the Labor Reform, the degree of informality increased and the scenario experienced 
by domestic workers showed a setback in terms of labor guarantees. 
 
Keywords: Domestic employment. Domestic Law. Labor Reform. 

Introdução 
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O serviço doméstico surge, no Brasil, a partir do século XVI, em uma sociedade 
escravista, em que os negros eram colocados como inferiores e destinados a trabalhos 
exploratórios. Os escravos, responsáveis pela atividade doméstica, ofereciam sua força 
de trabalho em troca de restos de comida e um lugar para dormir por algumas horas. 
Em 1888, a partir da abolição da escravatura, os escravos passaram a ser chamados 
de empregados domésticos, todavia esse marco histórico não resultou em grandes 

contribuições para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. (ALMEIDA, 2010) 

Na conjuntura capitalista, por não gerar lucro financeiro ao patrão, o serviço doméstico 
é compreendido como inferior. Visto que, historicamente, tem sido associado a más 
condições de trabalho, como trabalho informal, baixos salários e longas jornadas de 
trabalho semanais (Pinheiro, Gonzalez e Fontoura, 2012). No entanto, conforme Davis 
(2016, p. 226-227), o serviço doméstico "nem sempre foi o que é hoje, uma vez que, 
como todos os fenômenos sociais, as tarefas domésticas são um produto dinâmico da 
história humana". Isto é, ainda que o trabalho doméstico não gere ganhos lucrativos, é 
fundamental para a sobrevivência de todos. Conforme explica Davis (2016), segundo 
Engels (1973), essa inferiorização do trabalho doméstico teve seu início a partir do 
surgimento das propriedades privadas. Logo, o sistema de produção econômica passa 
a ser hierárquico, o que promove uma divisão sexual do trabalho desigual. 

Nessa perspectiva, partindo do conceito antropológico de interseccionalidade, “como 
categoria analítica para a explicação de desigualdades sociais complexas” (COLLINS, 
2015, p. 13), as mulheres brancas de classe média são responsáveis pelas atividades 
domésticas, já as mulheres negras e/ou de baixa renda desempenham funções 
domésticas como ocupação trabalhista para garantir o sustento de sua família. Assim, 
embora a divisão de classe e de raça faça com que as mulheres se apresentem em 
contextos discrepantes, elas configuram um ponto em comum: detêm as 
responsabilidades pela realização dos serviços domésticos. Ou seja, as atividades do 
lar, sejam elas remuneradas ou não, são caracterizadas essencialmente pela presença 
feminina. 

Em consequência disso, com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, o 
emprego doméstico tornou-se a principal ocupação no conjunto da força de trabalho 
feminina. Na década de 1970, cerca de 20% das mulheres ocupadas estavam ligadas 
a serviços domésticos. Esse padrão manteve-se até 2014, quando o número de 
trabalhadoras domésticas reduziu e passou a representar cerca de 15% do total. Isso 
ocorreu devido ao aumento na escolarização das mulheres que, por ausência de uma 
formação, tinham o emprego doméstico como forma de sobrevivência. Assim, muitas 
mulheres passaram a desempenhar outras funções. 

Apesar da redução do emprego doméstico como principal ocupação das mulheres, de 
acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, 
em 2019, o número de trabalhadores domésticos foi de 6,3 milhões, dos quais 97% 
eram mulheres. Ou seja, ainda que, ao longo dos anos, as ocupações de trabalho 
feminina estejam passando por um processo de expansão, o emprego doméstico é a 
segunda atividade que mais emprega mulheres, ficando atrás apenas do setor de 
serviços. 

Portanto, o estudo produzido no plano de trabalho “O impacto da Reforma Trabalhista 
no emprego doméstico” justifica-se a partir da necessidade de analisar os efeitos das 
alterações nas legislações que tratam a temática, objetivando entender os avanços e os 
retrocessos das legislações que dão providências para o emprego doméstico no Brasil. 
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Outrossim, o estudo busca caracterizar o perfil econômico e social dos trabalhadores 
domésticos, além de compreender, de forma qualitativa, a relação de trabalho e a 

percepção das trabalhadoras domésticas acerca das atualizações normativas. 

 
Metodologia 

 

Os caminhos metodológicos adotados nesta pesquisa, a fim de atingir os objetivos 
propostos dividem-se em três seções, em que a primeira trata da classificação da 
pesquisa; a segunda versa acerca dos procedimentos técnicos: a revisão da literatura, 
a revisão documental e os métodos para coleta de dados; e por fim, a terceira seção 
apresenta a metodologia utilizada para a tabulação e análise dos dados. 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Como forma de orientar a elaboração desta pesquisa, definiu-se um caminho 
metodológico concreto. Assim, a partir da ideia de Prodanov e Freitas (2013), a 
classificação da pesquisa se dá de acordo com a sua natureza, os objetivos, os 

procedimentos técnicos e a abordagem do problema. 

Figura 1 – Classificação da pesquisa (no projeto, em anexo) 

Fonte: Elaboração própria da autora, baseado em Prodanov e Freitas (2013) 

Nessa perspectiva, no que se refere à natureza da pesquisa, essa classifica-se como 
básica, a qual é entendida, como a base para o desenvolvimento do conhecimento 
(NADER, 2014). Haja vista que a pesquisa básica, ou fundamental, produz novos 
estudos, tornando-se assim necessária para futuras pesquisas com resultados 
aplicáveis. 

Quanto aos objetivos, uma pesquisa pode ser classificada como exploratória, descritiva 
ou explicativa (PRODANOV; FREITAS, 2013), sendo esta enquadrada na pesquisa 
descritiva, pois descreve o perfil das empregadas domésticas, os aspectos normativos 
que regem o trabalho doméstico e a perspectiva das domésticas acerca da 
formalização, corroborando com Gil (2002), quando afirma que pesquisas descritivas 
objetivam descrever características podendo estabelecer certas relações entre as 
variáveis investigadas. 

Em relação aos procedimentos técnicos, este trabalho conta com o estudo bibliográfico 
e documental. Para Gil (2002), as pesquisas bibliográficas e documentais são 
semelhantes, sendo a maior diferença a natureza das fontes, pois a primeira utiliza de 
fontes de autores sobre o tema, e a segunda é baseada em materiais que ainda não 
receberam algum tratamento analítico. 

Quanto à abordagem do problema, em conformidade com Creswell e Clark (2013), essa 
pesquisa se classifica como sendo quali-quantitativa, também conhecida como pesquisa 
mista ou combinada, na qual diferentes técnicas de coleta e análise de dados são 
utilizadas de maneira simultânea e complementar. 

2.2. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 
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2.2.1. Revisão Bibliográfica 

Esse estudo teve início a partir de um levantamento bibliográfico acerca da temática do 
emprego doméstico no Brasil, com base em textos científicos indexados no Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), estudos acadêmicos, monografias, dissertações e teses disponibilizadas 
pelas bibliotecas digitais e pelo Google Acadêmico. Essa ação teve como objetivo: 
promover uma maior estruturação e aprofundamento do estudo, realizando uma revisão 
da literatura, de modo a resgatar artigos mais difundidos sobre o assunto. 

Além disso, a pesquisa também utiliza como base teórico-metodológica os conteúdos 
qualitativos desenvolvidos no projeto de pesquisa “O emprego doméstico no Nordeste 
frente ao novo contexto legislativo, econômico, político e social: uma análise de 2015 a 
2021”, objetivando fundamentar o presente trabalho com as discussões referentes à 
temática analisada. Haja vista que, em concordância com Vieira (1996, p. 15) “[...] 
nenhuma ciência brota do cérebro de fundadores. Ela resulta da investigação realizada 
por muitos estudiosos, sobre problemas que aparecem em determinadas condições 
históricas”. 

2.2.2. Revisão Documental 

Para Oliveira (2007), a pesquisa documental utiliza-se de reportagens, relatórios, 
aspectos normativos, revistas, gravações, fotos, etc., ou seja, documentos “brutos”, sem 
tratamentos científicos. À vista disso, com o intuito de acompanhar o impacto da 
legislação no emprego doméstico, o estudo propõe-se a analisar as determinações 
estabelecidas na PEC 72/2013 - PEC das Domésticas, a Lei Complementar (LC) nº 
150/2015, que apresentam determinações para o serviço doméstico no Brasil, e 
investigar de que modo a Lei nº 13.467 de 2017 - Reforma Trabalhista - provocou 
possíveis alterações no contrato de trabalho do serviço doméstico. 

2.2.3. Métodos para coleta de dados 

Por se tratar de uma pesquisa com abordagem mista, para caracterizar 
quantitativamente o emprego doméstico no Brasil, o estudo utilizou-se de dados 
secundários disponibilizados nos bancos de dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), da Pnad Contínua e da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). 

Ademais, objetivando uma análise qualitativa, o estudo fez o uso de dados primários 
coletados mediante entrevistas semi estruturadas desenvolvidas no projeto de pesquisa 
“As especificidades do emprego doméstico no Nordeste”, as quais foram realizadas com 

17 domésticas residentes no Rio Grande do Norte. 

Por se tratar de um público de difícil acesso, a técnica de amostragem utilizada consiste 
na bola de neve, uma técnica não probabilística, na qual forma-se uma rede de contatos 
a partir da indicação de outros entrevistados. Embora a amostra não seja representativa, 
uma vez que não é capaz de refletir a realidade de todas as trabalhadoras domésticas, 
permite a compreensão acerca de algumas questões que englobam o emprego 
doméstico. 

2.3 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 996 

 

Quanto a tabulação dos dados oriundos das entrevistas realizadas com as domésticas, 
os discursos foram transcritos por meio do softwareVB-Audio VoiceMeeter. Em seguida, 
passaram por uma revisão para corrigir possíveis divergências entre o áudio original e 
a transcrição escrita. Após esse processo, como forma de analisar os dados qualitativos, 
foi utilizada a análise de conteúdo, a qual, segundo Bardin (2011), é uma técnica que 
investiga os manifestos da questão, assim como o seu contexto social. 

 
Resultados e Discussões 

 

Entende-se por emprego doméstico, o trabalho remunerado no qual o empregado é 
responsável por funções domiciliares, como: arrumação da casa, preparação da 
comida, cuidado com as roupas, babá, cuidador de idoso, jardineiro e etc. Durante 
muitos anos, o emprego doméstico foi análogo ao trabalho escravo, isto é, os 
empregados não possuíam direitos trabalhistas tal qual tem-se o conhecimento hoje, 
uma vez que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, não regularizou o desenvolvimento das atividades 
domésticas, o que provocou um panorama precário para os trabalhadores do setor. 
Nesse contexto, embora fossem pessoas livres, os empregados domésticos não 
possuíam poder de barganha com os patrões, restando apenas a sua força de trabalho, 
a qual eles ofereciam como permuta para conseguir meios de sobrevivência. 

Esse cenário se manteve até o ano de 1972, quando surge a Lei nº 5.859, a qual 
formaliza, pela primeira vez, o emprego doméstico. Além da utilização da carteira de 
trabalho, a lei estabelece direitos como: férias anuais com o adicional de ⅓ e serviços 
da previdência social. Posteriormente, a partir da Constituição Federal de 1988 (CF 88), 
os empregados domésticos passam a ser entendidos como trabalhadores formais e, 
portanto, têm direito a salário mínimo, 13º salário com base na remuneração integral, 
repouso semanal remunerado, licença maternidade, aposentadoria por idade, tempo de 
contribuição e invalidez (SILVA, 2015). No entanto, a formalização do trabalho dependia 
do interesse do patrão, assim o número de trabalhadores domésticos que exerciam a 
profissão na informalidade continuou muito alto e os direitos previstos na lei não eram 
garantidos ao trabalhador. 

Em 2006, em mais uma tentativa de formalizar o serviço doméstico, é implementada a 
Lei nº 11.324, cuja garante descanso semanal remunerado aos domingos e feriados, 
pagamento em dobro para os dias de trabalho em feriados, trinta dias corridos de férias 
e veda descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, higiene e 
moradia. Ainda que essa legislação tenha proporcionado avanços, os trabalhadores do 

setor ainda não tinham todas as suas demandas atendidas. 

Então, no ano de 2013, se deu a aprovação da “PEC das domésticas” - a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) nº 66 - que garantiu direitos, como: a jornada regular de 
trabalho de 08 horas diárias e 44 horas semanais e o pagamento por hora extraordinária. 
Além de proibir a discriminação, o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos, a lei proíbe também a contratação de menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Apesar de a aprovação, o texto da 
PEC nº 66 passou por muitas vedações, assim, não foi capaz de romper com a 

conjuntura escravista e patriarcal na qual o emprego doméstico está enraizado. 
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A LC nº 150 de 1º de junho de 2015, surge com a promessa de regulamentar e formalizar 
o emprego doméstico remunerado para aqueles que vão ao local de trabalho por, ao 
menos, dois dias na semana e traz a aprovação de muitos direitos vetados na lei 
anterior, bem como de novas determinações particulares à atividade doméstica. 

De acordo com a LC nº 150/2015, existem duas categorias para a classificação do 
emprego doméstico: o trabalho em regime de tempo parcial (até 25 horas semanais) e 
o regime integral (mais de 25 horas até 44 horas semanais). Outrossim, o regime de 12 
horas trabalhadas para 36 horas livres também pode ser adotado no emprego 
doméstico. Outros pontos estabelecidos pela lei, são: a contribuição obrigatória para o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o pagamento de multa de 40% em 
caso de demissões que partam do empregador sem justa causa, a contribuição social 
para um seguro para acidentes de trabalho e a criação de um regime unificado - o 
“Simples Doméstico” - responsável pela arrecadação mensal dos tributos, das 
contribuições e dos demais encargos. 

Em consequência da aprovação da PEC das Domésticas, segundo dados do IBGE, 
entre os anos de 2015 e 2016, foi período que apresentou maior incidência de 
trabalhadores domésticos em situação formal, totalizando mais de dois milhões de 
trabalhadores do setor com carteira assinada. Todavia, no mesmo período, o número 

de trabalhadores domésticos formais reduziu de 46,1% para 45,4%. 

Nesse sentido, ainda que os dados produzidos, a partir das entrevistas realizadas com 
as trabalhadoras domésticas, não sejam quantitativamente representativos, é possível 
fazer uma análise qualitativa das vivências e perspectivas das entrevistadas. Assim, ao 
analisar as entrevistas, 7 (sete) trabalhadoras trabalham com carteira assinada, 
enquanto 10 trabalham em situação informal. Ao serem questionadas acerca da PEC 
das Domésticas, 8 (oito) trabalhadoras argumentaram ser favoráveis a formalização do 
emprego doméstico, uma vez que a carteira assinada garante direitos trabalhistas, como 
piso salarial, férias etc. Em contrapartida, 8 (oito) trabalhadoras alegaram desconhecer 
as legislações e, até mesmo, seus direitos acerca de formalização do emprego; e 1 
(uma) trabalhadora se mostrou contrária ao vínculo empregatício formal, justificando-se 
pelo controle do tempo de serviço, ela explicou que mora na casa do patrão e não possui 
hora para entrar ou sair, assim seu tempo de trabalho está mais relacionado com o 
desenvolvimento de suas atividades, podendo ser superior ou inferior ao estabelecido 
na legislação. 

Apesar de a LC nº 150/2015 ser a responsável por dar as normas para o emprego 
doméstico, dois anos após a sua implementação, a Lei nº 13.467/2017 foi aprovada e 
resultou em novos direcionamentos que não estavam previstos anteriormente. A 
Reforma Trabalhista complementa a LC nº 150/2015 com determinados pontos, como: 
a negociação do tempo de intervalo de almoço; a jornada máxima no regime de tempo 
parcial que passou a aceitar o limite de 6 horas extras, para além das 25 horas 
semanais; e o parcelamento das férias para os trabalhadores maiores de 50 anos. Para 
mais, a última lei ainda implica sobre o trabalho intermitente e os acordos coletivos, o 
que contribui para uma maior liberdade para o empregador e uma menor segurança 
para o empregado. 

Como efeito disso, enquanto a LC nº 150/2015 obriga que, em casos de prestação de 
serviços “de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não 
lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias 
por semana” (BRASIL, 2015), o empregador formalize a relação de trabalho, por meio 
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da assinatura da carteira; a Reforma Trabalhista flexibiliza as condições para essa 
formalização, uma vez que estabelece o contrato de trabalho intermitente, por meio do 

Art. 443, § 3º: 

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, 
com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação 
de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, 
independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para 
os aeronautas, regidos por legislação própria. (BRASIL, 2017) 

Outrossim, a referida lei tende a privilegiar a autonomia da vontade, em outras palavras, 
promove abertura para a livre negociação entre empregador e empregado. No entanto, 
sem uma legislação que garanta os direitos trabalhistas, essa negociação inclina-se de 
maneira favorável para os empregadores. 

Nesse sentido, a Lei nº 13.467/2017, que tinha como justificativa para sua aprovação o 
fato de que aumentaria o número de empregos ofertados no país, apresentou resultados 
controversos. Haja vista que, de acordo com dados do IBGE, entre 2017 e 2020, período 
de vigência da lei, o número de desempregados no Brasil aumentou, chegando a 
representar 13,3% no trimestre abril-junho de 2020. No mesmo período, 
aproximadamente 8,9 milhões de pessoas perderam seus trabalhos, dos quais 1,3 
milhão correspondiam ao serviço doméstico. Ademais, o número de trabalhadores 
informais passou a corresponder 43,5% do total de trabalhadores domésticos. Esses 
números não são reflexos apenas da legislação, uma vez que estão diretamente 
relacionados com a crise econômica e política que o país enfrenta e, mais recentemente, 

com a pandemia do novo coronavírus. 

Desse modo, em conformidade com a Pnad Contínua, entre os anos de 2016 e 2019, o 
número de trabalhadores domésticos oscila levemente com resultado positivo. Esse 
aumento é consequência da crise econômica que desempregou muitas mulheres que 
estavam inseridas no mercado de trabalho em diversos tipos de emprego. Então, para 
se recolocar no mercado de trabalho ou ter alguma renda, essas mulheres passam a 
oferecer o trabalho doméstico de forma informal, na maior parte das vezes. Isso justifica 
a redução no número de empregadas em situação formal, isto é, com a carteira de 
trabalho assinada, o qual cai cerca de 9 pontos percentuais. No ano de 2019, a média 
anual de trabalhadores do setor foi de 6,3 milhões de pessoas, das quais cerca de 73% 
estão em situação de informalidade, totalizando um número de 4,5 milhões de pessoas. 
Além disso, segundo dados do IBGE, a remuneração mensal média dos trabalhadores 
domésticos informais (R$ 755,00) é cerca de 40% menor do que a remuneração mensal 
média dos formais (R$ 1.269,00). 

Portanto, embora a Reforma Trabalhista não normatize diretamente o emprego 
doméstico, influencia demasiadamente as relações entre empregador e empregado, 
aumentando a incidência de trabalhadores em situação informal e, dessa forma, reduz 
garantias que são estabelecidas pela legislação. Além disso, por ser mais atrativo 
financeiramente para o empregador, no contexto de crise, o número de trabalhadores 
informais tende a aumentar. Em consequência disso, segundo dados da Pnad e da Pnad 
Contínua, a taxa de formalidade do emprego doméstico que crescia paulatinamente ano 

a ano, passou a reduzir a partir de 2016. 

Ainda de acordo com dados da Pnad Contínua, no último trimestre de 2019, as mulheres 
representavam 92,4% dos 6,3 milhões de trabalhadores domésticos do Brasil. Entre as 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 999 

 

mulheres que desempenham atividades no setor, 73,3% trabalham na informalidade. 
No Nordeste (NE), esse cenário é ainda mais grave, posto que o grau de informalidade 
das trabalhadoras domésticas varia de 75,3% a 89,3%, isto é, mais de 1 milhão de 
trabalhadoras do setor não possuem vínculo empregatício formal. Em adição ao alto 
grau de informalidade, quanto a remuneração, as trabalhadoras domésticas nordestinas 
recebem abaixo da média nacional, seja contratada de maneira formal ou informal. 
Contudo, a situação das trabalhadoras domésticas nordestinas em situação informal é 
ainda mais crítica, visto que a média de remuneração mensal varia entre R$ 447,74 e 
R$ 566,75. 

Ademais, outro ponto que merece destaque é o acúmulo de atividades domésticas 
desempenhadas pelas mulheres, uma vez que, em 2017, enquanto os homens gastam 
em média 5,1 horas diárias em trabalho doméstico não remunerado, as mulheres 
gastam cerca de 11,5 horas. Os números são ainda mais discrepantes a nível regional 
(NE) e local (RN). Esse cenário corrobora com a ideia de persistência da cultura 

machista em nossa sociedade. 

3.1 ANÁLISE DA PESQUISA QUALITATIVA 

No que se refere ao perfil das trabalhadoras domésticas entrevistadas, foi possível 
perceber que das 17 trabalhadoras entrevistadas, 13 atuam como doméstica desde o 
primeiro emprego que, na maioria dos casos, ocorreu durante a adolescência. Com 
relação ao grau de escolaridade, a maioria possui ensino médio completo, 4 (quatro) 
possuem ensino superior incompleto e 1 (uma) possui ensino fundamental incompleto. 
Durante as entrevistas, apenas duas informaram que estão estudando e têm o objetivo 
de mudar de profissão. No entanto, 10 entrevistadas afirmaram ter vontade de trabalhar 
em outra área, dessas 6 (seis) demonstraram interesse pela área da enfermagem. 
Assim, entende-se que embora as mulheres apresentem o desejo de desempenhar 
outras funções, não possuem oportunidades para tal. Algumas até versaram acerca da 
tentativa frustrada da busca por emprego em outros setores, visto que possuem 
dificuldades em se inserir no mercado de trabalho sem curso técnico, superior ou 
experiência em outras áreas. 

Acerca do acúmulo de atividades domésticas desempenhadas pelas trabalhadoras, 
nota-se que ainda que compartilhem a residência com outras pessoas, o trabalho 
doméstico acaba centralizado nas figuras femininas. Quando questionadas a respeito 
dessa jornada dupla de trabalho, 13 das 17 trabalhadoras domésticas entrevistadas 
alegaram que se sentem sobrecarregadas. Em razão disso, as entrevistadas afirmaram 
que a maior parte do seu tempo é destinada a atividades domiciliares, o que acarreta 
em pouco ou nenhum intervalo de tempo destinado a atividades como: estudo, cuidados 
pessoais e lazer. 

Quanto a relação de trabalho, as entrevistadas foram indagadas a respeito da 
ocorrência de situações em que sofreram algum tipo de assédio, assim, 16 das 17 
trabalhadoras afirmaram já ter passado por situações em que se sentiram humilhadas 
e/ou constrangidas. Os relatos abordam episódios de assédio moral, assédio 
psicológico, assédio verbal, violência física, racismo e assédio sexual. A partir desses 
relatos, nota-se que a inferiorização do emprego doméstico é algo estrutural e 
normalizado, o que proporciona uma ideia de preeminência para aqueles que recebem 
o serviço. Assim, faz-se necessário que haja não só um atenção maior com relação a 
formalização e a remuneração do emprego doméstico, mas também referente a relação 
empregado-empregador. 
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Conclusão 

 

A partir do que foi discutido ao longo deste estudo, enquanto o número de trabalhadores 
domésticos cresceu, o número de registros formais no setor caiu. Isto é, cerca de 55 mil 
trabalhadores exerciam suas atividades na informalidade. Além de não ter as garantias 
trabalhistas, os trabalhadores informais recebem salários inferiores aos trabalhadores 
formais. 

Ao analisar o contexto das trabalhadoras domésticas por regiões, percebe-se que no 
NE a precariedade da ocupação é maior do que a realidade nacional. Isso ocorre devido 
a diversos fatores históricos e econômicos, os quais propiciam que a região NE tenha o 
menor grau de desenvolvimento socioeconômico entre as regiões, no que se destaca a 
desvalorização da mão-de-obra, em especial a do trabalho doméstico. 

Nesse sentido, como consequência da flexibilização do trabalho, proporcionada pela 
Reforma Trabalhista, em 2019, mais de 1 milhão de trabalhadoras domésticas no NE 
não têm garantias trabalhistas e, por isso, ficam sujeitas a excessivas horas de trabalho, 
a dispensa sem indenização ou acesso ao seguro-desemprego. Assim, o trabalho 
doméstico que é, historicamente, caracterizado como uma atividade inferior, passa a ser 
ainda mais nocivo para as trabalhadoras do setor. 

No tocante ao perfil das trabalhadoras domésticas, elas concentram-se em mulheres 
negras e de baixa escolaridade. Ao longo dos anos, é possível perceber também um 
envelhecimento da categoria, devido a uma maior inserção do no ensino superior e em 
outros setores do mercado de trabalho. 

Embora a ocupação das mulheres esteja passando por mudanças significativas ao 
decorrer do tempo, faz-se necessário a criação de oportunidades para que as mulheres 
ocupem todos os espaços profissionais, contribuindo, assim, para uma sociedade mais 
justa e igualitária, em que todos os trabalhadores sejam respeitados. 

Por fim, entende-se que a formalização do emprego doméstico é fundamental para a 
garantia dos direitos trabalhistas, no entanto ainda que a PEC das Domésticas seja 
compreendida como um avanço legislativo, o cenário vivenciado pelos trabalhadores 
domésticos não apresentou mudanças positivas. Essa realidade tornou-se ainda mais 
precária a partir da Reforma Trabalhista, a qual normatizou a flexibilização das relações 
empregatícias. 
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Figura 1 – Classificação da pesquisa 
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TÍTULO: A abordagem do conhecimento científico sobre fases da Lua na sessão de 

planetário Um ensaio sobre relações entre céu e mar 

Resumo 

O estudo desenvolvido neste trabalho fornece suporte às atividades do projeto de 
pesquisa “PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SESSÕES DE PLANETÁRIO VOLTADAS 
PARA PÚBLICO GERAL”, associadas ao Planetário Móvel da UFRN - Barca dos Céus. 
A produção e avaliação de sessões de planetário no projeto baseia-se na metodologia 
de Freitas (2015), a qual se apoia, entre outras ideias, na concepção de que o planetário 
é tipicamente um contexto de educação não formal, no qual estabelecem-se situações 
de aprendizagem por livre escolha (FALK, apud FREITAS, 2015). Tais situações 
apontam para uma forma de comunicação e de avaliação da aprendizagem 
diferenciadas daquelas que usualmente ocorrem no ensino formal. Retomamos, aqui, 
esses fundamentos da metodologia e apresentamos uma análise de um dos momentos 
da sessão “Um ensaio sobre relações entre Céu e Mar”, que está sendo produzida pela 
equipe do projeto para exibição em formato virtual. Nossa análise se concentra sobre o 
roteiro em produção, observando a maneira como o momento da sessão que aborda as 
fases da Lua dialoga com as concepções alternativas mais recorrentes acerca desse 
conteúdo, conforme relatadas na literatura em ensino, levando em consideração, ao 
mesmo tempo, a perspectiva de que a sessão deve ocorrer num contexto de 
aprendizagem por livre escolha. Discute-se também alguns elementos que os 
instrumentos para avaliação da sessão deverão observar, de modo a levar em conta 
esses mesmos aspectos. 
 
Palavras-chave: Planetário. Aprendizagem por livre escolha. Fases da Lua, céu e mar. 

TITLE: The approach of scientific knowledge about phases of the Moon in the 

planetarium session An essay on relations between sky and sea 

Abstract 

The study developed in this work provides support to the activities of the research project 
“PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SESSÕES DE PLANETÁRIO VOLTADAS PARA 
PÚBLICO GERAL”, associated with the Planetário Móvel da UFRN - Barca dos Céus. 
The production and evaluation of planetarium sessions, in the project, is based on the 
methodology of Freitas (2015), which is supported, among other ideas, in the conception 
that the planetarium is typically a context of non-formal education, in which they establish 
free choice learning situations (FALK, apud FREITAS, 2015). Such situations point to a 
way of communication and assessment of learning different from those that usually occur 
in formal education. Here, we resume these fundamentals of the methodology and 
present an analysis of one of the moments of the session "Um ensaio sobre relações 
entre céu e mar", which is being produced by the project team for exhibition in virtual 
format. Our analysis focuses on the script in production, observing the way the moment 
of the session, which addresses the phases of the Moon, dialogues with the most 
recurrent alternative conceptions about this content, as reported in the teaching 
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literature, taking into account, at the same time, the perspective that the session should 
take place in a context of free choice learning. It also discusses some elements that the 
instruments for evaluating the session must observe, in order to take these same aspects 
into account. 
 
Keywords: Planetary. Free choice learning. Moon phases, sky and sea. 

Introdução 

O presente trabalho fornece suporte às atividades do projeto de pesquisa “PRODUÇÃO 
E AVALIAÇÃO DE SESSÕES DE PLANETÁRIO VOLTADAS PARA PÚBLICO GERAL”, 
desenvolvido pela equipe do Planetário Barca dos Céus, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). Como o título do referido estudo indica, o projeto de 
pesquisa em questão trabalha com a produção e avaliação de sessões de planetário, 
fazendo uso da metodologia desenvolvida por Freitas (2015). Nessa metodologia, 
considera-se relevante o contexto típico de educação não formal, em que se situam as 
práticas pedagógicas nos museus e planetários. Além disso, essa metodologia tem 
também o compromisso de comunicar a ciência numa perspectiva de popularização da 
mesma. 

No que diz respeito à ênfase no contexto de educação não formal, ressalta-se o conceito 
de Aprendizagem por Livre Escolha de Falk (FALK e STORKSDIECK, 2005; FREITAS, 
2015), referindo-se a situações em que o processo de aprendizagem pelos sujeitos 
ocorre de maneira não sequencial, autoguiada e voluntária, destituída de uma relação 
de hierarquia professor-aluno, sendo, então, dirigida por demandas de interesse do 
próprio indivíduo, que irá selecionar, por si mesmo, as informações a serem priorizadas, 
influenciado por fatores baseados em seu contexto pessoal, sociocultural e físico. 

No âmbito do projeto de pesquisa, e em conformidade com a metodologia adotada, em 
etapas anteriores foram levantados, por meio de entrevistas semiestruturadas junto a 
conhecedores locais, conhecimentos tradicionais referentes aos ciclos astronômicos e 
suas relações com o ambiente local, em particular com pescadores nas praias 
norteriograndenses de Diogo Lopes e Pipa. 

Com base nesses dados, está sendo produzida uma sessão de planetário intitulada “Um 
ensaio sobre relações entre Céu e Mar”, que devido às implicações impostas pelo 
contexto de pandemia que estamos vivendo atualmente, ocorrerá de maneira virtual, no 
formato de vídeo, a ser apresentado ao público de forma interativa em plataforma para 

encontros remotos. 

O trabalho aqui apresentado analisa um dos momentos da referida sessão, o qual 
aborda a temática de fases da Lua, visando garantir que estão sendo consideradas 
concepções alternativas comumente apresentadas pelo público sobre o tema, conforme 
relata a literatura em ensino de ciências (SUBRAMANIAM; PADALKAR, 2009; COSTA, 
2011; PUZZO, 2005). Concepções alternativas podem ser vistas como concepções dos 
indivíduos, que destoam do saber científico atual, costumam surgir em diferentes 
culturas e em pessoas de diferentes níveis de idade e escolaridade, sendo ainda 
resistentes a mudanças. 

A análise proposta nesse trabalho deveria levar em consideração, ainda, o contexto de 
aprendizagem por livre escolha em que as apresentações da sessão se inserem, o que 
aponta para um distanciamento de perspectivas de avaliação da aprendizagem 
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similares às do ensino formal, nas quais há em certo nível um controle do que deve ser 
aprendido pelos sujeitos. Assim, pretende-se ainda que o resultado da análise leve a 
apontamentos a serem considerados na elaboração de instrumentos de avaliação da 
sessão nessa perspectiva. 

 
Metodologia 

 

A sessão objeto do nosso trabalho contempla alguns momentos em seu roteiro: 
Momento 1, de imersão, no qual o público é preparado para imergir dentro do tema 
abordado na narrativa que se seguirá; Momento 2, onde é abordada a importância do 
mar para o planeta como um todo, e para a vida em geral, na Terra; Momento 3, em que 
é abordada a influência dos oceanos mais diretamente em nosso cotidiano; Momento 4, 
que aborda relações entre céu e mar na navegação e uso das constelações; Momento 
5, referente às relações entre céu e mar com ênfase nas relações entre fases da Lua e 
marés, e as atividades humanas relacionadas ao mar que se baseiam nesses 
fenômenos; Momento 6, que trata do intrincamento entre organismos marinhos e ciclos 
lunares; Momento 7, sobre impactos das ações humanas nos oceanos e a necessidade 
de estabelecermos uma relação de cuidados com os mesmos, com reflexões e 
questionamentos a respeito de como queremos os nossos oceanos e os mares de 
nossas cidades, no futuro. 

Entre os momentos que compõem a sessão, nos utilizamos do momento 5, que aborda 
a temática referente às marés e às fases da lua – mais precisamente a parte referente 
às fases da lua –, como objeto de análise. Para a realização dessa análise, inicialmente 
foi feita uma revisão da literatura acerca das concepções alternativas sobre fases da 
Lua (SUBRAMANIAM; PADALKAR, 2009; COSTA, 2011; PUZZO, 2005), de maneira a 
sistematizar as principais concepções alternativas sobre a temática. Em seguida, foi 
realizada uma análise do roteiro do Momento 5 para a sessão em construção, de modo 
a aferir de que maneira o mesmo está dialogando com essas concepções. Procurou-se 
observar se a narrativa do roteiro inseria afirmações contrárias às concepções 
alternativas, ou questionamentos com potencial para gerar conflitos em torno das 
mesmas, bem como eventuais levantamentos das ideias do público. Além disso, foi 
realizada uma revisão bibliográfica sobre os instrumentos de avaliação que vêm sendo 

utilizados pelo projeto (FREITAS, 2015). 

 
Resultados e Discussões 

 

Faremos a discussão de nossos resultados em duas seções. A primeira, referente à 
análise do diálogo estabelecido no roteiro da sessão com concepções alternativas sobre 
as fases da lua. E a segunda, referente a considerações para os instrumentos de 
avaliação de sessão. 

Diálogo estabelecido pelo roteiro com as concepções alternativas sobre fases da Lua: 

Analisamos o roteiro de um dos momentos – no caso, o que refere-se às fases da lua – 
da sessão em construção pela equipe do Planetário Barca dos Céus, “Um ensaio sobre 
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as relações entre Céu e Mar”, visando verificar de que maneira a mesma dialoga com 
as concepções alternativas relatadas na literatura consultada. 

Notamos que o referido roteiro busca levar em conta as concepções alternativas 
existentes em sua narrativa. Na parte inicial do mesmo, por exemplo, temos: 

“Vamos visualizar novamente, do espaço, o Sol, a Terra, e a Lua girando ao redor da 
Terra... Vejam que o tempo todo, a Lua, como não tem luz própria, tem sempre uma 
metade iluminada, aquela virada para o Sol, e a outra metade, escura. Num dia de lua 
nova, já vimos que ela está numa posição, no espaço, em que, vista da Terra, nenhuma 
luz é refletida de sua superfície e por isso ela não é vista por nós. Mas na medida em 
que ela se move no espaço ao redor da Terra, é possível vermos um pouco da metade 
dela que recebe e reflete a luz solar [...] O céu escurece e conseguimos perceber a 
presença da Lua pela primeira vez após a lua nova. É o primeiro filete do crescente que 
vemos, nesse ciclo lunar. Os indígenas guarani costumam contar o início do mês por 
esse dia. A Lua no início do crescente ficará ali visível no céu por pouco tempo da noite, 

pois logo irá se pôr. A noite ainda será, boa parte do tempo, escura.” 

Nesse trecho, é possível notar que a narrativa da sessão faz uma breve descrição do 
fenômeno de fases da lua, levando-se em conta uma das mais recorrentes concepções 
alternativas que é a de que as fases da Lua ocorrem como consequência de eclipses 
lunares (COSTA, 2011). Estes acontecem quando temos Sol, Lua e Terra alinhados, 
com o Sol e a Lua opostos entre si, em relação à Terra, de maneira que a luz do Sol 
que incide no planeta gera uma sombra deste, que é projetada na Lua (o que faz surgir 
uma região lunar escura no meio da lua cheia). Nota-se que o texto do roteiro que 
explora as fases ressalta diferentes configurações entre Sol, Terra e Lua em que as 
fases acontece, como é o caso do filete do crescente, em que Sol e Lua são vistos 
basicamente do mesmo lado, no céu, e não se poderia afirmar que aquela fase ocorre 
por ocorrência de sombras da Terra sobre a Lua. 

A concepção alternativa de que as fases da Lua são como eclipses, parte do 
entendimento errôneo de que a sombra da Terra sobre a Lua é o agente causador do 
fenômeno das fases, quando na verdade sabemos que a luz solar, incidente sempre 
sobre metade da Lua, no espaço, causa a iluminação desta metade o tempo todo. Esta 
metade iluminada, a depender da localização da Lua referente ao planeta Terra e ao 
Sol, poderá ser vista total ou parcialmente, da Terra, e fazer-nos com isso enxergar as 
diferentes fases. 

Além disso, vale ressaltar a preocupação que é tida no texto com a questão da 
valorização da cultura e saberes dos povos indígenas Guarani, ao citar que os mesmos 
utilizam de seu conhecimento tradicional referente à Lua e suas fases, para designar o 
início de seu mês como sendo o dia em que o primeiro filete da lua crescente está visível 
após a lua nova. 

Nos seguintes fragmentos do texto: 

“Pois bem... A luminosidade da Lua, durante a noite, parece influenciar fortemente, por 
exemplo, a disponibilidade dos peixes, na pesca. Numa conversa com os pescadores 
Balito, José Lino, e seu Zé de Ana, lá em Diogo Lopes, aqui no RN, eles destacaram 
que passavam 15 dias em terra, ajustando a rede de pesca, e outros 15, no mar, 
pescando. O período dos 15 dias em que saíam para pescar, naquela época do ano, 
era o de noites sem Lua, ou, melhor dizendo, com menos luz da Lua, porque queriam 
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pescar o peixe Serra, que entre outros peixes, eram melhores de pescar em noites 
escuras.” 

Vemos uma preocupação com a valorização da regionalidade potiguar, ao citar práticas 
de pescadores norte-riograndenses residentes da praia de Diogo Lopes, situada no 
município de Macau. Além disso, o trecho mostra um diálogo estabelecido com as 
concepções alternativas presentes na literatura relacionadas ao tema, ao reforçar que 
o período “sem Lua" que nós temos, refere-se ao fato de que a Lua, naquela ocasião, 
está com “menos luz”. Ou seja, a parte da Lua iluminada pelo Sol, nesse caso, não está 
diretamente nem parcialmente voltada para a Terra, o que nos causa o efeito de um céu 
“sem Lua", quando estamos na fase da lua nova e a parte iluminada de nosso satélite 
está totalmente oposta a nós, ou, ainda, fases em que enxergamos apenas um pequeno 
filete de Lua iluminada, que ocorrem quando a Lua está apenas com uma pequena parte 
de sua face iluminada voltada para nós. 

No trecho: 

“Ela nasce num horário muito próximo do nascer do Sol, e se pudéssemos vê-la, ela 
seria vista numa linha muito próxima da linha em que visualizamos o Sol. Ela não estaria 
de fato mais próxima do Sol, pois a Lua, além de ser menor que a Terra é muito menor 
que o Sol, está muito mais próxima de nós do que o astro rei. Mas visualmente, na tela 

do céu, digamos, eles apareceriam muito próximos, se conseguíssemos vê-la também.” 

percebe-se uma busca de diálogo com concepções equivocadas sobre a comparação 
entre os tamanhos e distâncias entre os astros envolvidos (Sol, Terra e lua). PUZZO 
(2005) destaca que relações entre tamanho e distância geralmente são ignoradas nas 
representações de fases da Lua, e é muito comum que pessoas acreditem que Sol e 
Lua possuem tamanhos próximos, pelo fato de visualmente ser assim que os 
percebemos. 

Na seguinte parte do texto: 

“O que acontece é que, enquanto a Terra gira e o tempo vai passando, até visualizarmos 
o Sol nascer novamente, a Lua mudou de posição no espaço. De fato, ela se move ao 
redor da Terra, no mesmo sentido de rotação do planeta, e é isso que faz com que mude 
a hora em que a vemos surgir no nosso horizonte. Como se ela estivesse fugindo de 
ser vista no lugar anterior, e quando a Terra completa sua volta ao redor de si mesma, 
ainda precisa girar mais 50 min para achar a Lua no mesmo canto do céu que no dia 
anterior.” 

Nesse parte do texto, podemos notar que o roteiro dialoga com a concepção alternativa 
de que a Lua gira sozinha em torno do Sol (COSTA, 2011), de maneira que o planeta 
Terra, de certa forma, está dissociado dessa dinâmica de movimento, que, nessa 
concepção, ocorrem somente entre Sol e Lua. Assim, nessa concepção errônea, é como 
se o nosso planeta não fizesse parte desse sistema e enxergássemos de fora as 

interações Sol-Lua. 

Portanto, é possível notar que o roteiro da sessão virtual em elaboração tem levado em 
consideração algumas das concepções alternativas presentes na literatura para a 
temática referente às fases da Lua, particularmente a concepção mais comum que 
identifica as fases com a sombra da Terra na Lua. Achamos pertinente, contudo, que 
sejam exploradas formas de diálogo com questionamentos dirigidos ao público na 
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tentativa de produzir por meio destes conflitos cognitivos, e mesmo dar tempo para 
tomarem consciência de contradições abordadas na sessão e suas concepções. 

Considerações para os instrumentos de avaliação da sessão: 

Os instrumentos de avaliação de sessão que serão utilizados para esta em específico, 
são os presentes em (FREITAS, 2015). O principal instrumento, composto pela 
combinação de Mapas de significados pessoal e entrevistas semiestruturadas, são 
próprios para os contextos de educação não formal e aprendizagem por livre escolha, 
porque possibilita a expressão e a posterior interpretação dos significados pessoais que 
cada indivíduo construiu a partir da sessão. 

Os mapas de significados pessoal, que serão aplicados associados à entrevista 
semiestruturada, antes e depois da sessão, consistem de uma representação 
esquemática em que, a partir de uma expressão catalisadora, que pode ser uma palavra 
ou frase (como, por exemplo, “Fases da lua" ou “Lua", para esse caso), o indivíduo deve 
citar aquilo que lhe vem à mente, seja por meio de palavras ou de desenhos, quando 
pensa sobre aquela expressão. Isso deverá ser escrito numa folha pelo participante, 
com caneta de uma determinada cor, antes da sessão, tendo em vista que esse mapa 
de significados pessoal será retomado novamente após a sessão (onde as informações 
que o participante desejar acrescentar ou corrigir serão escritas em uma caneta de cor 
diferente da anterior). Após isso, ocorrerá a análise qualitativa dos dados, que poderão 
ser verificados e comparados, de modo a verificar como se estabelecerão conceitos e 
relações estabelecidos pelo participante, anteriormente e posteriormente à sessão. É 
previsto que esses instrumentos de avaliação sejam aplicados a indivíduos 
selecionados aleatoriamente. A aplicação desse instrumento deve ser adaptada para 
assumir um formato condizente com o contexto de pandemia e isolamento social 
vigentes. A se ocupar de avaliar mudanças ou instabilidades provocadas nas 
concepções alternativas, a análise de mapas livres, antes e após as sessões, pode vir 
a oferecer elementos para evidenciar alterações ou conflitos em relação às concepções 
iniciais apresentadas pelo público. Mas talvez deva-se também considerar o uso de 
formulários específicos para analisar como os participantes visualizam representações 
ou afirmações ligadas às concepções alternativas sobre o tema em questão. 

 
Conclusão 

 

A partir da análise que foi realizada de um momento específico do roteiro da sessão 
virtual “Um ensaio sobre relações entre Céu e Mar”, que está sendo desenvolvida pelo 
Planetário Barca dos Céus para participação remota do público, no que se refere às 
fases da Lua, foi possível constatar, sobretudo, a preocupação que a narrativa da 
sessão levasse em consideração as concepções alternativas mais presentes na 
literatura sobre a temática de fases da lua, em particular a concepção que trata as fases 
da Lua como eclipses. 

Além disso, discutiu-se sobre os instrumentos previstos pelo projeto de pesquisa em 
questão para a avaliação de sessões de planetário, os quais são baseados na 
metodologia desenvolvida por (FREITAS, 2015). Tais instrumentos, em especial, o 
Mapa de Significado Pessoal combinado com entrevista semiestruturada, levam em 
consideração o fato das mostras do Planetário ocorrerem em situações onde 
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tipicamente ocorre a aprendizagem por livre escolha. Considera-se que a análise de 
mapas livres, antes e após as sessões, pode oferecer elementos para evidenciar 
alterações ou conflitos em relação às concepções iniciais apresentadas pelo público, e 
que deve-se também considerar o uso de formulários específicos para analisar como os 
participantes visualizam representações ou afirmações ligadas às concepções 
alternativas sobre o tema em questão. 
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TÍTULO: Estudo da Averrhoa Carambola diante sua ação inibitória para pragas 

(Bioinseticida). 

Resumo 

 
 
A carambola é uma planta originária da Ásia que foi introduzida no Brasil, por volta do 
século XVII, ela pertence à família Oxialidaceae. Essa espécie é muito utilizada para o 
consumo humano, através do suco da carambola, que além de um refrigerante 
saudável, também, pode ser usado como febrífugo, antiescorbútico e antidisentérico. 
Possuindo como exemplo; o fitoterápico Glico-Vitae®( GV), indicado no tratamento do 
diabete melittus não-insulino dependente, Provasi M. et al.(2001), apresentando 
avaliação tocxicológica e demonstrando o potencial antihiperglicemiante do extrato das 
folhas da  Averrhoa carambola. Esta espécie, também, é quimicamente um potencial a 
ser estudado, seja na área da saúde, assim como, na área da agricultura, pois algumas 
variedades dos espécimes da carambola naturalmente demonstram algumas 
características inibidoras e fitotóxicas, segundo D. C. Gunawardena,1 L. Jayasinghe,1* 
and Y. Fujimoto2.,2015. Primeiramente, visto que os insetos que acometem esta 
espécie, até hoje registrados são limitados à mosca da fruta (Tephritidae) quando o fruto 
se encontra bastante maduro. Então, o presente trabalho dividiu o fruto do 
espécime; Averrhoa carambola, em quatro categorias com relação ao seu estágio de 
maturação (verde, pré-maduro, maduro e oxidado). Analisando através das técnicas de; 
espectroscopia de absorção na região do infravermelho e 
fotoespectometria. Objetivando diferenciar as amostras, diante de características físico-
quimicas. 
 
Palavras-chave: físico-químicas.propriedades inibitórias.averrhoa carambola.extrato. 

TITLE: Study of Averrhoa Carambola in view of its inhibitory action against pests 

(Bioinsecticide). 

Abstract 

 

Carambola is a plant originally from Asia that was introduced in Brazil, around the 17th 
century, it belongs to the family Oxialidaceae. This species is widely used for human 
consumption, through carambola juice, which in addition to a healthy soda, can also be 
used as a febrifuge, antiscorbutic and antidisenteric. As an example; the herbal medicine 
Glico-Vitae® (GV), indicated for the treatment of non-insulin dependent diabetes 
mellitus, Provasi M. et al. (2001), presenting a toxicological evaluation and 
demonstrating the antihyperglycemic potential of Averrhoa carambola leaf extract. This 
species, too, is chemically a potential to be studied, be it in the area of health, as well as 
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in the area of agriculture, since some varieties of the carambola specimens naturally 
demonstrate some inhibitory and phytotoxic characteristics, according to DC 
Gunawardena, 1 L. Jayasinghe , 1 * and Y. Fujimoto2., 2015. Firstly, since the insects 
that affect this species, until now registered are limited to the fruit fly (Tephritidae) when 
the fruit is quite ripe. Then, the present work divided the fruit of the specimen; Averrhoa 
carambola, in four categories with respect to its stage of maturation (green, pre-ripe, ripe 
and oxidized). Analyzing through the techniques of; absorption spectroscopy in the 
infrared region and photoespectometry. Aiming to differentiate the samples, in view of 
physical-chemical characteristics. 

 
 
Keywords: physical-chemical.inhibitory properties.averrhoa carambola.extract. 

Introdução 

A difusão do estudo dar-se-á com o fruto da averrhoa carambola, como objeto de estudo 
para o desenvolvimento de um bioinseticida, ou seja, um controle biológico. A ideia 
surgiu com o método de observação, pois foi verificado que a presença desse vegetal 
nas redondezas de plantações agrícolas inibia o surgimento de pragas, quando 
comparados com cultivares que não possuíam esse vegetal nas redondezas. Visto isso, 
iniciou-se o estudo bibliográfico, focando como em saber a composição físico-química 
do vegetal e fruto. Na literatura, tem-se relatos de estudos bioquímicos do vegetal. 
Sendo, estes, sobre o uso do espécime para tratamentos contra diabetes, como o 
fitoterápico Glico-Vitae® (GV), indicado no tratamento do diabete melittus não-insulino 
dependente, Provasi M. et al. (2001), apresentaram a avaliação toxicológica 
demonstrando o potencial antihiperglicemiante do extrato das folhas da Averrhoa 
carambola. e também a análise fitotóxica do espécime feita por D. C. Gunawardena,1 
L. Jayasinghe,1* and Y. Fujimoto2, (2015), apresentando o seu potencial para a referida 
pesquisa. O objetivo do estudo é descobrir metais e componentes químicos específicos 
presentes na espécie, em diferentes aspectos (caule, raiz, folhas, flor, fruto, semente). 
Dessa maneira, detectando a causa do efeito de inibição de pragas. Assim como, 
considerar as inúmeras variáveis; existência de algum inseto que acomete o fruto dessa 
cultura, como pode ocorrer, em qual estágio físico acontece, ciência da transformação 
química do fruto em seus diferentes estados de maturação (verde, pré-maduro, maduro, 
pós-maduro). Todo o contexto para desenvolver o produto final e realizar o estudo em 
cadeia (laboratório-vegetal-animal-homem-ambiente), analisando os efeitos e as 
causas. Desta forma, foi selecionado um exemplar da averrhoa carambola e tombado 
no Herbário da UFRN para garantir a veracidade do espécime trabalhado, logo após 
foram colhidos os frutos e divididos em categorias (verde, pré-maduro, maduro e 
oxidado), para extrair o extrato líquido dos frutos no mesmo estágio de maturação. Após 
retirado o suco, este foi submetido a redução de H2O em sua composição por meio de 
destilação, dessa maneira concentrando o extrato dos frutos para as análises iniciais. 

 
Metodologia 

 
Foram usados cinco (5) frutos no estado de pós-maturação e quatro (4) no estado de 
pré-maturação do espécime Averrhoa carambola. Após conservados no congelador até 
o momento das análises, sendo, devidamente, lavados para evitar a contaminação por 
fatores externos. Promoveu-se um corte medial longitudinal para observar a diferença 
na coloração interna e identificar se os frutos apresentaram o embrião desenvolvido. 
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Realizou-se a montagem do sistema de destilação com todo aprimoramento de 
esterilização dos equipamentos, montagem do gás e segurança inserida no sistema de 
destilação simples adaptado no laboratório de biologia celular, no Centro de Biociências 
da UFRN. Submeteu à extração da carambola madura, de forma manual (com as mãos), 
onde a fruta foi espremida, obtendo-se um volume equivalente a 127 mL. A amostra foi 
denominada de “N1” (figura 1), depois vedada com um saco plástico em um Becker e 
deixada para a oxidação natural. Extraiu-se 94mL do fruto pré-maduro, destilando-o em 
41 minutos, descartou-se a água obtida e se coletou o concentrado líquido do extrato, 
num volume de 1,7mL colocados em dois frascos “PE1” e “PE1-2,” (figura 2). As cinzas 
foram coletadas para a análise (amostra“S1”). Também, foram extraídos 95 mL de 
líquido dos frutos maduros, este introduzido no sistema de destilação, assim, extraindo-
se 2,7mL em 40 minutos e colocado em 4 frascos denominados: amostras “M1”, “M2”, 
“M3” e “M4 (figura 3), para essa mesma amostra ser analisada por camadas. Logo após, 
foram extraídos manualmente (com as mãos) 127mL de líquido do fruto verde 7 (sete) 
frutos. Posteriormente, os 127mL foram destilados gerando 120mL de água e 3,4mL de 
óleo. A amostra foi guardada em três frascos “V1”, “V2” e “V3” (figura 4). Desta forma, 
foram espremidos frutos maduros e pré maduros, simultaneamente, “O1” 226mL e “O2” 
147mL (figura 5), submetidos para a oxidação natural. Após 181 horas e 19 minutos, foi 
utilizado 85mL da amostra “O1” para ser destilada. A amostra “O2” continuou em 
oxidação natural, agora com 150mL (provavelmente o volume aumentou por conta do 
início da formação da camada gelatinosa, figura8). Após 1 hora e 6 minutos de 
destilação da amostra “O1”, extraiu-se 65mL de um teor alcoólico, do montante de 
226ml, e apresentando um sólido, desta forma, não ocorrendo extração do óleo. Utilizou-
se 70mL da amostra “O2” para a destilação, obtendo o mesmo resulta da amostra “O1” 
restando 80mL para a oxidação. Assim, essa amostra foi destilada após 193 horas e 35 
minutos de oxidação natural. Logo, essa amostra foi destilada junto com o sólido da 
amostra anterior (“O1”), sendo usando uma metodologia diferente. Ao invés de extrair 
todo o solvente e analisar o óleo. Ocorrendo apenas a redução da quantidade de 
solvente, visto a característica apresentada pela destilação anterior. Então, após 11 
minutos de aquecimento, momentos antes do início da ebulição, a amostra se 
homogeneizou com o sólido, alterando a coloração, do amarelo claro para o marrom 
escuro verniz. Então, ao final, a destilação com cerca de 1 hora, reduziu 30mL de teor 
alcoólico, restando 48mL da amostra, denominada de “O1r” (figura 6) e acondicionada 
na geladeira para as análises. Ainda, elaborou-se amostras de folhas trituradas com 
150mL de água destilada; 115ml de líquido resultante da mistura após o peneiramento, 
onde 50mL sofreu destilação completa, sendo a amostra final denominada “LFr” e 65ml 
sofreu destilação parcial, sendo denominada “LFp”, restando 38g de sólido que foram 
descartados, 3mL da amostra “LFr’ e 3mL da amostra “LFp” foram diluídos cada uma 
em um balão volumétrico de 50ml, em etanol 70% e armazenadas para análises. Da 
amostra “O1r” foram retirados 3mL e diluído em um balão volumétrico de 50mL e etanol 
70%. A amostra foi diluída e agitada, manualmente, após 6 minutos observou-se que à 
mistura é parcialmente hidrofóbica (figura 6). Da mesma forma, retirados 3mL da 
amostra “O2” e constatando que ela é igualmente hidrofóbica (figura 7). As amostras 
“O1” e “O2” que foram deixadas em oxidação natural foram observadas e apresentaram 
uma camada gelatinosa e sem presença de larva (figura 8). Esta camada gelatinosa 
demonstra ser um fungo na forma de levedura, contudo, este será futuramente 
analisado e classificado, para determinar se há alguma micotoxina que tenha 
capacidade inibitória. As amostras preparadas e armazenadas foram submetidas a 
análises de fotoespectometria de absorção molecular UV e espectroscopia de absorção 
na região do infravermelho , no instituto de química da UFRN. 
 

Resultados e Discussões 
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Os frutos apresentam uma coloração externa, variante de acordo com as etapas de 
maturação, o pré-maduro é amarelo esverdeado, o maduro laranja e o pós-maduro é 
laranja amarronzado. Todavia, após um corte medial longitudinal observa-se a diferença 
na coloração interna, o fruto pré- maduro mostra uma coloração amarela clara, o maduro 
laranja amarelado e o pós-maduro amarela escuro. Determinados frutos apresentaram 
o embrião desenvolvido (pré-maduro, maduro e oxidado). Após a destilação concluiu-
se que o resultado da amostra dos frutos pré-maduros apresenta uma composição 
uniforme. Diferentemente do resultado da amostra do fruto maduro após a destilação, 
onde este apresentou camadas, visualmente (figura 3, canto superior direito). Os 
líquidos da destilação do fruto maduro e pré-maduro tinham a mesma quantidade em 
volume e a destilação teve o mesmo tempo, com uma variação de 1 minuto apenas; 
com isso as amostras foram coletadas ao mesmo tempo e processo. A amostra “PE1” 
e “PE1-2” são bem mais escuras de cor amarelada, já as amostras “M1”, “M2”, “M3” e 
“M4” apresentam uma cor bem mais clara também amarela, mas com diferença bastante 
notável. E esta amostra apresenta mais de uma camada sendo uma mais escura, densa, 
concentrada em baixo, no tubo de ensaio (figura 3, canto superior direito) e outra 
camada mais clara na parte superior. As amostras do fruto maduro que foram separadas 
em camadas apresentaram o mesmo resultado de absorbância/comprimento de onda 
(gráfico 3). Os resultados da fotoespectometria UV para as amostras “PE1”, “PE2”, “M1” 
,”M2”, “”M3” e “M4” e “O” foram praticamente idênticos (gráfico 1 e gráfico 4), com o 
mesmo comportamento, sem mudanças estatisticamente significativas. No entanto, as 
amostras “V1”, “V2” E “V3” apresentaram um comportamento, significativamente, 
diferente das anteriores (gráfico 1). As amostras “LFr” e LFp” também tiveram o mesmo 
comportamento (gráfico 2), já as amostras “O1r” e “O2” diferiram entre si. É sabido que 
os resultados das distintas coletas do fruto (verde, maduro e oxidado) são distintas, 
exceto os resultados do UV das amostras do fruto pré-maduro e maduro. Assim, as 
amostras “LFr” e LFp” também diferem das demais amostras. Então, é discutível que 
resultados diferentes apontam para produtos diferentes em um mesmo objeto de estudo. 
Os resultados da fotoespetometria não foram confirmados e corroborados pelas 
análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho (gáfico 4), as 
mesmas amostras (“V1”, “V2” E “V3”, ”, “M1” ,”M2”, “”M3” e “M4” e “PE1”, “PE2”) tiveram 
o mesmo comportamento. Todavia, a amostra “Or2” diferiu explicitamente das demais. 
E também analisou-se o sólido (amostra” S1”) e o sólido do fruto pré-maduro sem a 
parte líquida “SP”. 
 
Conclusão 

 

É notório que a pesquisa não atingiu sua finalização total, mas parcialmente já é possível 
detectar alguns resultados, uma vez que a referida pesquisa é bastante extensa com 
vários pontos de abordagem. Entretanto pode-se concluir, visto a bibliografia e as 
análises de fotoespectometria UV e espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho, que o objeto de estudo é um real potencial a ser trabalhado e 
caracterizado físico-quimicamente na área das ciências agrárias, com o objetivo de usá-
lo como matéria prima para uma nova alternativa no combate contra pragas agrícolas. 
A equipe é ciente da importância e da capacidade deste estudo, assim, este será 
submetido à renovação, dessa maneira dando continuidade ao estudo. Pois, há muitas 
variáveis para serem analisadas; os metais fundamentais por cromatografia líquida, a 
análise e identificação do fungo presente no extrato do fruto oxidado, a análise da seiva 
e as raízes da Averrhoa carambola . Além disso, esta iniciativa servirá como base para 
outros estudos relacionados. 
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TÍTULO: MILK COLOR – APLICATIVO PARA DIGNÓSTICO DE MASTITE 

SUBCLÍNICA EM VACAS LEITEIRAS 

Resumo 

O crescimento e o avanço das soluções tecnológicas ao redor do mundo fizeram o 
conceito de leite 4.0 chegar ao meio agro com o objetivo de transformar atividades do 
setor, em busca de inovação e melhoramento da gestão e do trabalho. Dentro do 
contexto atual, a mastite persiste como um dos principais problemas destinados à 
produção de leiteira. O diagnóstico precoce da mastite permite minimizar perdas e 
estabelecer o protocolo de tratamento. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um 
aplicativo capaz de realizar o diagnóstico de mastite subclínica em vacas leiteiras. O 
aplicativo foi desenvolvido em Flutter, um framework da linguagem Dart, através de uma 
API RestFull, para que o mesmo utilize de um algoritmo de processamento de imagens. 
O aplicativo encontra-se em formato de protótipo realizando testes, já é possível à 
organização da base de dados, históricos e gráficos, o aplicativo não necessita de 
conexão com a Internet para realização dos testes. O Milk Color sugere que é possível 
a detecção de mastite subclínica através do aplicativo. 
 
Palavras-chave: Leite 4.0. Pecuária Leiteira. Tecnologia. Inovação. Glândula Mamária. 

TITLE: MILK COLOR - APPLICATION FOR DIGNOTIC OF SUBCLINICAL MASTITE IN 

MILK COWS 

Abstract 

 

The growth and advancement of technological solutions around the world made the 
concept of milk 4.0 to reach the agricultural sector with the aim of transforming activities 
in the sector, searching for innovation and improvement in management and outputs. 
Within the current context, mastitis persists as one of the central problems of dairy 
production. The early diagnosis of mastitis allows to minimize losses and to establish the 
treatment protocol. The objective of this study was to develop an application capable of 
diagnosing subclinical mastitis in dairy cows. The application was developed in Flutter, 
a Dart language framework, through a RestFull API, where it uses for image processing. 
The application is in a prototype format carrying out tests (beta version), it is already 
possible to organize database, historical and graphics, the application does not need an 
Internet connection to perform the tests. Milk Color suggests that it is possible to detect 

subclinical mastitis through the app. 
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Keywords: Milk 4.0. dairy Farming. Technology. Innovation. Mammary Gland. 

Introdução 

O mundo tem se tornado cada vez mais dependente do crescimento das infraestruturas 
tecnológicas que tem sido base fundamental para a evolução da sociedade, abrindo 
possibilidades para as inovações que facilitam e melhoram a vida da população, 
resolvendo problemas no dia a dia ou até soluções globais. O desenvolvimento de 
aplicativos para dispositivos móveis como smartphones e tablets, populariza, aproxima 
e diversifica as camadas sociais. Segundo Silva et al. (2015), o grande poder 
computacional destes aparelhos, a mobilidade oferecida e os preços acessíveis criam 
novas possibilidades de ferramentas em diversas áreas. 

O crescimento global e o avanço das tecnologias ao redor do mundo fizeram o conceito 
de leite 4.0 chegar ao meio agro com o objetivo de transformar atividades do setor 
leiteiro, tornando-as mais rápidas e produtivas, ampliando novas formas de auxiliar os 
trabalhos, possibilitando uma nova era na indústria do campo. A busca por inovações 
na gestão da informação deve ser vista como um fator capaz de reduzir incertezas, 
antecipar oportunidades e desafios, avaliar desempenho, permitir a tomada de decisão 
mais eficaz e eficiente no contexto dinâmico da sociedade da informação (EMBRAPA, 
2014). 

A mastite ainda é uma das principais doenças que acometem os rebanhos leiteiros, com 
alta prevalência, as infecções da glândula mamária impactam em grandes prejuízos 
econômicos na indústria leiteira (Fitzpatrick et al., 2013), o que pode afetar o rendimento 
e a qualidade dos produtos lácteos (Ferrero et al., 2014). 

De acordo com Maiochi et al. (2019), o diagnóstico precoce da mastite permite minimizar 
perdas e estabelecer o protocolo de tratamento de forma econômica e eficiente, com 
maior índice de recuperação. Por isso ela é constantemente investigada na pecuária 
leiteira, devido às grandes perdas econômicas para o setor, as quais são causadas pela 
enfermidade (Schroeder, 2012; Magro et al., 2017). 

Esse processo inflamatório subclínico da glândula mamária necessita de testes de 
campo como o California Mastitis Test (CMT) ou de laboratório como a contagem direta 
ou eletrônica de células somáticas para seu diagnóstico (PANTOJA et al., 2010). 

Dessa forma, tendo-se ciência da crescente necessidade em assegurar a qualidade do 
leite produzido e, também, visando contribuir com o desenvolvimento de novas 
ferramentas para o diagnóstico da mastite subclínica bovina, objetivou-se desenvolver 
um aplicativo capaz de realizar o diagnóstico de mastite subclínica em vacas leiteiras. 

 

Metodologia 

 

O aplicativo foi desenvolvido em Flutter, um framework da linguagem Dart, para que o 
mesmo atenda tanto os usuários de celulares android e ios, 
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O teste é realizado a partir da captura de imagem do leite, o qual já tenha passado pelo 
processo de coloração com os reagentes necessários. A imagem é enviada para o 
servidor, através de uma API RestFull, para que o mesmo utilize de um algoritmo de 
processamento de imagens, que analisa os canais RGB (Red, Green e Blue) e realiza 
o comparativo com a base de dados para então retornar a informação ao usuário, via 
API representado na figura 1. 

 
Resultados e Discussões 

 

A linguagem presente no aplicativo e sua funcionalidade foram desenvolvidas pensando 
na fácil curva de aprendizagem e pela facilidade de manutenção como mostrado no 
esquema do protótipo da figura 2. Em testes feitos o desempenho tem se mostrado 
satisfatórios e eficazes na detecção da mastite subclínica. 

O aplicativo proporcionou a participação do Ideas For Milk evento realizado pela 
EMBRAPA – Gado de Leite que reúne produtores, indústrias, pesquisadores, 
professores e alunos que buscam desenvolver a cadeia produtiva do leite, concorrendo 
ao Desafio de Statups, que seleciona ideias inovadoras com o objetivo de resolver 
problemas e auxiliar na tomada de decisões desse setor, onde motiva jovens 
empreendedores a pensarem em soluções que envolva tecnologia e inovação para o 
desenvolvimento do Leite 4.0. 

O Desafio de Startups foi divido em duas etapas: sendo a primeira, regional (voltada 
especificamente para a região nordeste com o apoio do SENAR/RN – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Norte) e a segunda a nível nacional. O 
aplicativo Milk Color apresentou um programa para smartphone de fácil uso e baixo 
custo para detecção de mastite subclínica em amostras de leite de vaca, que garante 
rapidez nos resultados, auxiliando no controle da saúde do rebanho. Levando, assim, o 
primeiro lugar do Desafio de Startups da etapa nordeste (figura 3), classificando-o a 
concorrer à etapa nacional, localizado na cidade de São Paulo/SP, ficando entre os oito 

melhores startups da edição 2019 do desafio. 

A iniciativa rendeu ainda, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial –INPI o 
Registro de Programa de Computador (RPC), n°: 512020000598-5, que fica assegurada 
à Universidade Federal do Rio Grande do Norte a tutela dos direitos relativos ao 

programa. 

 

 
Conclusão 

 

O Leite 4.0 e a indústria da era digital, traz consigo o potencial de melhorar e revitalizar 
o campo e o agronegócio. A experiência, até agora adquirida, com o Milk Color nos 
mostra que é possível a detecção de mastite subclínica, através de um aplicativo, em 
tempo real com um alto grau de confiabilidade e eficiência para um avanço tecnológico 
revolucionário nos sistemas de produção de leite. 
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Figura 1- Esquema de realização do teste Milk Color 

 

 

Figura 2- Esquema do protótipo do teste Milk Color 
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Figura 3- Finalistas do Desafio Startups da Região Nordeste (imagem site: Embrapa) 

Keywords: Database.Computer Vision.Machine Learning.UAV. 
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TÍTULO: Caracterização Microestrutural da liga aeronáutica Al-Zn 7050 consolidada por 

extrusão à 350ºC e a 400ºC 

Resumo 

A proposta deste trabalho foi compreender a influência da temperatura de extrusão de 
350°C e 400°C nas microestruturas e propriedades mecânicas de ligas de alumínio 
AA7050 através de técnicas de caracterização. Os materiais recebidos para análise são 
resultado da tese de Hyodo (obtidos pela consolidação de cavacos gerados pela 
usinagem da liga AERONÁUTICA 7050-T7451 adquiridos de placas AMS 4050 H por 
meio da conformação por spray), os quais foram processados por extrusão a quente 
pelo orientador dessa pesquisa de iniciação científica, o prof. Maurício M. Peres. Como 
variável do processo de extrusão, foram processadas duas temperaturas distintas 
(350°C e 400 ºC), para redução de área de 10/1 sob velocidade de compressão do 
punção de 1 mm/min. Assim, o objetivo do presente projeto foi o de avaliar as 
microestruturas presentes nessas duas condições de processamento. Foram 
concluídas caracterização dos elementos químicos por fluorescência de raios-X (FRX) 
e das fases cristalinas por difração de raios-x (DRX). Contudo, devido ao isolamento 
social promovido pela pandemia do vírus COVID-19, as análises microscópicas e 

propriedades mecânicas propostas no projeto original foram prejudicadas. 

 
Palavras-chave: Ligas de Alumínio, Extrusão à quente, Metalografia, FRX, DRX. 

TITLE: Microstructural characterization of Al-Zn 7050 aeronautical alloy consolidated by 

extrusion at 350ºC and at 400ºC 

Abstract 

The purpose of this work was to understand the influence of the extrusion temperature 
of 350°C and 400°C on the microstructures and mechanical properties of AA7050 
aluminum alloys through characterization techniques. The materials received for 
analysis are the result of Hyodo's thesis (obtained by consolidating chips generated by 
machining AERONAUTICAL alloy 7050-T7451 acquired from AMS 4050 H plates by 
spray forming), which were processed by hot extrusion by the advisor of this scientific 
initiation research, prof. Mauricio M. Peres. As a variable in the extrusion process, two 
different temperatures were processed (350°C and 400°C), to reduce the area by 10/1 
under a 1 mm / min punch compression speed. Thus, the objective of the present project 
was to evaluate the microstructures present in these two processing conditions. The 
characterization of chemical elements by X-ray fluorescence (XRF) and crystalline 
phases by X-ray diffraction (XRD) were completed. However, due to the social isolation 
promoted by the pandemic of the COVID-19 virus, the microscopic analyzes and 

mechanical properties proposed in the original project were impaired. 
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Keywords: Aluminium alloys, Hot Extrusion, Metallography, XRF, XRD 

Introdução 

As ligas metálicas foram desenvolvidas com intuito de ampliar e otimizar as aplicações 
dos metais. Com essa nova configuração dos metais, são adicionados ao metal de base 
um ou mais elementos de liga que irão determinar quais propriedades serão 
melhoradas. No presente trabalho será trabalhado o conceito, processamento e 
caracterizações microestruturais de ligas de Alumínio-Zinco, com intuito de 
compreender a influência de temperatura de processamento e resposta do Zinco nas 
propriedades finais do material.  
As ligas de A-Zn compreendem a família 7XXX cuja formação é dada pela liga 
quaternária Al-Zn-Mg-Cu, em que combinações distintas dos teores de Cobre Magnésio 
e, principalmente, Zinco irão definir as especificações de cada liga dessa família. Os 
elementos Zn, Mg, Cu e Zr induzem a precipitação de partículas de segunda fase, 
contudo cada um desses elementos possuem papéis diferentes que afetam diretamente 
propriedades mecânicas finais. A quantidade dos elementos de liga são Zn, Mg e Cu, 
variam de 1 a 8%em peso e os aditivos típicos que são Cr, Mn, Zr e Ti e estão presentes 
em quantidades inferiores a 1% em peso, esses são adicionados para melhorar a 
habilidade de resfriamento, o comportamento de cristalização e soldabilidade. No mais, 
a combinação de Zn e Mg resultam em ligas termicamente estáveis. Assim, dentre as 
ligas de alumínio as da série 7XXX são as que conseguem atingir maior nível de 
resistência mecânica e boa ductilidade através de processos de tratamento térmico 
(CARVALHO, 2004; HATCH, 1990 e ONDER, 2015).  
Na busca de uma rota de processamento sustentável para a reciclagem de cavacos de 
ligas de alumínio provenientes do processo industrial de usinagem, definiu-se uma rota 
a qual fosse possível preservar as propriedades químicas e mecânicas do material base 
sem resultar em alterações nas microestruturas e, consequentemente, nas 
propriedades mecânicas, que pudessem inviabilizar o uso do material. Com isso, com o 
uso de materiais de origem secundárias processados da mesma forma e diferenciados 
pelas temperaturas de extrusão à quente, 350°C e 400°C, a rota de processo baseou-
se em etapas de obtenção de cavacos, conformação dos cavacos após limpeza via 
spray forming e consolidação extrusão à quente, realizada na UFSCAR e descrito 
conforme a referência (HYODO, 2012 ;MAZZER, 2013). O presente trabalho teve o 
intuito de observar como a diferença de temperatura durante o processo de extrusão a 
quente poderia influenciar na microestrutura e nas propriedades mecânicas da liga 
AA7050 obtida pela rota de processamento supracitada, através de análises 
microestruturais com auxílio de microscópios óptico e eletrônico de varredura, análises 
químicas por métodos de Raios-X e avaliações das propriedades mecânicas por ensaios 
de microdureza Vickers e tração. Contudo, devido a pandemia de 2020 referente ao 
novo Coronavírus, apenas análises de FRX e DRX puderam ser realizadas. Dessa 
forma, o objetivo final deste trabalho consistiu em caracterizar as ligas AA7050, obtidas 
por spray forming e conformadas por extrusão à 350°C e à 400°C, através de 
metalografia dos materiais, seguido de análises de Raios-X para identificação de 
elementos químicos por FRX e das fases cristalinas por DRX. 
 
Metodologia 

 
Como resultado do trabalho realizado por HYODO, 2012, os materiais utilizados foram 
obtidos pelo processamento de cavacos provenientes da usinagem da liga 
AERONÁUTICA 7050-T7451, originárias de placas AMS 4050 H por meio da 
conformação por spray. Na etapa de consolidação realizada na mesma época, o Prof. 
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Dr. Maurício Peres, do Demat – UFRN, realizou o processo de extrusão à quente aos 
cilindros obtidos.  
A rota de processamento teve início com a obtenção dos cavacos, os quais foram limpos 
com lavagem alcalina à temperatura ambiente para retirada de resíduos orgânicos 
seguida de secagem por agitação sob chama de propano. Em seguida, os materiais 
foram encaminhados para o processo de fusão pelo método de spray forming, cuja 
deposição teve duração de 50 segundos obtendo-se um depósito com 
aproximadamente 250 mm de diâmetro e 25 mm de espessura com massa final de 3,0 
kg. Para finalização da rota realizou-se a consolidação dos cilindros porosos por 
extrusão a quente. Nesse processo a redução de área foi de 10/1 sob uma velocidade 
de compressão do punção de 1 mm/min realizadas amostras sob diferentes 
temperaturas (350°C e 400 ºC).  
  
Preparações metalográficas e caracterizações microestruturais das amostras  
 
As preparações metalográficas e caracterizações das amostras foram realizadas nos 
Laboratório de Caracterização dos Materiais – LCM e as análises químicas foram 
efetuadas no Laboratório de Caracterização e Microscopia dos materiais - LCEM lotados 
no Departamento de Engenharia de Materiais – DEMAT na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN.  
As amostras cilíndricas da liga AA7050 (diâmetro de 7,9 mm) foram cortadas 
transversalmente com tamanho adequado e foram lixadas na seguinte sequência: 
granalha: 240; 320; 400; 600; 1200 e 2000, seguido de polimento com pasta de 
diamante de 1µm.  
Com as superfícies lisas e planas, as peças foram encaminhadas para ao Laboratório 
de Caracterização Estrutural dos Materiais (LCEM) do DEMAT - UFRN para realização 
de FRX (Espectrometria de fluorescência de raios-X) e DRX (Difratometria de Raios-X). 
 
Resultados e Discussões 

 
Espectrometria de fluorescência de raios-X - FRX 
 
Para análise elementar dos elementos presentes nas amostras conformadas por 
extrusão à 350°C e 400°C, amostras 1 e 2, respectivamente, realizou-se Espectrometria 
de Fluorescência de Raios-X (FRX). As composições de ambas as amostras 
observadas na Tabela 1 não são compatíveis com as composições características 
descritas na literatura. A Tabela 2 retirada de HYODO, 2012, que especifica as 
quantidades mínimas e máximas de cada elemento de liga para placa AMS 4050H, foi 
apresentada para comparação das análises químicas realizadas dos materiais 
processados, verificando-se que nenhum elemento de liga satisfaz as porcentagens. 
Ainda que, podendo haver variações das regiões analisadas ou também a diferença 
entre a sensibilidade dos métodos e equipamentos usados por HYODO, 2012, na 
UFSCAR e no FRX realizado em 2020 na UFRN, os resultados se mostraram 
inconclusivos, sendo necessária uma nova realização dos testes para delimitar se os 
resultados obtidos nas primeiras análises foram erros laboratoriais.  
  
Tabela 1 – Resultados elementares do FRX das amostras conformadas por extrusão à 
350°C e 400°C.  
Tabela 2 – Dados apresentados por HYODO (2012) da liga de Al-Zn.  
  
Difratometria de Raios-X - DRX  
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Para definir as fases presentes nas amostras foram realizadas análises por DRX com 
parâmetros de faixa angular (2θ) de 10° a 120° e velocidade de varredura de 1°/min.  
  
Figura 1: Difratogramas de amostras de AA7050 submetidas a temperaturas de extrusão 
de (a) 350°C e (b) 400°C.  
  
Analisando os difratogramas das Figuras 1-a e 1-b, observou-se que, que as duas 
temperaturas utilizadas em cada extrusão não influenciou na intensidade dos picos de 
DRX, sendo um indicativo de que as condições de textura das amostras estão muito 
próximas. Além disso, é possível comprovar a miscibilidade do processo pela detecção 
de diferentes picos de fases. Isso porque anteriormente ao processo de extrusão foi 
realizada uma boa homogeneização dos elementos de ligas dispersos na matriz. As 
fases encontradas foram MgZn2, Al7Cu2Fe e Al2CuMg, como esperado do 
processamento, em ambas as amostras. Esse fato é explicado pelos processos 
difusionais que durante a solidificação resultaram em precipitados, os quais originaram 
fases distintas presentes nas amostras. 
 
Conclusão 

 

Neste trabalho foram feitas análises químicas com auxílio das técnicas de 
Espectrometria de fluorescência de raios-X - FRX e Difratometria de Raios-X - DRX, que 
puderam elucidar fatores referentes à composição química e fases distintas da matriz 
Al-a formadas durante o processamento. O material obtido foram ligas de AA7050 com 
rota de processamento por técnicas de spray forming e extrusão a quente, com isso 
adotou-se como parâmetro a diferenciação da temperatura nesta última etapa, em que 
foram obtidos materiais processados a 350°C e a 400°C. Dessa forma, foi observado 
que os resultados obtidos por FRX foram inconclusivos, uma vez que em comparação 
feita com o trabalho de HYODO, 2012, as composições não corresponderam aos limites 
de porcentagens. Sugere-se, então, a realização de novas análises para determinar se 
houve erro laboratorial ou se as propriedades das ligas foram perdidas. Em 
contrapartida, os resultados de DRX foram satisfatórios, visto que nos difratogramas das 
amostras observou-se a formação de segundas fases de MgZn2, Al7Cu2Fe e Al2CuMg, 
que pode indicar formação de precipitados durante o processo de solidificação via 
extrusão à quente. 
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Tabela 1 – Resultados elementares do FRX das amostras conformadas por extrusão à 
350°C e 400°C. 

 

 

Tabela 2 – Dados apresentados por HYODO (2012) da liga de Al-Zn. 
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Figura 1: Difratogramas de amostras de AA7050 submetidas a temperaturas de extrusão 
de (a) 350°C e (b) 400°C. 
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TÍTULO: ESTUDO DA OBTENÇÃO DE UM COMPÓSITO W-20%Ag A PARTIR DA 

DECOMPOSIÇÃO E REDUÇÃO DE PÓS DE PARATUNGSTATO DE AMÔNIA E 

NITRATO DE PRATA PREPARADOS POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA E 

SINTERIZADOS COM FASE LÍQUIDA 

Resumo 

O compósito formado por tungstênio e prata possui qualidades interessantes para 
aplicações de contatos elétricos. O W, como um material refratário de ponto de fusão 
elevado, agrega alta resistência ao desgaste a formação desse compósito, já o Ag alia 
a alta condutividade elétrica e térmica. A insolubilidade desses dois materiais prejudica 
a formação de um compósito com densidade próxima ou igual a teórica. Porém, com 
utilização de técnicas de metalurgia do pó (MP), através da moagem de alta energia 
(MAE), redução, compactação, sinterização, cria um caminho para a obtenção deste 
compósito com uma maior densidade e densificação. A moagem de alta energia 
aumenta o grau de homogeneidade das fases constituintes em um compósito, através 
da redução de tamanho de grão, assim, a MAE consegue aumentar a sinterabilidade de 
sistemas imiscíveis como o sistema W-Ag. Neste trabalho foi investigado a influência da 
temperatura de sinterização nos pós W-20%Ag preparados por moagem de alta energia, 
bem como o efeito desta técnica na redução, densificação, microestrutura e 
propriedades dos compactos sinterizados. Os precursores, paratungstato de amônia e 
nitrato de prata (APT-21,71%AgNO3), foram preparados por mistura mecânica e 
moagem de alta energia. A moagem de alta energia foi realizada em moinho planetário 
Pulverisset 7 com recipiente constituído de metal duro, bem como as esferas, estas em 
razão de massa de pó para bolas de 1:5. A moagem foi efetuada em atmosfera de álcool 
etílico e a 400 
 

Palavras-chave: Moagem de alta energia, sinterização, compósito, metalurgia do pó 

TITLE: STUDY TO OBTAIN A W-20% Ag COMPOSITE OF THE DECOMPOSITION 

AND REDUCTION OF POWER OF AMMONIA PARATUNGSTATE AND SILVER 

NITRATE PREPARED BY HIGH ENERGY MILLING AND SINTERED WITH A LIQUID 

PHASE 

Abstract 

The composite formed by tungsten and silver has interesting qualities for electrical 
contact applications. The W, as a high melting point refractory material, adds high wear 
resistance to the formation of this composite, whereas Ag combines high electrical and 
thermal conductivity. The insolubility of these two materials impairs the formation of a 
composite with a density close to or equal to theoretical. However, with the use of powder 
metallurgy techniques (PM), through high energy milling (HEM), reduction, compacting, 
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sintering, it creates a way to obtain this composite with a higher density and densification. 
The high energy milling increases the degree of homogeneity of the constituent phases 
in a composite, by reducing the grain size, thus HEM is able to increase the sinterability 
of immiscible systems such as the W-Ag system. In this work, the influence of the 
sintering temperature on W-20%Ag powders prepared by high energy milling was 
investigated, as well as the effect of this technique on the reduction, densification, 
microstructure and properties of compacts. The precursors, ammonia paratungstate and 
silver nitrate (APT-21,71%AgNO3), were prepared by mechanical mixing and high 
energy milling. The high energy milling was carried out in a Pulverisset 7 planetary mil 
with a container made of carbide, as well as the spheres, these due to the 1:5 mass of 
poder for balls. The milling was carried out in na atmosphere of ethyl alcohol anda t 400 
rpm, in lots for 10h and 4 
 
Keywords: High energy milling, sintering, composite, powder metallurgy 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo de propriedades de compactos 
sinterizados afim de serem utilizados em contatos elétricos. A utilização dos compósitos 
modernos tem por finalidade trazer uma combinação de propriedades de dois ou mais 
elementos em um único corpo, desta forma é possível melhorar a performance, como 
por exemplo, de um contato elétrico (ASSUNÇÃO, 2016). 

Um contato elétrico deve possuir materiais em sua composição que contribuam para a 
obtenção de melhores propriedades, resultando em uma melhor resistência a formação 
do arco voltaico e oxidação (LOURENÇO, 2018). Ao suportar uma determinada corrente 
é esperado que o contato elétrico tenha problemas, assim para amenizar estes efeitos 
é introduzido um material de alta condutividade elétrica, acarretando outros problemas, 
logo se faz uso de matérias mais refratários e/ou que possuam resistência mecânica 
considerável como, tungstênio ou molibdênio por exemplo. 

Outro ponto importante é saber a rota de fabricação adequada para cada componente 
que se deseja usar, pois diferentes processos de fabricação geram diferentes 
propriedades finais. Por exemplo, a metalurgia do pó gera um material mais duro, porém 
essa dureza cai de acordo com o aumento da temperatura durante a brasagem, 
diferentemente os contatos fabricados por fundição de seus elementos de liga 
apresentam dureza menor (CAPELETTI, 2008). Outro exemplo é saber que materiais 
que com um tempo maior de moagem ou um tipo especifico de moinho, podem obter 
um nível interessante de homogeneidade. 

Nas últimas décadas a prata vem sendo bastante utilizada devido a variadas 
propriedades, dentre elas: elétricas, térmicas, ópticas, catalíticas e antibacterianas. 
Assim este material pode abranger campos comerciais como as industrias eletrônica, 
médica e química. Em relação a contatos elétricos, as partículas de prata são o principal 
constituinte de tintas condutoras, pastas e adesivos para vários componentes 
eletrônicos, isso se deve à sua alta condutividade elétrica e térmica e alta resistência à 
oxidação (MEDEIROS, 2019). 

Outro material bastante utilizado em muitas áreas como industrial e médica por possuir 
alta biocompatibilidade, é o tungstênio. Este elemento apresenta um alto grau de 
confiabilidade, boas propriedades como dureza, resistência ao desgaste e a 
conservação da resistência à tração em altas temperaturas, justificando seu uso para 
por exemplo, contatos elétricos. Vale lembrar que este metal é bastante utilizado pela 
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técnica de metalurgia do pó, uma vez que apresenta dificuldade de processamento por 
outros processos de fabricação, como por exemplo para formar um compósito com a 

prata (SILVA et al., 2007). 

Pensando sobre o presente trabalho traz o estudo do procedimento de metalurgia do pó 
para produção do material compósito W-20%Ag a partir de seus antecessores, são eles 
o paratungstato de amônio e o nitrato de prata, obtidos por meio da moagem de alta 

energia. 

A rota de fabricação, dentre várias possíveis por meio da metalurgia do pó com MAE, 
foi resumidamente: (a) decomposição e redução dos pós precursores moídos seguido 
à (b) sinterização dos corpos. Neste trabalho, a temperatura de sinterização e o tempo 

de moagem foram variados para avaliar o comportamento das propriedades do material 

 
Metodologia 

 

O pó de APT foi fornecido pela empresa CERVIN-SP e o pó de nitrato de prata pelo 
fabricante Laderquímica. Os pós foram preparados inicialmente com a proporção de 
APT-21,71%AgNO3 para em seguida após redução fiquem na composição de W-
20%Ag. Esse sistema foi submetido a mistura mecânica e moagem de alta energia com 
duração de 10h e 40h. a carga utilizada foi de 20g de pó, sendo 15,68g de APT e 4,34g 
de AgNO3. 

A primeira carga de massa dos pós e colocadas dentro de um recipiente de plástico e 
misturadas por 2 minutos. Outras cargas de pós foram despejadas em um cadinho 
constituído de metal duro (carbeto de tungstênio) juntamente com esferas do mesmo 
material, em proporção de massa pó/bola de 1:5, em atmosfera de álcool ciclohexano. 
A primeira carga submetida a uma moagem de duração de 10h e a segunda a 40h. O 
moinho planetário utilizado foi um da marca Pulverisset 7, a 400 rpm de velocidade de 
rotação. 

Os pós obtidos por mistura manual, MAE por 10h e 40h foram caracterizados por 
microscopia eletrônica de varredura e difratogramas de raios X. Em seguida esses pós 
foram reduzidos a um fluxo contínuo de gás hidrogênio (H2) de 316 ml/min em uma 
temperatura de 800 °C por 1h com taxa de aquecimento de 10 °C/min. Após essa etapa, 
os pós foram novamente caracterizados por MEV, DRX.e FRX (fluorescência de raios 

X). 

Em seguida os pós foram compactados com uma pressão de 200 Mpa, as amostras 
foram sinterizadas em atmosfera de H2 com temperaturas máximas de 900 °C e 1000 
°C com duração de 1h e taxa de aquecimento de 10 °C/min. Após a sinterização as 

amostras foram caracterizadas por MEV, DRX e calculadas suas densidades relativas. 

O procedimento realizado neste trabalho está descrito na figura 1. 

As fórmulas para o cálculo das densidades das amostras foram: 

Ds=m/v  Dr=Ds/Dt*100 
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Onde: 

Ds: Densidade das amostras sinterizadas [g/cm³] 

Dr: Densidade relativa [%] 

Dt: Densidade teórica [g/cm³] 

m: Massa de pó [g] 

v: Volume [cm³] 

O volume apresentado, foi referente a amostras cilíndricas, logo: 

v=(pi*d²*h)/4 

Onde: 

d: Diâmetro da amostra 

h: Altura da amostra 

 
Resultados e Discussões 

 
Afim de se observar a morfologia dos pós, se realizou a microscopia eletrônica de 
varredura, para a obtenção de imagens dos pós compósitos em questão, assim, a figura 
2 retrata o MEV dos pós preparados através da mistura manual. Nesta imagem ainda 
se é possível observar claramente a mesma morfologia que os pós apresentaram 
inicialmente. Já a figura 3 nos mostra imagens obtidas por MEV do compósito após 
moagem de alta energia por 10h e 40h. Estas imagens nos informam que o processo 
de MAE, resultou em diminuição de grão, juntamente com maior homogeneização dos 
constituintes. Com maior tempo de trabalho aplicado aos pós, observa-se um aumento 
dos picos de intensificação, bem como um grau maior de homogeneidade, conforme a 
figura 4. 

A figura 5 mostra o MEV feito da amostra por mistura manual obtida após redução. 
Nesta imagem, verifica-se que o formato com cantos retos originado do APT como 
também fraturas, pequenas ranhuras na estrutura, é uma característica de um material 
duro, e este material se trata do tungstênio, ainda mais, partículas menores e mais finas 
se aglomeram em torno da partícula maior de tungstênio, estas menores são do material 
mais maleável, a prata. 

Partindo novamente para estudar o processo MAE, a figura 6 detalha o MEV feito do pó 
moído por 10h. Nesta imagem verificamos que o processo MAE diminuiu o tamanho do 
grão e provocou uma crescente homogeneização. Na imagem mostra que as partículas 
menores se aglomeram em torno de partículas maiores, estas com coloração mais clara 
sendo proveniente do tungstênio, também verificamos pequenos pontos mais brancos, 
podendo ser partículas dispersas de tungstênio. 
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Para verificar a melhora das características para o pó compósito, a figura 7 nos traz o 
MEV do pó por moagem de 40h, nestas imagens verificamos um crescente refino dos 
grãos, bem como uma aglomeração maior em torno de partículas maiores como o 
tungstênio. 

A figura 8 exibe o difratograma dos pós reduzidos, mostrando que com as condições de 
decomposição e redução utilizadas, o pó reduziu completamente, dando origem a um 

sistema constituído de tungstênio e prata puros. 

Complementando ao DRX fornecido, a tabela 1 detalha os resultados das análises de 
fluorescência de raios X. 

Tabela 1 - Resultados das análises de fluorescência de raios X dos pós compósitos W-

20%Ag por mistura manual e moídos por 10h e 40h. 

mistura manual 

W%=52.725 

Ag%=47.275 

moagem 10h 

W%=59.165 

Ag%=40.835 

moagem 40h 

W%=45.554 

Ag%=54.446 

As imagens da figura 9 (a) e (b) da amostra sob efeito de mistura manual, detalha certa 
quantidade de poros oriundos da sinterização por fase solida. 

Verifica-se nas ampliações da figura 9 (d) e (f) das amostras de 10h e 40h que existem 
concentrações das fases, pois a fase constituída por maior concentração de tungstênio 
resiste mais ao desgaste. Com uma quantidade maior de tempo de moagem, como as 
de 40h, percebe-se que as concentrações das fases são amenizadas, como indica na 

figura 9 (e-f), significando uma melhor dispersão das mesmas. 

Conforme observado na figura 9 (c-d) algumas trincas se mostram presentes, uma 
possível explicação para as mesmas se dá pela presença de oxigênio dentro das 
pastilhas após compactação. Mesmo após redução, o oxigênio pode ter ficado retido 
dentro das amostras, e só na sinterização liberado (por meio de redução), ocasionando 
lesões, observadas como trincas nos corpos de prova. A figura 9 (f), apresenta a 
microestrutura do corpo sinterizado a partir do pó moído por 40h, esta imagem 
apresenta uma estrutura com menos trincas, possivelmente remetendo a uma total 

redução dos pós primários. 
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Na figura 10, estão imagens das microestruturas obtidas por microscopia óptica (MO) 
dos pós moídos, reduzidos e sinterizados a 1000°C, com 60 minutos de isoterma na 
temperatura máxima, para os pós por mistura manual, e moagem por 10h e 40h. Em se 
tratando de uma sinterização por fase líquida, fica evidente uma menor quantidade de 
trincas, isso se comparando pelo mesmo tempo de trabalho submetido ao pó, porém, a 
amostra por moagem de 40 horas apresentou uma quantidade maior de trincas, 
podendo ser explicada por possível alta energia superficial das partículas, essa energia 
livre, faz com que o pó procure se agrupar mais, mostrando as fases claramente na 
estrutura. Em especial, a estrutura com formato mais particular e de coloração mais 
escura, mostrada na figura 10 (e), se trata de uma alta concentração de tungstênio, pois 
o desgaste pelas lixas e polimento foi mais demorado. As amostras por mistura e 
moagem por 10h, apresentadas pelas imagens da figura 10 (a-b) e (c-d), apresentam 
uma boa consolidação por sinterização por fase líquida, mas ainda assim mostrando 
alguns pontos de concentração das fases 

As densidades das amostras apresentaram um aumento devido a temperatura de 
sinterização, porém as amostras misturadas apresentaram uma maior densidade 
relativa em relação as amostras submetidas a MAE. Na sinterização de 900 °C a 
densidade relativa maior foi obtida pela mistura manual (61,04%), seguida da moagem 
por 10h (48,01%) e moagem por 40h (47,65%). Na sinterização de 1000 °C, a maior 
densidade foi obtida por mistura manual (72,97%), seguida de moagem por 40h 
(60,53%) e moagem por 10h (62,53%). 

 

Conclusão 

 

As imagens obtidas pelo MEV dos pós compósitos, demostram que a homogeneidade 
aumenta conforme o tempo de moagem aumenta. A temperatura de redução se mostrou 
satisfatória, sendo constatada pelo DRX e FRX, demostrando que as estruturas não 
apresentam contaminantes visíveis. As amostras obtidas por moagem, mesmo 
apresentando uma estrutura mais refinada, por ser constituídas por pó mais fino, 
apresentou trincas, estas podendo ser ocasionadas por uma alta concentração de 
energia superficial das partículas ou por presença de oxigênio no procedimento de 
compactação. Por fim, tendo observado as trincas presentes, estas deram 
consequências nos valores de densidades, mostrando que a mistura manual se saiu 
com a maior densidade, como também se observa que o aumento da temperatura de 
sinterização favorece ao aumento da densidade. 
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Figura 1 - Fluxograma ilustrando as etapas realizadas durante o processo de metalurgia 
do pó na produção dos compósitos W-20%Ag. 
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Figura 2 - Efeito do processo de mistura manual sobre os pós APT-21,71%AgNO3: com 
ampliação em (a) 200x e em (b) com 1000x. 
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Figura 2 - Efeito do processo de mistura manual sobre os pós APT-21,71%AgNO3: com 
ampliação em (a) 200x e em (b) com 1000x. 
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Figura 3 - Efeito do processo MAE sobre os pós APT-21,71%AgNO3: em (a) 10h e em 
(b) 40h com ampliação de 100x, e em (c) 10h, e em (d) 40h com ampliação de 500x. 
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Figura 3 - Efeito do processo MAE sobre os pós APT-21,71%AgNO3: em (a) 10h e em 
(b) 40h com ampliação de 100x, e em (c) 10h, e em (d) 40h com ampliação de 500x. 
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Figura 3 - Efeito do processo MAE sobre os pós APT-21,71%AgNO3: em (a) 10h e em 
(b) 40h com ampliação de 100x, e em (c) 10h, e em (d) 40h com ampliação de 500x. 
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Figura 3 - Efeito do processo MAE sobre os pós APT-21,71%AgNO3: em (a) 10h e em 
(b) 40h com ampliação de 100x, e em (c) 10h, e em (d) 40h com ampliação de 500x. 
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Figura 4 - Difratogramas de raios X do pó W-21,71%AgNO3 por mistura manual e por 
MAE durante 10 e 40h. 

 

 

Figura 5 - MEV dos pós W-20%Ag por mistura manual e reduzidos, (a) com ampliação 
de 200x e em (b) com ampliação de 1000x. 
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Figura 5 - MEV dos pós W-20%Ag por mistura manual e reduzidos, (a) com ampliação 
de 200x e em (b) com ampliação de 1000x. 
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Figura 6 - MEV dos pós W-20%Ag moídos por 10h e reduzidos (a) com ampliação de 
200x e em (b) com ampliação de 1000x. 
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Figura 6 - MEV dos pós W-20%Ag moídos por 10h e reduzidos (a) com ampliação de 
200x e em (b) com ampliação de 1000x. 
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Figura 7 - MEV dos pós W-20%Ag moídos por 40h e reduzidos (a) com ampliação de 
200x e em (b) com ampliação de 1000x. 
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Figura 7 - MEV dos pós W-20%Ag moídos por 40h e reduzidos (a) com ampliação de 
200x e em (b) com ampliação de 1000x. 
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Figura 8 - Difratograma dos pós por mistura manual, moagem de 10h e 40h e 
posteriormente reduzidos. 

 

 

Figura 9 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
900C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 
imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente 
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Figura 9 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
900C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente 
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Figura 9 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
900C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente 
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Figura 9 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
900C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente 
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Figura 9 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
900C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente 
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Figura 9 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
900C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente 
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Figura 10 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
1000C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente. 
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Figura 10 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
1000C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente. 
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Figura 10 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
1000C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente. 
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Figura 10 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
1000C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente. 
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Figura 10 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
1000C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente. 
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Figura 10 - Micrografias óticas dos compactos de pós W-20%Ag após sinterização a 
1000C° por (a-b) mistura manual, (c-d) moídos por 10h e (e-f) moídos por 40h. As 

imagens (b), (d) e (f) são ampliações das imagens (a), (c) e (e), respectivamente. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um procedimento de calibração para dinamômetros 

baseados em extensômetros 

Resumo 

 

Dinamômetros são dispositivos de medição de forças comumente aplicados para a 
automação e o monitoramento de processos industriais. Para realizar a medição, eles 
são constituídos de transdutores que medem deformações decorrentes da aplicação 
das forças. Assim, esses dispositivos precisam ser calibrados para que a relação entre 
as forças aplicadas em cada sentido e as respostas dos transdutores sejam definidas. 
O método mais simples para promover as forças conhecidas para a calibração consiste 
na aplicação de massas-padrão. Porém, para a definição de forças horizontais, é 
requerido o emprego de uma estrutura capaz de rotacionar a carga produzida pelas 
massas-padrão. Este projeto teve como objetivo geral o desenvolvimento de um 
dispositivo mecânico que permite a calibração, nas três componentes ortogonais de 
aplicação de força, de dois dinamômetros desenvolvidos no Laboratório de Manufatura 
(LABMAN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para alcançar o 
objetivo geral, foi necessário: (1) projetar o dispositivo mecânico; (2) manufaturar e 
montar os componentes do sistema; (3) e elaborar códigos de aquisição e de 
processamento de dados para caracterizar/calibrar os dinamômetros e para identificar 
as suas frequências naturais de vibração. 

 
 
Palavras-chave: Dispositivo de calibração, dinamômetro triaxial, medição de forças. 

TITLE: Development of a calibration procedure for dynamometers based on strain gauge 

Abstract 

Dynamometers are force measurement devices commonly used for automation and 
monitoring of industrial processes. These devices consist of transducers that measure 
deformations caused by the application of the forces to perform such measurement. 
Thus, dynamometers need to be correlating the relationship between the forces applied 
in each direction and the transducer responses. The simplest method to produce forces 
for the calibration is the application of standard masses. However, for the production of 
horizontal forces, the application of a structure capable of rotating the load produced by 
standard masses is required. This project aims, as its main purpose, the development of 
a mechanical device that allows the calibration, in the three orthogonal components of 
force application, of two dynamometers developed previously in the Manufacturing 
Laboratory (LABMAN) at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). In order 
to achieve the main objective, it was required to: (1) design the mechanical device; (2) 
manufacture and assemble the system components; (3) and develop data acquisition 
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and processing codes to characterize/calibrate the dynamometers and to identify their 
natural vibration frequencies. 
 
Keywords: Calibration device, triaxial dynamometer, force measurement. 

Introdução 

A automação de processos de usinagem tem sido demandada para produzir 
componentes mecânicos de forma mais rápida, confiável e econômica (LIANG et al., 
2016). Nesse sentido, também há uma maior necessidade de monitorar em tempo real 
parâmetros como as componentes da força de usinagem, que estão relacionadas às 
condições de usinagem como o valor do desgaste da aresta de corte, a vibração da 
máquina-ferramenta e o acabamento superficial da peça a ser fabricada (LUO et al., 
2018; RIZAL et al., 2015; RIZAL et al., 2018). 
Para a medição dessas componentes da força de usinagem, dispositivos com 
transdutores de carga são empregados. Tais equipamentos, denominados de 
dinamômetros, realizam uma medição indireta da força, isto é, eles estimam o valor com 
base em efeitos produzidos por ela, como deformações locais, deslocamentos ou 
acelerações de componentes mecânicos. Geralmente, dois tipos de transdutores são 
usados: cristais piezoelétricos ou extensômetros (TOTIS et al., 2014; LI et al., 2013). 
Os dinamômetros precisam ser devidamente caracterizados e calibrados para que a 
correlação entre a carga aplicada e as respostas dos transdutores seja definida devido 
à medição indireta das componentes da força. Além disso, é necessário que as 
componentes das forças sejam aplicadas individualmente (pois a relação entre a carga 
e o sinal emitido não é igual em todos os sentidos) e que o processo seja realizado na 
posição de trabalho do dinamômetro. 
A metodologia dos ensaios de caracterização e calibração é padronizada por normas 
técnicas. No Brasil, a referência é a norma ABNT NBR ISO 376 (2012), que define como 
devem ser realizadas a energização do dinamômetro, a pré-carga do sistema, os ciclos 
de carregamento/descarregamento e a avaliação do dispositivo. Em relação à aplicação 
das cargas, ela pode ser realizada com o auxílio de uma Máquina Universal de Testes 
Eletromecânica (EMUTM), de atuadores servo-hidráulicos ou da aplicação de massas-
padrão. O último método é o mais viável, pois não requer o uso de máquinas para 
controlar a carga. Porém, como as massas-padrão só exercem cargas verticais, a 
calibração nos sentidos horizontais de aplicação de força (eixos “X” e “Y” do 
dinamômetro) requer o emprego de uma estrutura que converta a carga das massas em 
uma força horizontal. 
Nesse contexto, este projeto teve como objetivo geral o desenvolvimento de um 
dispositivo mecânico que permita a calibração, nas três componentes ortogonais de 
aplicação de força, de dois dinamômetros baseados em extensômetros desenvolvidos 
no Laboratório de Manufatura (LABMAN) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Os dispositivos foram desenvolvidos por Ribeiro (2014) e Lourenço 
(2018). No trabalho de Ribeiro (2014), o dinamômetro foi posicionado verticalmente para 
realizar a calibração estática nos eixos “X” e “Y”. No entanto, devido à atuação da 
gravidade sobre o dispositivo, a medição dos carregamentos resultantes da aplicação 
de massas-padrão é afetada, assim como a análise dos resultados de calibração. Isso 
também evidencia um requisito a ser considerado no projeto da estrutura: as cargas 
produzidas por ela devem ser compensadas. Para o dinamômetro desenvolvido por 
Lourenço (2018), ainda não foi realizada calibração nos sentidos horizontais de 
carregamento devido à falta de um dispositivo para a execução dos testes. 
Para que o objetivo geral seja alcançado, os seguintes objetivos específicos foram 
realizados: (a) o projeto de um dispositivo mecânico que permita a aplicação de cargas 
horizontais (com um sistema de compensação de cargas acoplado); (b) a construção da 
estrutura; (c) e a implementação de uma rotina de caracterização/calibração dos 
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transdutores e identificação de frequência com base na plataforma LabVIEW 2011 
(NATIONAL INSTRUMENTS, 2020). 
 
Metodologia 

 

Na Fig. 1, são apresentadas as etapas desenvolvidas para que os objetivos específicos 
do projeto fossem atendidos. As etapas são as seguintes: (1) o projeto e a análise 
dimensional do dispositivo mecânico de calibração; (2) a manufatura e a montagem do 
sistema; (3) a elaboração de códigos para caracterização, calibração e detecção de 
frequências naturais dos dinamômetros. 

Na primeira etapa, foram realizadas: a análise dos requisitos necessários para projetar 
o dispositivo de calibração; a sua modelagem em um ambiente CAD; e sua análise 
estrutural. Os requisitos de projeto foram definidos de acordo com a revisão bibliográfica 
dos procedimentos de caracterização e de calibração, pois as demandas do projeto 
dependem de características de tais ensaios e dos dinamômetros aos quais eles serão 
aplicados. Os requisitos são os seguintes: (a) o dispositivo precisa converter a carga 
vertical das massas-padrão em uma carga horizontal; (b) ele deve ser compatível com 
os dinamômetros de Ribeiro (2014) e Lourenço (2018); (c) o sistema deve ser fixado a 
uma máquina-ferramenta com alta rigidez, para que vibrações não afetem a medição 
das cargas; (d) as fixações do dispositivo precisam ser compatíveis com as da máquina-
ferramenta; (e) o dispositivo deve suportar a aplicação de cargas de até 2 kN, para 
permitir uma calibração com forças de até 1 kN com um fator de segurança igual a 2; (f) 
como massas-padrão de 49,05 N (35 mm de altura, e 300 mm de diâmetro) serão 
utilizadas na caracterização e na calibração, ao menos 22 massas-padrão precisam ser 
aplicadas; (g) a carga que o dispositivo exerce sobre o dinamômetro precisa ser 
anulada. Considerando tais requisitos, o dispositivo foi modelado com o auxílio do 
software Creo Parametric 4.0 (versão acadêmica). As suas dimensões foram escolhidas 
de acordo com as dos materiais disponíveis para a manufatura e, para verificar se elas 
eram adequadas, cálculos estruturais foram realizados analiticamente e de acordo com 
as teorias de resistência dos materiais, consistindo na estimativa de deformações e de 
tensões desenvolvidas nos componentes mecânicos (BUDYNAS; NISBETT, 2011; 
HIBBELER, 2010). 

A segunda etapa envolveu: a aquisição dos materiais; a manufatura dos componentes 
mecânicos; a análise dimensional; e a montagem do sistema. Em relação aos materiais 
utilizados, uma parcela significativa deles (barras, perfis) já estava disponível no 
LABMAN, mas, para alguns componentes, foi necessário o auxílio da Diretoria de 
Material e Patrimônio (DMP) da UFRN ou a sua compra. Os componentes projetados 
foram fabricados em máquinas-ferramenta do LABMAN, como torno mecânico, 
fresadora universal e furadeira de coluna (LABMAN, 2020). Além disso, os componentes 
externos do dispositivo também foram lubrificados, soldados e pintados, quando 
necessário. Em seguida, as dimensões e massas dos componentes foram medidas com 
o auxílio de uma balança de precisão (Sartorius, CP 340001 S), disponibilizada pelo 
Laboratório de Metrologia da UFRN (LABMETROL). A medição das massas também foi 
utilizada para ajustá-la à altura do contrapeso. Posteriormente, o dispositivo foi montado. 

Na terceira etapa, foram desenvolvidas as rotinas computacionais dos procedimentos 
de caracterização, calibração e identificação de frequência natural. Os códigos foram 
elaborados com o auxílio do software LabVIEW 2011 e para cada procedimento, foram 
implementadas rotinas para a aquisição e o processamento de dados. Nos códigos de 
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caracterização e calibração, é importante que alguns indicadores sejam calculados: a 
curva de calibração de cada dinamômetro, que relaciona a variação de tensão elétrica 
e a carga; o erro médio entre a carga que é aplicada e o seu valor teórico (estimado 
com a curva de calibração); e parâmetros estatísticos de avaliação do dinamômetro, 
como sensibilidade, sensibilidade cruzada, e erros de histerese, linearidade, 
repetitividade e acurácia (ZHAO; ZHAO; GE, 2018). 

 
Resultados e Discussões 

 
A apresentação do item resultados e discussões é dividida em quatro etapas: 1) projeto 
conceitual e projeto mecânico; 2) análises de engenharia; 3) aquisição de componentes, 
manufatura e montagem do dispositivo; 4) desenvolvimento dos sistemas de aquisição 
e de processamento de dados. 
 
3.1 Projeto conceitual e projeto mecânico 
 
De acordo com os requisitos do projeto mecânico, listados na metodologia, foi realizado 
o projeto conceitual do dispositivo mecânico para calibração de dois dinamômetros, 
conforme mostrado na Fig. 2. 
 
Uma plaina limadora (ZOCCA, modelo PLZ 650) do LABMAN foi escolhida como a 
máquina-ferramenta na qual o dispositivo de calibração deve ser fixado, devido à sua 
alta rigidez. As principais características da mesa da plaina são: comprimento de 650 
mm; largura de 350 mm; e altura de 960 mm em relação ao piso. As características 
mencionadas são fundamentais para a fixação de um dispositivo destinado à calibração, 
pois evita que vibrações externas impactem significativamente nos resultados (requisito 
de projeto mecânico (c)). Com relação ao projeto elaborado, as máximas dimensões do 
dispositivo são: altura de 696 mm, comprimento de 492 mm e largura de 400 mm. 
Conceitualmente, o dispositivo desenvolvido pode ser subdividido em quatro 
subsistemas principais: a) conexão entre dinamômetro e carga aplicada, realizada com 
cabos de aço; b) estrutura de suporte para roldanas e de fixação do dispositivo à 
máquina-ferramenta; c) estrutura de suporte para as massas-padrão; e d) sistema de 
contrapeso. 
 
A conexão entre dinamômetro e carga aplicada, como pode ser observado na Fig. 2, 
permite converter as cargas verticais, resultantes da aplicação de massas-padrão, em 
cargas verticais. A ideia é a seguinte: um cabo de aço (alma de fibra 6x7, Ø 1/8” (3,17 
mm)) conecta um suporte que comporta as massas-padrão a uma conexão que é fixada 
sobre o dinamômetro, passando por uma roldana (Ø 48 mm); a carga vertical resultante 
da aplicação das massas-padrão produz uma força de tração no cabo, que é transmitida 
à conexão por meio de um olhal como uma força horizontal, devido à passagem do cabo 
pela roldana; como a conexão é montada sobre a base superior dos dinamômetros, uma 
carga horizontal também é transmitida aos dispositivos. Esse princípio de conversão do 
sentido de carregamento por meio da passagem de um cabo por uma roldana também 
foi adotado por Subasi, Yasgi e Lazoglu (2018) em um procedimento de calibração de 
um dinamômetro triaxial com massas-padrão. Com esse sistema, o requisito de projeto 
mecânico (a) é satisfeito. 
 
Em relação ao conector (ligação de cabo com o dinamômetro), com o objetivo de 
permitir a transmissão das forças horizontais, foram projetados quatro furos passantes 
(Ø 6,5 mm) dispostos em um padrão circular com diâmetro de 40 mm, o qual está 
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presente nos dinamômetros desenvolvidos por Ribeiro (2014) e por Lourenço (2018), 
pois seguem a série de Renard. Tais furos permitem a passagem de quatro parafusos 
M6 x 1 mm, responsáveis pela fixação. Dessa forma, o dispositivo mecânico é 
compatível com cada um dos dinamômetros, atendendo ao requisito de projeto 
mecânico (b). O olhal (com rosca M10 x 1.5 mm) é empregado para fixar o cabo de aço 
ao conector. Além dos componentes mencionados, clips e sapatilhas foram utilizados 
para permitir a acomodação adequada do cabo de aço. 
 
Para tornar possível a aplicação das 22 massas-padrão (requisito de projeto mecânico 
(f)), foi projetada uma estrutura com duas hastes (altura de 480 mm), as quais podem 
comportar, cada uma, as 11 massas-padrão requeridas, que, juntas, ocupam 385 mm 
de altura. Pela altura das hastes, mais massas-padrão poderiam ser dispostas, mas, 
devido aos resultados da análise estrutural, que serão expostos futuramente no texto, 
tal limitação é necessária. A escolha por duas hastes está relacionada à máxima altura 
disponível na mesa da máquina-ferramenta (960 mm). Considerando a configuração de 
duas hastes no projeto, são impostas duas limitações ao processo de carregamento: a) 
para que momentos e forças indesejadas não sejam transmitidos ao dinamômetro 
durante a calibração, deve haver um balanceamento das cargas que são impostas sobre 
as hastes, isto é, é a mesma quantidade de massas-padrão precisa ser aplicada em 
cada haste; b) como são utilizadas massas-padrão de 49,05 N, o intervalo entre cargas 
sucessivas que são aplicadas na caracterização e na calibração precisa ser igual a, no 
mínimo, 98,10 N. Além disso, para que a carga das massas-padrão seja transmitida ao 
cabo de aço, foi projetado um parafuso com uma porca de fixação, que conectam o cabo 
de aço à estrutura. 
 
Para permitir a montagem do dispositivo de calibração à plaina limadora (requisito de 
projeto mecânico (d)), uma estrutura em forma de “L” foi projetada. Essa estrutura 
também é responsável por servir como suporte para roldana. Para a fixação da estrutura 
à máquina-ferramenta, foram projetados dois rasgos verticais (altura de 79 mm e largura 
de 16 mm), os quais permitem que o dispositivo seja fixado a plaina limadora com o 
auxílio de dois parafusos e porcas M16 x 2 mm. Além disso, o rasgo também possibilita 
o ajuste da altura de todo o dispositivo (com uma amplitude de 79 mm). Isso é importante 
para o processo de calibração, pois os dinamômetros a serem calibrados possuem 
diferentes alturas (78 mm para o dinamômetro de Ribeiro (2014); e 55 mm para o de 
Lourenço (2018)). 
 
Por causa da necessidade de componentes de suporte para a disposição das massas-
padrão, a carga que é imposta horizontalmente sobre os dinamômetros não é causada 
apenas pela aplicação das massas-padrão como também pela massa de sua estrutura 
de suporte. Para anular essa carga horizontal adicional que é imposta sobre o 
dinamômetro (requisito de projeto mecânico (f)), desenvolveu-se um sistema de 
contrapeso, como pode ser visto no detalhe “A” da Fig. 2. Esse sistema é composto por 
um contrapeso (Ø 50 mm e comprimento de 243,6 mm), um cabo de aço (Ø 3/32”) e 
duas roldanas (Ø 18 mm). A dimensão de 243,6 mm foi necessária para anular a massa 
de todo suporte de disposição de massa e, a sua determinação será mostrada a 
posteriormente. O princípio de funcionamento é o seguinte: um cabo de aço é conectado 
à estrutura das massas-padrão e ao contrapeso; este último, possui uma massa igual à 
da estrutura de suporte das hastes; balanceando assim, a carga adicional que era antes 
imposta sobre o dinamômetro. Para acoplar o sistema à estrutura, duas roldanas foram 
dispostas internamente à estrutura que serve como suporte à roldana principal, sendo 
fixadas com o auxílio de dois eixos (Ø 6 mm, comprimento de 61 mm) e quatro anéis 
trava eixo (Ø 6 mm). 
 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1080 

 

3.2 Análises de Engenharia 
 
Com o objetivo de verificar se o dispositivo projetado atende às definições do projeto 
mecânico (e) (capacidade de suportar o carregamento máximo para a calibração dos 
dinamômetros (1 kN)), foi realizada uma análise estrutural do dispositivo. Nessa análise, 
os seguintes cálculos foram efetuados: a) deflexão e resistência ao escoamento da 
estrutura responsável pelo suporte das hastes; b) resistência do parafuso de fixação; c) 
tração nos dois cabos de aço empregados; d) resistência do eixo da roldana ao 
carregamento. Essas análises foram as consideradas críticas para o projeto. 
 
Devido a uma limitação máxima de caracteres do item resultados e discussões, as 
análises de engenharia são detalhadas em um arquivo em anexo, que contém o trabalho 
completo e que pode ser acessado em um repositório online (TRIACA, 2020). As Fig. 3 
e 4 apresentam os resultados relativos às análises aplicadas nos cálculos (a) e (d), 
respectivamente. Com os resultados das análises de engenharia foi possível verificar 
que o dispositivo projetado é tecnicamente viável, de acordo com as teorias de 
resistência dos materiais e de elementos de máquinas. Assim, o requisito (1) do 
trabalho, referente ao projeto mecânico do dispositivo e à sua análise estrutural, foi 
devidamente satisfeito. 
 
3.3 Aquisição de componentes, manufatura e montagem do dispositivo 
 
Em relação à aquisição de materiais, foi efetuada a compra dos componentes de fixação 
da estrutura. A lista de tais componentes é apresentada na Tab. 1. 
 
A aplicação de cada componente pode ser verificada na Fig. 2. Os demais componentes 
foram manufaturados a partir de barras de perfil circular existentes no LABMAN (Ø 3 ½” 
(88,9 mm), Ø 2” (50,8 mm), Ø 1” (25,4 mm) e Ø ½” (12,7 mm). Para o suporte das 
roldanas, foi utilizado um perfil de tubo quadrado (60 mm x 60 mm; espessura de 3 mm). 
Para o suporte das hastes, foi utilizado um perfil de tubo retangular (50,4 mm x 30,5 
mm; espessura de 1,8 mm). Todos os componentes fabricados e materiais utilizados 
são dispostos na Tab. 2. 
 
Em seguida, na atividade de verificação dimensional, os resultados das medições se 
mostraram coerentes condizentes com as estimativas realizadas durante o projeto 
mecânico do dispositivo. Em tal atividade, as fixações do dispositivo com a plaina 
limadora, os dinamômetros, as roldanas e as hastes foram consideradas dimensões 
críticas a serem verificadas. No entanto, as dimensões mais críticas do projeto, foram 
as distâncias entre as fixações de cada haste e o parafuso de fixação. Essas distâncias 
precisam ser iguais para que não ocorra um desbalanceamento das cargas aplicadas, 
o que pode promover forças e/ou momentos indesejados. Na análise dimensional, foi 
verificado que ambas as distâncias são iguais a 175 mm, satisfazendo assim, a condição 
para que não ocorra o desbalanceamento das cargas. 
 
Além das dimensões dos componentes, também foi realizada uma verificação de suas 
massas, com uma então especial para os componentes que devem ser compensados 
pelo sistema de contrapeso (suporte das hastes, hastes, parafuso de fixação, eixos para 
fixação das hastes, porcas e arruelas), já que a determinação incorreta delas poderia 
ocasionar em uma falha na compensação de forças (levando a uma calibração incorreta 
dos dinamômetros) ou até a necessidade de manufaturar novamente o contrapeso. 
Neste caso, após a medição das massas do sistema de suporte, foi possível ajustar o 
comprimento do contrapeso. Inicialmente, foi realizada a manufatura do contrapeso com 
um excedente de material (comprimento inicial de 281 mm; massa inicial de 
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aproximadamente 4,33 kg – um excedente de 17,7% em relação à massa do final do 
contrapeso). Após a medição da massa total dos componentes que precisavam ser 
compensados (~3,68 kg), tal excesso foi retirado até que a massa do contrapeso ser 
aproximadamente igual à massa dos componentes (~3,76 kg; diferença de cerca de 
2%). A massa final do contrapeso também contabiliza algumas incertezas não 
consideradas na medição. A altura final do contrapeso ficou igual a 243,6 mm. 
 
Após a manufatura e verificação dimensional de todos os componentes do dispositivo, 
eles foram montados e fixados à plaina limadora, como está disposto na Fig. 5. Na 
figura, o dinamômetro de Ribeiro (2014) também está fixado ao dispositivo de calibração 
e à plaina. 
 
Com a manufatura e aquisição de componentes mecânicos e a finalização da montagem 
do dispositivo na plaina limadora, o requisito (2) do trabalho foi satisfeito. 
 
3.4 Desenvolvimento dos sistemas de aquisição e processamento de dados 
 
Em seguida, com o objetivo de alcançar o requisito (3) do projeto, as rotinas 
computacionais para os procedimentos de caracterização, calibração e de identificação 
das frequências naturais de vibração foram desenvolvidas. Para cada procedimento 
foram implementadas rotinas referentes tanto à aquisição de sinais como também ao 
seu processamento. Para a caracterização, foram elaboradas duas rotinas. A primeira 
é responsável pela aquisição da tensão elétrica de saída do dinamômetro, permitindo 
também que o usuário visualize esse sinal em tempo real e selecione o intervalo de 
dados que deve ser salvo com o auxílio de uma janela temporal. Os dados selecionados 
são salvos em arquivo de texto (extensão ".txt"). O processo de salvamento é realizado 
após a aquisição de dados ser finalizada, e pode ser realizado mais de uma vez para 
permitir o salvamento de uma janela temporal para cada valor de carga que foi aplicada 
ao dinamômetro. A segunda rotina de caracterização é responsável pelo processamento 
dos dados e sua interface gráfica está disposta na Fig. 6. 
 
A rotina de processamento dos dados de caracterização possui as seguintes 
funcionalidades: a) permite o carregamento dos arquivos de texto criados no código 
anterior; b) obtenção dos valores médios de carregamento para cada valor de carga 
aplicada; c) cálculo dos coeficientes da regressão linear entre os dados do sinal de 
tensão elétrica importados no arquivo de texto e os valores médios de carga informados; 
d) estimativa da força (força calculada) com base na regressão linear calculada; e) 
disposição das curvas de carregamento/descarregamento e da carga teórica (estimada 
com a regressão linear); f) o cálculo do coeficiente de determinação entre a força 
aplicada e a tensão elétrica de saída dos dinamômetros; e g) o salvamento dos 
coeficientes da regressão linear em um arquivo de texto (extensão ".txt"). A 
funcionalidade (g) não é disposta na Fig. 6. O salvamento do arquivo ocorre de forma 
automática quando o usuário finaliza o carregamento de arquivos, de maneira que, ao 
final do salvamento do arquivo, a funcionalidade não fica disposta na interface gráfica 
final da rotina. Os valores de interferência cruzada e a sensibilidade do dinamômetro, 
em cada sentido de medição, podem ser estimados com o auxílio do código, com base 
nos coeficientes de regressão linear. A interferência cruzada é calculada quando os 
dados da aquisição de tensão elétrica e os valores das cargas estão em sentidos 
distintos. Nesse último caso, a regressão linear calculada também corresponde à curva 
de calibração do dinamômetro no sentido selecionado. 
 
Para os ensaios de calibração, também foram elaborados códigos para a aquisição e 
processamento dos dados. Assim como para a caracterização, a primeira rotina 
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computacional é responsável pela aquisição de sinal. O código possui todas as 
funcionalidades do código de aquisição do procedimento de caracterização, mas 
também: permite que o usuário carregue o arquivo com os coeficientes da curva de 
calibração; e calcula, com base em tal curva, uma estimativa das forças que o 
carregamento exerce sobre o dinamômetro. Além disso, os dados de saída são 
referentes a essa força calculada. Para o processamento e análise da calibração, foram 
desenvolvidos três códigos, os quais são têm, como função principal: 1) cálculo dos 
erros médios absoluto e relativo entre os valores de força aplicados no ensaio de 
calibração e os valores de força calculados com a curva de calibração estimada com o 
auxílio do código de processamento dos dados da caracterização; 2) cálculo dos erros 
de histerese e de linearidade para os ciclos de carregamento/descarregamento; 3) o 
cálculo do erro de repetitividade. A interface gráfica (ao final da execução da rotina) é 
apresentada na Fig. 7. 
 
O código disposto na Fig. 7 possui as seguintes funcionalidades: a) possibilita o 
carregamento dos arquivos de texto salvos na rotina de aquisição, cujos dados são 
dispostos graficamente (a ordem de exibição corresponde à ordem de carregamento); 
b) permite que o usuário informe os valores das forças aplicadas (correlacionando com 
cada arquivo), os quais são também dispostos; c) calcula e apresenta (em tabela) o 
valor médio de força calculada para cada arquivo carregado; d) dispõe, em um gráfico, 
uma relação entre os valores médios de força calculada e as respectivas forças 
aplicadas; e) apresenta e calcula os erros absoluto e relativo para cada arquivo que foi 
carregado; f) calcula e apresenta o erro médio e o desvio padrão do erro (tanto o 
absoluto como o relativo) entre a carga que é aplicada e o seu valor teórico;. A 
funcionalidade (a) e parte da funcionalidade (b) é apresentada apenas durante a 
execução do código e por isso não são apresentadas na Fig. 7. No segundo código de 
processamento, são calculados e apresentados os erros de histerese e de linearidade 
para um ciclo de carregamento/descarregamento. Neste caso, um gráfico com a curva 
de carregamento e de descarregamento também é disposto. O terceiro código foi 
implementado para permitir o cálculo e a disposição do erro de repetitividade. Neste 
último código, o usuário deve informar os desvios-padrão das medições para cada valor 
de carga aplicada. Como algumas etapas do processo de análise dos resultados dos 
ensaios de calibração necessitam também de valores médios dos carregamentos, dos 
descarregamentos e dos dois processos em conjunto, um código auxiliar foi elaborado 
para calcular tais valores médios e os desvios-padrão para cada valor de carga aplicada. 
Esses dados são salvos separadamente em arquivos de texto (extensão ".txt") distintos. 
 
Para a identificação das frequências naturais de vibração dos dinamômetros, foram 
elaboradas duas rotinas computacionais. A primeira é responsável pela aquisição do 
sinal de vibração emitido pelo acelerômetro, possuindo as seguintes funcionalidades: a) 
permite a aquisição de três sinais de vibração (para os sentidos "X", "Y" e "Z"); b) dispõe 
graficamente, em tempo real, tais sinais; c) permite que o usuário escolha a frequência 
de amostragem da aquisição de dados; d) possibilita a seleção do intervalo de dados 
que será salvo com o auxílio de uma janela temporal. Assim como nos outros códigos 
desenvolvidos, os dados selecionados são salvos em um único arquivo de texto, com 
extensão “.txt”. Uma segunda rotina foi implementada para realizar o processamento do 
sinal de vibração e permitir a detecção das frequências naturais de vibração. A interface 
gráfica do código é disposta na Fig. 8. 
 
As funcionalidades da rotina apresentada na Fig. 8 são as seguintes ao usuário: a) 
importar o arquivo de texto criado com o código de aquisição; b) selecionar da coluna 
do arquivo que será analisada (os sinais de vibração em cada sentido de medição são 
dispostos em diferentes colunas); c) informar a frequência de amostragem utilizada na 
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aquisição; d) selecionar, com o auxílio de uma janela temporal, um intervalo de dados 
para ser analisado; e) visualizar os picos de frequência em um espectro de frequência 
(calculado com auxílio da Transformada Rápida de Fourier (FFT) dos dados 
selecionados); f) selecionar com uma janela um intervalo de frequências a serem 
analisadas e dispostas com maior detalhamento, em um segundo espectro de 
frequência; g) apresentar a frequência e a amplitude dos “picos de frequência” 
(frequências que estão relacionadas às maiores amplitudes da FFT) desse 
espectrograma; h) ajustar, com o auxílio de cursores horizontais, para qual intervalo de 
amplitudes serão identificados picos de frequência; i) salvar os valores dos picos de 
frequência selecionados em arquivos de texto (extensão ".txt"). A interface do código de 
processamento do sinal de vibração é apresentada na Fig. 8. Além das funcionalidades, 
são destacados na Fig. 8: 1) a janela temporal para seleção dos dados; 2) a janela para 
seleção de frequências a serem detalhadas; 3) o pico de frequência (961,1 Hz) no 
primeiro gráfico de espectro de frequência; 4) o mesmo pico de frequência no espectro 
de frequência detalhado; 5) e os valores da frequência (em Hz) e da amplitude do pico. 
 
Com a implementação dos códigos de aquisição e de processamento de dados, os 
ensaios experimentais de caracterização, calibração e de identificação de frequências 
naturais de vibração nos eixos “X”, “Y” e “Z” dos dinamômetros podem ser realizados, 
conforme a demanda exigida pelo requisito (3) do projeto.  
 
Conclusão 

 

Com a finalização do projeto, os dinamômetros desenvolvidos por Ribeiro (2014) e 
Lourenço (2018) no LABMAN podem ser devidamente calibrados nas três componentes 
ortogonais de aplicação de força com o auxílio do dispositivo de calibração 
manufaturado e das rotinas computacionais de aquisição e processamento de dados 
elaboradas. Portanto, o objetivo geral definido para o projeto foi alcançado. Em relação 

ao cumprimento dos objetivos específicos: 

a) O dispositivo mecânico de calibração foi projetado no software de CAD Creo 
Parametric 4.0 de modo a atender as definições do projeto mecânico, como, por 
exemplo, a necessidade que forças horizontais possam ser aplicadas sobre os 
dinamômetros e que o dispositivo possua um sistema de compensação de cargas 
acoplado. A viabilidade técnica do projeto foi verificada em análises de engenharia, 
executada de acordo com as teorias de resistência dos materiais e de elementos de 
máquinas. 

b) Para construir a estrutura projetada, foram realizadas com sucesso: a aquisição de 
materiais e componentes de fixação; a manufatura dos componentes mecânicos em 
máquinas-ferramenta convencionais disponibilizadas pelo LABMAN; a verificação das 
dimensões e das massas destes componentes; e a montagem do dispositivo sobre a 

plaina limadora. 

c) Foram desenvolvidas, com o auxílio da plataforma Labview 2011, oito rotinas 
computacionais de aquisição e de processamento de dados para os procedimentos de 
caracterização, de calibração e de identificação de frequências naturais de vibração dos 

dinamômetros. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Etapas de desenvolvimento do projeto. 
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Figura 2 – Projeto conceitual do dispositivo mecânico de calibração. 

 

 

Figura 3 – Esquema do modelo teórico para a análise estrutural do suporte das hastes. 
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Figura 4 – Esquema do modelo teórico para a análise estrutural do eixo da roldana 
principal do dispositivo. 

 

 

Tabela 1 – Lista de componentes mecânicos comprados. 
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Tabela 2 – Lista de componentes mecânicos manufaturados. 

 

 

Figura 5 – Montagem do dispositivo de calibração manufaturado. 
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Figura 6 – Rotina de processamento de dados do procedimento de caracterização do 
dinamômetro. 
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Figura 7 – Rotina de processamento de dados do procedimento de calibração do 
dinamômetro. 
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Figura 8 – Rotina de processamento de dados para a identificação de frequência natural 
de vibração. 
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TÍTULO: Efeito do pré-tratamento por explosão a vapor na hidrólise enzimática da casca 

do coco verde 

Resumo 

 

Com o crescente interesse em produzir combustíveis e percursos químicos de fontes 
renováveis, a fim de reduzir os danos ambientais gerados pela queima de combustíveis 
fósseis, a fermentação de biomassas celulósicas, como a casca do coco verde, surge 
como uma opção a ser avaliada. Para isso, diversos processos de pré-tratamento capaz 
de desestruturar a matriz lignocelulósica, deixando-a mais susceptível ao ataque 
enzimático na fase de hidrólise, estão sendo estudados, entre eles a explosão a vapor 
e o pré-tratamento alcalino. No presente estudo foram avaliadas diferentes condições 
de temperatura (140ºC, 175ºC e 210ºC) por 10 minutos apenas no pré-tratamento por 
explosão a vapor, previamente umidificados e secos, verificando-se a concentração de 
açúcares redutores totais após o processo. Além disso, combinou-se a biomassa pré-
tratada a 210ºC por explosão a vapor seguido por um tratamento alcalino, obtendo-se 
alto teor de açúcares (27,17 g/L) e de rendimento (0,54 g/g). Verificou-se, ainda, que a 
umidificação da biomassa antes do pré-tratamento não demonstrou influência nos 
resultados. Por sua vez, quanto maior a temperatura do processo, maior o valor de fator 
de severidade (Ro) e, portanto, maior o rendimento de sacarificação na hidrólise das 
biomassas. 

 
 
Palavras-chave: biomassa, coco verde, pré-tratamento, explosão a vapor, hidrólise. 

TITLE: Effect of steam explosion pre-treatment on enzymatic hydrolysis of green coconut 

shell 

Abstract 

 

Given the current interest in producing fuels and chemicals pathways from renewable 
sources, in order to reduce the environmental damage generated by the burning of fossil 
fuels, the cellulosic biomass fermentation, like the green coconut shell, appears as a 
good option to be evaluated. For this, several pretreatment processes disrupting the 
lignocellulosic matrix and leaving it more susceptible to enzymatic attack in the hydrolysis 
step are being studied, between them the steam explosion and the alkaline pretreatment. 
In this study, different temperature conditions were evaluated (140ºC, 175ºC e 210ºC), 
for 10 minutes, only at the steam explosion pretreatment, previously humidified and dry 
regarding the concentration of total reducing sugars after the process. Besides that, the 
pretreated biomass at 210ºC was followed by an alkaline pretreatment, showing high 
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sugar content (27.17 g/L) and yield (0.54 g/g). It was found that the biomass 
humidification before pretreatment showed no influence on the results. On the other 
hand, the higher the process temperature, the higher the severity factor (Ro) and 
therefore, greater the yield of saccharification during hydrolysis of biomasses. 

 
 

Keywords: biomass, green coconut, pretreatment, steam explosion, hydrolysis. 

Introdução 

Atualmente, a busca por novas fontes de energia deve-se, principalmente, pela elevada 
demanda que visa garantir o desenvolvimento econômico mundial. Cerca de 80% da 
demanda energética atual é suprida por fontes energéticas primárias não-renováveis, 
que são combustíveis emissores de CO2, gás relacionado ao efeito estufa, causador da 
elevação da temperatura do planeta e de mudanças climáticas (Bozio, 2018). Nesse 
contexto, as fontes de energia renovável (Machado et al., 2010), ao longo dos anos, 
ganharam maior importância tanto na matriz energética brasileira, por apresentarem 
uma alternativa sustentável ao consumo de combustíveis de origem fóssil. 

A abundância do coco verde no Brasil, e em diversos outros países tropicais, torna este 
material lignocelulósico uma matéria-prima potencial para a produção de butanol e 
etanol de segunda geração, bem como a utilização deste tipo de resíduo pode levar a 
uma redução de seu impacto ambiental (Silva, 2014). 

Em se tratando da produção de butanol a partir da biomassa lignocelulósica, os novos 
processos são uma das mais inovadoras tecnologias em fase de desenvolvimento, 
devido à alta complexidade do processo produtivo a partir da fermentação anaeróbia, 
envolvendo bactérias como a Clostridium beijerinckii, que metabolizam diferentes fontes 
de carbono como hexoses, pentoses e fontes de para produzir biobutanol (Masiero et 

al., 2011). 

No entanto, muitos fatores físico-químicos, estruturais e composicionais associados à 
biomassa contribuem para a complexidade e, consequente, inviabilidade econômica dos 
processos de conversão, se o processo não for adequadamente desenvolvido. Uma das 
rotas tecnológicas que tem recebido bastante atenção, por conta do potencial de 
desenvolvimento atrelado à biotecnologia moderna, é a rota enzimática, onde os 
processos de pré-tratamento da biomassa são considerados fundamentais, uma vez 
que existe a necessidade de alterar e/ou remover impedimentos estruturais e 
composicionais para a etapa de hidrólise, possibilitando a melhora da taxa desta e o 
aumento no rendimento de açúcares a partir da celulose (Ojeda & Kafarov, 2009). 

Os pré-tratamentos agem desestruturando a matriz lignocelulósica, reduzindo a 
quantidade de lignina e hemicelulose e modificando a cristalinidade da celulose, 
deixando-a mais susceptível ao ataque enzimático (Silverstein et al., 2007). Destaca-se, 
também, que além da biomassa pré-tratada rica em celulose, a fração líquida produzida 
é rica em outros carboidratos, principalmente pentoses, que também podem ser usadas 
para produzir biocombustíveis. Além disso, pode ocorrer a recuperação da lignina e seu 
uso na produção de energia e de outros compostos no conceito de biorrefinaria (Luo et 

al., 2010). 

Um pré-tratamento físico bastante eficiente na remoção de hemicelulose e que aumenta 
a área da partícula para ação das enzimas é o de explosão a vapor (Mosier et al., 2005). 
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Durante a reação, o vapor penetra no material lignocelulósico e, em seu interior, se 
condensa formando água líquida. Após a reação, se segue uma descompressão 
explosiva, onde a água é rapidamente evaporada, gerando a destruição da estrutura da 
biomassa. O processo causa hidrólise parcial de hemiceluloses e lignina, e a 
desfibrilação dos feixes de celulose, que resulta no aumento da acessibilidade pelas 
enzimas nessas estruturas, facilitando a hidrólise e posterior fermentação (Chen et al., 

2014; Singh et al., 2014). 

Diferentes pré-tratamentos ou combinações de diferentes pré-tratamentos devem 
utilizados de acordo com necessidades específicas (Saddler & Kumar, 2013). Com isso, 
o estudo tem com objetivo avaliar a influência do pré-tratamento de explosão a vapor 
isoladamente, bem como combinado com um pré-tratamento alcalino, na liberação de 
açúcares fermentecíveis, avaliando seu efeito no rendimento de hidrólise enzimática a 
partir da fibra da casca do coco verde. Posteriormente, a biomassa pré-tratada será 
testada em fermentações em um processo inovador para produção de butanol. 

 
Metodologia 

 

2.1 Obtenção e preparo da matéria-prima 

O coco verde utilizado foi gentilmente cedido pela empresa Aqua Coco, localizada em 
Maxaranguape, Rio Grande do Norte, Brasil. O epicarpo e mesocarpo do coco foram 

utilizados para obtenção da fibra da casca de coco verde. 

A fibra foi lavada com água da torneira para remoção de resíduos e secada em estufa 
do tipo bandeja a 65 ºC por 72 horas. Após a secagem, a fibra foi triturada (moinho tipo 
Willye, TE – 680, marca: Tecnal®) e peneirada com granulometria de 20 mesh, sendo 

então armazenada em recipientes plásticos à temperatura ambiente. 

2.2 Pré-tratamento por explosão a vapor 

Para o pré-tratamento por explosão a vapor, 100 g de fibra de coco verde seca foi 
introduzida em um reator de 14L (219 x 280 x 8 mm, UpControl, Brasil), com vapor 
gerado por água destilada, em três diferentes temperaturas e pressões, todas por 10 
minutos, sendo 140°C (4 bar), 175°C (9 bar) e 210°C (20 bar) as quais apresentaram 
diferentes valores de fator de severidade (Ro). 

Após isso, a fibra pré-tratada foi lavada com 2 L de água quente por 30 minutos, filtrada 
e seca por 24 horas a 60ºC. Um segundo ensaio foi conduzido avaliando-se a influência 
da umidificação da biomassa e para fins de comparação foi avaliada nas mesmas 
condições anteriores de pressão e temperatura. Assim, 100 g de fibra de coco seco não 
tratado foram misturados com 1 L de água à temperatura ambiente durante 24 horas 

para serem posteriormente colocados no equipamento em iguais condições. 

Os valores de Ro são calculados com base no efeito do tempo e da temperatura do pré 
tratamento, conforme a Equação 1 (em anexo), sendo t o tempo, em minutos, de 
duração do processo no equipamento, T a temperatura em ºC, 100 sendo a temperatura 

de referência (em ºC) e 14,75 um parâmetro empírico relacionado com a energia. 
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Os valores de Ro obtidos nos ensaios a 140ºC, 175ºC e 210ºC, todos em 10 minutos de 
pré-tratamento foram de 2,18; 3,21 e 4,25, respectivamente. 

2.3 Pré-tratamento alcalino 

O pré-tratamento alcalino foi realizado com a aplicação de solução de NaOH 2% (m/v) 
sobre a fibra de coco verde pré-tratada por explosão a vapor com teor de sólidos 10% 
(m/v). A suspensão foi autoclavada a 121°C no tempo de 1 hora. As biomassas foram 
então lavadas com água destilada e filtradas até o pH neutro. Em seguida, foram 
secadas a 60 °C por 24 horas. 

2.4 Caracterização química e física das fibras in natura e pré-tratadas 

As composições de celulose, hemicelulose, lignina, extraíveis e cinzas na fibra in natura 
e pré-tratada foram obtidas seguindo o protocolo da NREL (Sluiter et al., 2005a; Sluiter 
et al., 2005b; Sluiter et al., 2008). 

2.5 Hidrólise enzimática 

A hidrólise enzimática da fibra de coco in natura e pré-tratada foi realizada de acordo 
com Nogueira et al. (2018). A carga de sólidos da hidrólise enzimática foi de 5% (m/v) 
com carga enzimática de 20,0 FPU/g, 20,0 CBU/g e 10,0 FXU/g de fibra. 

Em Erlenmeyers de 250 mL juntamente com os sólidos, tampão citrato de sódio (50 mM, 
pH 4,8) foi adicionado juntamente com uma solução de azida de sódio 0,01% (m/v) para 
prevenção de crescimento microbiano e contaminações durante a hidrólise. Os ensaios 
foram realizados em incubador rotatório a 150 rpm, 50 °C por 72 horas. 

As amostras coletadas foram levadas ao banho de água fervente por 5 minutos para 
inativação das enzimas e finalização da reação. Em seguida, as amostras foram 
centrifugadas a 10000 rpm por 15 minutos. A fração líquida foi filtrada em membranas 
de 20,0 μm e armazenada a -20 °C para determinação de açúcares pelo método do 
DNS (Miller, 1959). As amostras foram realizadas em triplicata. 

 

Resultados e Discussões 

 

3.1 Caracterização da biomassa in natura 

A composição lignocelulósica do coco verde in natura, em termos de teor de celulose, 
hemicelulose, lignina, extraíveis e cinzas foi analisado de acordo com protocolos da 
NREL. A composição química está apresentada na Tabela 1. A fibra de coco in natura 
apresenta 27,68% de celulose e 15,45% de hemicelulose e possui um teor de lignina 
consideravelmente alto (32,64%). Dessa forma, a biomassa in natura possui potencial 
para a produção de bioetanol e biobutanol. Estes resultados em concordância com os 
reportados Gonçalves et al. (2014) e Nogueira et al. (2018). 

3.2 Efeito do explosão a vapor e da umidificação na caracterização da biomassa 
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O objetivo do pré-tratamento é modificar a composição química do material, removendo 
ou dissolvendo lignina e hemicelulose, além de reduzir a cristalinidade da celulose. Os 
resultados da composição química da biomassa após os pré-tratamentos estão 
apresentados na Tabela 1. Foi observado que o pré-tratamento por explosão a vapor 
obteve um baixo enriquecimento de celulose sendo esse favorecido por um maior fator 
de severidade. De fato, esse pré-tratamento remove principalmente a hemicelulose. 
Nesse caso, a maior temperatura (210 °C) forneceu um maior percentual de celulose 
(34,61 %) e menor de hemicelulose (11,29 %) quando comparada com as menores 
temperaturas. O teor de lignina foi praticamente constante, justificando-se assim o uso 
de um pré-tratamento combinado com álcali para favorecer a deslignificação da fibra do 
coco verde. O processo de umidificação da fibra obteve caracterização química 
semelhante ao da fibra seca para o pré-tratamento com explosão a vapor. De acordo 
com a literatura, a umidade inicial da biomassa possui um forte impacto na recuperação 
de lignina, celulose e hemicelulose. Alto teor de umidade da biomassa diminui a cinética, 
pois os espaços vazios na biomassa são preenchidos com condensado antes que a 
temperatura do vapor seja atingida (Lam et al., 2011). No presente estudo não foi 
observado mudanças significativas entre os experimentos com a biomassa seca e 
úmida. 

3.3 Efeito do pré-tratamento explosão a vapor combinado com o alcalino 

O pré-tratamento alcalino com NaOH foi realizado com a biomassa pré-tratada pelo 
explosão a vapor a 210 °C a fim de enriquecer o conteúdo celulósico. O resultado do 
uso desse pré-tratamento combinado está apresentado na Tabela 1. Nesse caso, o teor 
de celulose foi de 43,16%, de hemicelulose 20,24% e lignina 22,44%. Assim, foi 
observado o aumento de 24,7% no teor de celulose e uma redução de 29,2% no teor de 
lignina. Dessa maneira, o pré-tratamento combinado demonstra ser uma alternativa 
viável para a etapa posterior de hidrólise, seguida da fermentação posteriormente 

(considerando a etapa de hidrólise separada da fermentação). 

3.4 Hidrólise enzimática das biomassas 

A hidrólise enzimática foi realizada nas biomassas in natura, pré-tratadas por explosão 
a vapor e combinada com o pré-tratamento alcalino. Os resultados de açúcares 

redutores e de rendimento da sacarificação estão apresentados na Figura 1. 

Uma vez que o processo de pré tratamento por explosão a vapor não remove lignina do 
material lignocelulósico, percebe-se que os valores de celulose após o tratamento 
aumentaram enquanto os de lignina se mantiveram. Além disso, a hemicelulose diminui, 
enquanto os extraíveis são removidos. Esse processo está diretamente ligado à 
temperatura: quanto maior, mais esse resultado é potencializado. Por conseguinte, o 
ensaio que obteve maiores valores de açúcares fermentescíveis e menores valores de 
hemicelulose e extraíveis foi o de maior temperatura envolvida no processo. Por sua 
vez, a 140ºC os resultados de açúcares demonstrou que o explosão a vapor não teve 
muito efeito no aumento de celulose nem na redução de hemicelulose quando 
comparado à fibra in natura. 

Observa-se que valores menores para os açúcares fermentescíveis foram obtidos ao se 
utilizar a biomassa in natura, provavelmente pelo alto teor de lignina e a baixa 
acessibilidade enzimática, quando comparado com os apresentados pelas biomassas 
que foram pré-tratadas. Para a condição de maior temperatura (210 °C) e sem 
umidificação, foi observado a maior produção de açúcares fermentescíveis (14,28 g/L) 
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e rendimento (0,25 g/g de material pré-tratado). É possível perceber que a estratégia de 
pré-tratamento combinado demonstrou-se promissora, já que a produção de açúcares 
foi de 27,17 g/L com rendimento de 0,54 g/g, quase o dobro da encontrada apenas com 
o de explosão a vapor. Isto foi possível porque com pré-tratamento alcalino, houve a 
deslignificação do material, fazendo com que a celulose ficasse mais susceptível à ação 
das enzimas, devido à alta complexidade da estrutura da lignina que adsorve as 

celulases dificultando assim a etapa de hidrólise. 

Ao analisar o segundo ensaio, de umidificação prévia da biomassa, não houve alteração 
nos resultados. Isso ocorre devido à dimensão da fibra in natura, que tem em média 
0,85mm de espessura ao passar pelo moinho, que facilita a troca térmica durante a 

etapa de explosão, assim não dificultar as trocas de calor e massa do pré-tratamento. 

 
Conclusão 

 

O estudo demonstra o uso da fibra da casca do coco verde como biomassa para a 
produção de açúcares fermentescíveis que podem ser utilizados para a produção de 
biocombustíveis. O efeito da explosão a vapor no pré-tratamento utilizando a biomassa 
úmida ou seca, não demonstrou diferença siginificativa nesse aspecto ao avaliar o 
resultado da hidrólise enzimática. 

O pré-tratamento variando a temperatura no sistema de explosão a vapor, a 210ºC por 
10 minutos, combinado com um tratamento alcalino demonstrou melhores resultados no 
surgimento de açúcares fermentescíveis, 27,17 g/L com rendimento de 0,54 g/g, quase 
o dobro da encontrada apenas com o de explosão a vapor. 
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Anexos 

 

 

Equação 1 

 

 

Tabela 1. Caracterização química das biomassas 
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Figura 1. Concentração de açúcares redutores totais e rendimento de sacarificação na 
hidrólise das biomassas. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1101 

 

CÓDIGO: ET0051 

AUTOR: CIBELE DANTAS PEIXOTO 

ORIENTADOR: KARLA SUSANNA CORREIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

 

 

TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL: REUSO DO RESÍDUO SÓLIDO GERADO PELA UFRN 

Resumo 

Este trabalho descreve a experiência obtida no projeto de pesquisa “PIG16682-2019 - 
Produção de tijolos de papel: uma alternativa para o reaproveitamento do resíduo sólido 
gerado pela UFRN”, desenvolvido no Departamento de Engenharia Civil. Apresenta a 
necessidade da tomada de medidas que mitiguem os impactos ambientais negativos e 
exibe um panorama da Universidade que contribui significativamente para a alta 
produção de resíduos nesse ambiente e, consequentemente, para a fomentação desses 
impactos ao meio ambiente. Além disso, elenca quais medidas já são tomadas na 
instituição com o intuito de cumprir com a responsabilidade socioambiental. Ademais, 
expõe o processo de reuso do papel descartado como matéria-prima para a produção 
de tijolos como uma relevante ferramenta para reforçar a minimização dos impactos 
causados pela geração de resíduos. A partir disso, baseado na identificação dos tipos 
de resíduos descartáveis, trata das fases necessárias à viabilização da coleta desse 
recurso, em contato com os setores responsáveis pela coleta e gerenciamento dos 
descartes do campus, tanto em caráter inicial, quanto ao longo das atividades. 

 
Palavras-chave: Reuso. Papel. Resíduos. Tijolo. Coleta. 

TITLE: BRICK MADE WITH THE DISPOSAL OF PAPER FOR APPLICATION IN 

CONSTRUCTION: REUSE OF SOLID WASTE GENERATED BY UFRN 

Abstract 

This work describes the experience obtained in the research project “PIG16682-2019 - 
Production of paper bricks: an alternative for the reuse of solid waste generated by 
UFRN”, developed in the Department of Civil Engineering. It shows the need to take 
measures to mitigate negative environmental impacts and displays a panorama of the 
University that contributes significantly to the high production of waste in this 
environment. Consequently, it contributes to the fostering these impacts on the 
environment. Furthermore, this academic work lists what measures are already taken in 
the institution in order to comply with socio-environmental responsibility. Moreover, it 
exposes also the process of reusing discarded paper as a raw material for the production 
of bricks as a relevant tool to reinforce the minimization of the impacts caused by the 
generation of waste. Starting there, based on the identification of the types of disposable 
waste, it deals with the necessary phases to make the collection of this resource feasible, 
in contact with the sectors responsible for the collection and management of the campus 
waste, initially and throughout activities. 
 
Keywords: Reuse. Paper. Waste. Brick. Collection. 
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Introdução 

Ao decorrer dos anos, novas medidas sustentáveis são adotadas visando minimizar os 
impactos negativos causados ao meio ambiente, para garantir melhores condições de 
vida à geração atual, mas principalmente às futuras (TEIXEIRA, 2018) . "O 
desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização e a revolução 
tecnológica vêm sendo acompanhados por alterações no estilo de vida e nos modos de 
produção e consumo da população. Como decorrência direta desses processos, vem 
ocorrendo um aumento na produção de resíduos sólidos, tanto em quantidade como em 
diversidade, principalmente nos grandes centros urbanos” (GOUVEIA, 2012, p. 1504). 
Quando não há uma gestão satisfatória desses resíduos, os impactos ambientais tomam 
proporções muito maiores. Conforme Gouveia (2012), manusear adequadamente os 

resíduos é uma importante estratégia de preservação do meio ambiente. 

Para que esse gerenciamento seja adequado, é indispensável considerar os tipos de 
resíduos e suas quantidades produzidas, que estão intrinsecamente relacionados ao 
local de sua formação, de acordo com a população que ali transita ou reside e de quais 
atividades são realizadas. De acordo com Bassani (2011, p. 25), “a caracterização, 
identificação e quantificação dos resíduos sólidos permitem avaliar a geração de 
resíduos e, assim, selecionar equipamentos específicos, conceber rotas de coleta, 
elaborar programas de recuperação de materiais e obter indicadores”. A Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é comparada a um pequeno núcleo urbano, 
por contar com 123 hectares (PROGIRES, 2010) e, conforme documento (UFRN, 2018) 
divulgado no portal da UFRN, até 2018 a Universidade contava com 41.986 alunos, 
2.392 docentes efetivos e com 3.070 servidores no corpo técnico-administrativo, 
totalizando, assim, mais de 47 mil indivíduos em sua composição. Desse modo, a 
circulação de pessoas no campus é muito intensa; consequentemente, a geração de 
resíduos é também muito expressiva, demandando que medidas de gerenciamento 
sejam tomadas. 

Vale salientar que a instituição conta com o Programa de Gestão Integrada de Resíduos 
da UFRN (PROGIRES), o qual é responsável por planos, ações e normas que 
promovem e regulam a gestão integrada dos resíduos, objetivando a redução e controle 
dos impactos causados por eles ao meio ambiente e é executado pela Superintendência 
de Infraestrutura (INFRA). Entre o lixo gerado na instituição, grande parte dele, 
composta de lixo classificado como comum, era destinada ao Aterro Sanitário da Região 
Metropolitana de Natal, em Ceará Mirim. Porém, por uma quantidade significativa dele 
ser reciclável, hoje em dia a UFRN direciona os resíduos sólidos recicláveis às 
cooperativas de catadores, em resposta ao Decreto 5.940/2006, que determina que 

essa medida seja adotada pelas instituições federais (PROGIRES, 2010). 

Visando ações que também ajudassem na destinação dos resíduos da Universidade, o 
projeto “Produção de tijolos de papel: uma alternativa para o reaproveitamento do 
resíduo sólido gerado pela UFRN”, do qual o presente trabalho faz parte, propôs-se a 
utilizar o principal resíduo descartado na Universidade: o papel; já que sinalizava uma 
forma promissora de gerir esse resíduo. Por se tratar de um ambiente acadêmico, já era 
esperado que o maior contribuinte entre os descartes fosse de fato o papel. Para 
confirmar essa tendência, foram consultados os dados da Unidade de Armazenamento 

Temporário de Resíduos (UATR) da UFRN. 

Analisando esses dados de anos monitorados, foi observado que o papel, é responsável 
por, em média, cerca de 82,78% do que é descartado; sendo ele o destaque, mesmo 
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com os processos atuais da Universidade sendo realizados de forma digital. Com essa 
proposta de reaproveitamento do papel, um princípio muito importante é empregado: o 
de reciclagem; sendo implementado ao se reinserir o papel descartado no ciclo 
produtivo e utilizá-lo como matéria-prima de um novo produto (CASTILLIONI, 2019). 

 
Metodologia 

 

Para a realização desse trabalho, no tocante aos objetivos, foi-se utilizada a pesquisa 
de caráter descritivo, que se propõe a trazer elementos que esclareçam ao máximo a 
situação que envolve a problemática, descrevendo e explicitando as informações 
atreladas a ela. Na pesquisa, foi indispensável atestar a quantidade e os tipos de papéis 
descartados, buscando a aferição da viabilidade da matéria-prima para a produção dos 
tijolos. Como a hipótese que se tinha ao se propor a pesquisa era que o papel era o 
maior contribuinte entre os resíduos sólidos gerados, já que se tratava de um ambiente 
acadêmico, uma pesquisa documental, que é um dos tipos de pesquisa descritiva, no 
que se refere aos procedimentos, foi proposta, como instrumento de coleta de dados 
nessa verificação. 

Para que essa pesquisa fosse realizada, foi necessário localizar o órgão responsável 
pelo gerenciamento de resíduos da UFRN para obter documentos que apresentassem 
dados acerca dos materiais coletados na instituição. Como não se tinha conhecimento 
de qual era esse setor responsável, inicialmente essa busca se concentrou em esferas 
menores, mais próximas do setor de realização da pesquisa, como os departamentos 
de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil, porém os descartes de papel de cada 
setor, de maneira individual, eram pequenos e esporádicos, sendo reduzidos quando os 

processos passaram a ser eletrônicos. 

Todavia, ao se realizar esse contato, houve um direcionamento à Superintendência de 
Infraestrutura do campus, mais precisamente à Diretoria de Meio Ambiente (DMA), que 
era a responsável pela coleta e destinação dos resíduos de todos os setores e 
departamentos da instituição. A DMA conta com a Unidade de Armazenamento 
Temporário de Resíduos (UATR), que é o local no qual são armazenados, 
temporariamente, e onde são classificados e quantificados todos os resíduos coletados 
na UFRN e em seguida destinados ao aterro sanitário ou à cooperativa de catadores, 
no caso dos recicláveis. A UATR faz um controle anual elencando o quantitativo dos 
recicláveis recolhidos nos meses do referido ano monitorado. Assim, foi possível ter 
acesso a esses dados e observar quais as categorias de recicláveis eram postas e como 
o papel se sobressaia em quantidade em relação ao demais constituintes. 

Após realizar essa identificação dos tipos de recicláveis habitualmente coletados e a 
verificação da disponibilidade do papel para recolhimento com o setor responsável, 
ficou-se ajustada uma coleta semanal por parte do grupo de pesquisa na unidade de 
armazenamento – já que não se tinha um espaço amplo para estocagem – para que 
fosse utilizada nos testes e na produção de tijolos, sendo as quantidades solicitadas 
estabelecidas de acordo com as necessidades que se tinham no desenvolvimento das 
atividades; além disso, como método de melhoramento do tijolo, o papel utilizado 
passou a ser triturado. Assim, primeiro o papel era coletado; em seguida, conduzido 
para o local de produção dos tijolos para ser feita uma triagem e limpeza dele; depois, 
era levado ao DMA para passar pelo processo de trituração e, após isso, retornava para 
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o local de produção para ser usado nas devidas etapas até chegar no produto final 
almejado. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como exposto, até 2018 a UFRN tinha uma população constituída de mais de 47 mil 
pessoas; dessa forma, conta uma circulação muito expressiva. De acordo com a 
estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017) 
para 2019, dos 167 municípios que compõe o Rio Grande do Norte, apenas oito deles 
iriam ter uma população maior que essa apresentada. Desse modo, estabelecendo esse 
comparativo, foi possível observar o quão desafiador e necessário é o gerenciamento 
dos resíduos produzidos nesse ambiente, dada a grandeza do número de pessoas que 
circulam na instituição, e o quanto seria válida a utilização do papel descartado como 
matéria-prima na produção de tijolos, reciclando, assim, esse resíduo. 

De posse dos dados fornecidos, foi observado que desde a criação da UATR, foram 
monitorados os seguintes anos (Gráfico 1): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
e 2019. Nesses quantitativos, os descartes recicláveis são agrupados em cinco 
categorias, sendo elas: Papel/papelão, metais, cartuchos/toners de impressão, plásticos 
e vidros. Confirmando a hipótese, é possível aferir que a quantidade de papel coletado 
lidera, isolada e significativamente, entre os demais resíduos em questão, sendo 
responsável por, em média, 82,78% dos recicláveis. Dessa forma, reciclar esse material 
é uma ação que contribui muito não só para que haja uma destinação adequada dessa 
categoria, mas para que auxilie de maneira geral no gerenciamento dos resíduos sólidos 
da UFRN, dada a sua expressiva quantidade. 

Conforme o Decreto nº 8539/2015 (BRASÍLIA, 2015), até 09 de outubro de 2018 todos 
os processos dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, incluindo, assim, a UFRN, deveriam ser eletrônicos. Com essa 
ação, como objetivava o decreto nos termos do art. 3º, inciso III, houve uma ampliação 
da sustentabilidade ambiental. Na UFRN, esse resultado foi observado nos quantitativos 
de Papel/Papelão (gráfico 2). Uma vez que o ano de 2019, ano no qual os processos já 
eram eletrônicos, apresentou uma redução significativa na quantidade de papel 
recolhido em comparação aos anteriores. Essa medida agregou muito na redução dos 
impactos ambientais negativos causados pela Universidade. Porém, mesmo com essa 
ação tão positiva ao meio ambiente, o papel ainda se apresenta como o principal produto 
descartado, perante os demais coletados. 

É válido salientar que na identificação dos recicláveis da UATR não há uma catalogação 
dos tipos de papéis, sendo eles agrupados em uma categoria mais ampla, denominada 
“Papel/Papelão”. Todavia, essa categoria conta predominantemente com o papel sulfite 
e com papelão, decorrente de embalagens que condicionavam produtos adquiridos para 
a Universidade. Pensando nisso, os dois tipos de papéis foram testados na pesquisa. A 
quantidade de papel coletada a cada semana na UATR ficou dependente das atividades 
que seriam realizadas naquele período e dos equipamentos que estavam disponíveis 
para fabricação dos tijolos, dado que a depender deles menor ou maior era a 
produtividade. 
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Para os testes, na primeira coleta – que foi realizada na primeira visita à unidade de 
armazenamento – foram coletados 12kg de papel sulfite e 3kg de papelão. Do papel 
sulfite, parte foi destinada para a produção de 13 tijolos em uma prensa de tijolos 
ecológicos, do laboratório de materiais cerâmico da UFRN, que permitia uma maior 
produção em menos tempo; e outra parcela foi usada para fabricação de 3 tijolos em 
uma prensa manual de madeira. Todavia, no que se refere ao uso do papelão, não foi 
obtido êxito, por apresentar uma dificuldade em desintegrá-lo em pequenas partes, com 
os equipamentos disponíveis, e em seguida obter uma coesão satisfatória entre suas 
partículas para formação do tijolo. Desse modo, a matéria-prima dos tijolos, obtida pelo 
reuso do material coletado, foi exclusivamente o papel sulfite. Mesmo a quantidade 
utilizada de papel variando conforme os equipamentos que foram sendo utilizados, o 
papel coletado semanalmente foi de, em média, 10kg de papel sulfite. 

 
Conclusão 

 

Mediante o apresentado, observa-se que medidas já tinham sido adotadas em busca de 
minimizar os impactos ambientais negativos na Universidade, como a criação do 
PROGIRES, a destinação dos recicláveis à cooperativa de catadores e a transferência 
dos processos do papel para o meio eletrônico. Assim, a produção de tijolos de papel é 
uma ação que vem para somar e auxiliar no gerenciamento dos resíduos na UFRN. A 
princípio, a quantidade de papel utilizada foi pequena, pois estava sendo usada para a 
realização dos testes, para que fossem encontrados os melhores métodos de produção, 
até atingir um produto que atendesse às especificações necessárias de um tijolo para 
ser empregado em uma construção. Porém, ao se identificar a melhor forma de 
produção, a utilização desse resíduo seria ainda mais expressiva, para que fossem 
produzidos tijolos em maior escala, contribuindo com a destinação dos resíduos. 

Ademais, essa medida poderá ser expandida para outras instituições, quer seja 
produzindo tijolos com os papéis por elas descartados ou até mesmo realizando uma 
separação desse material na fonte geradora e destinando a grupos que trabalhem ou 
que porventura venham a trabalhar com o papel como matéria-prima para produção 
desse insumo da construção civil. Além disso, sugere-se também para trabalhos futuros 
a inserção de outros resíduos sólidos que abundem no local de estudo ou na região 
para a produção de tijolos ou a realização um compósito com o papel, de modo a auxiliar 
no gerenciamento do resíduo do local em questão – contribuindo com o meio ambiente 
– e trazer ou difundir inovações ao mercado da construção civil. 
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Gráfico 1- Quantitativo dos recicláveis ao longo dos anos monitorados. Fonte: elaborado 
pela autora com base nos dados fornecidos pela UATR. 

 

 

Gráfico 2- Quantitativo de Papel/Papelão ao longo dos anos monitorados. Fonte: 

elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela UATR. 
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TÍTULO: Avaliação do comportamento reológico dos biopolímeros e bioblendas 

poliméricas obtidas com goma de mandioca 

Resumo 

Biopolímeros são amplamente estudados a fim de minimizar impactos ambientais 
devido a sua estrutura biodegradável e ao curto ciclo de vida, sendo dado uma maior 
atenção, a substituição de polímeros sintéticos. Estudos avaliam a melhoria da estrutura 
destes biopolímeros para que sejam desenvolvidas embalagens biodegradáveis. Os 
objetivos deste estudo foram avaliar o comportamento dos biopolímeros quanto a 
viscosidade intrínseca, umidade e o índice de fluidez com a adição de cargas, como o 
pó da casca da uva e o pó do resíduo da acerola e a umidade de diferentes amidos, 
para que posteriormente possam ser empregado nas formulações dos biopolímeros 
para avaliar o seu comportamento reológico. 
 
Palavras-chave: biopolímeros, biocompósito, amido, comportamento reológico. 

TITLE: Evaluation of the rheological behavior of biopolymers and polymer bioblends 

obtained with cassava gum 

Abstract 

Biopolymers are widely studied in order to minimize environmental impacts due to their 
biodegradable structure and short life cycle, and more attention is given to the 
substitution of synthetic polymers. Studies evaluate the improvement of the structure of 
these biopolymers in order to develop biodegradable packaging. The objectives of this 
study were to evaluate the performance of the polymers in terms of intrinsic viscosity, 
moisture and fluidity index with the addition of fillers, such as grape peel powder and 
acerola residue powder and the moisture of different starches, so that they can later be 
used in the biopolymers formulations to evaluate their rheological behavior. 
 
Keywords: biopolymers, biocomposite, starch, rheological behavior. 

Introdução 

O desafio atual é cada vez mais desenvolver materiais ecologicamente amigáveis, 
procurando encontrar soluções que busquem minimizar o uso de embalagens de origem 
petroquímica e consequentemente diminuir o impacto ambiental do seu descarte. Um 
dos desafios na atualidade é a busca de polímeros utilizados em aplicações com ciclo 
de vida curta. Os polímeros sintéticos utilizados em embalagens plásticas como as 
poliolefinas levam mais de 200 anos para se decompor na natureza. Recentemente, a 
produção e utilização de polímeros biodegradáveis tornou-se uma alternativa devido a 
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sua viabilidade técnica e econômica, apresentando grande potencial de expansão de 
sua produção. Os polímeros biodegradáveis obtidos principalmente de fontes naturais 
possuem a capacidade de se degradar mais rapidamente, o que justifica seu uso para 
acondicionar produtos com prazos de validade curtos, além de contribuir para o meio 
ambiente [1-5].  
Os biopolímeros obtidos de diferentes fontes naturais renováveis como: milho, celulose, 
batata, cana-de-açúcar, sintetizados por bactérias ou fungos, ou derivados de fonte 
animal, como a quitina, a quitosana ou proteínas são biodegradáveis. Para o uso em 
materiais e suas aplicações, os biopolímeros que apresentam grande potencial são os 
obtidos da celulose e do amido. O amido é de grande interesse nos estudos dos 
polímeros biodegradáveis porque é abundante na natureza, tendo baixo custo, podendo 
ser utilizado em escala industrial para diversas aplicações, além de ser de fonte 
renovável. Entre suas várias aplicações a de maior interesse é como matéria-prima para 
embalagens e descartáveis, as quais são muito utilizadas atualmente [2,3-6].  
O amido de mandioca é polissacarídeo de origem natural constituído por 14-18% de 
amilose e 82-86% de amilopectina, ambas em diferentes quantidades e estruturas 
desempenham importantes funções para a formação do amido termoplástico. A 
estrutura ramificada da amilopectina que é responsável pela cristanilidade dos grânulos 
de amido, entretanto a amilose é considerada a parte amorfa do amido [7,8,9].  
Para a obtenção de um material termoplástico a base de amido, sua estrutura granular 
semicristalina precisa ser destruída para dar origem a uma matriz polimérica 
homogênea e essencialmente amorfa, esse processo é conhecido como gelatinização 
do amido. Entretanto, o amido para se tornar termoplástico necessita passar por 
modificações químicas e físicas, ser submetido à pressão, taxa de cisalhamento e 
temperaturas na faixa de 90 a 180°C durante o processo contínuo de extrusão ou em 
misturadores internos com o auxílio de plastificantes, para se transformar em um 
material fundido conhecido como amido termoplástico (TPS) ou amido desestruturado 
ou amido plastificado [7-20].  
Matsui e colaboradores [21-22] tem estudado o aproveitamento de derivados de 
mandioca para o desenvolvimento de materiais biodegradáveis desde 2002. No Brasil, 
as regiões Sul, Norte e Nordeste destacam-se por serem os maiores produtores de raiz 
de mandioca, onde a região Nordeste é a segunda maior produtora do país [19], o que 
possibilita a utilização do amido de mandioca para diversas aplicações [3,8,16].  
Desta forma, o amido de mandioca tornou-se um estímulo para o desenvolvimento deste 
projeto pela facilidade de obtenção de matéria-prima local e a possibilidade de agregar 
novos valores aos materiais, principalmente na forma de blendas poliméricas. A 
determinação das propriedades reológicas dos biopolímeros e as blendas poliméricas 
são importantes para avaliar o comportamento reológico destes materiais, quando são 
submetidos a aplicação de uma tensão ou deformação [26]. 
Os objetivos deste trabalho contemplarão estudos do comportamento reológico por 
viscosimetria, reologia por medidas de índice de fluidez, umidade das amostras 
granuladas e de diferentes origens de amido de mandioca, tendo como meta para definir 
as condições de processamento por extrusão de misturas de biopolímeros e de suas 
possíveis bioblendas poliméricas. 
 
Metodologia 

 
A partir dos objetivos propostos foram selecionadas as primeiras amostras a serem 
estudadas, sendo elas: o amido de mandioca comercial (denominada polvilho doce, 
marca Yoki); diferentes formulações filmogênicas, tendo como base a mesma goma, 
incorporada de plastificante (glicerol) e materiais bioativos, que posteriormente foram 
submetidos à extrusão e formação dos granulados (Tabela 1). Análises do 
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comportamento da viscosidade, por viscosímetro capilar de vidro; de umidade; índice 
de fluidez e ensaios preliminares de termoprensagem foram realizadas para essas 
amostras. Como terceiro grupo de estudo fez-se a escolha por outras amidos e gomas 
de mandioca industrializadas e artesanais, a fim de avaliar se a composição exerce 
influência no estudo do comportamento reológico. Até o momento foram realizadas as 
análises de umidade para esse grupo de amido e goma de mandioca.  
  
TERMOPRENSAGEM  
As formulações descritas na Tabela 2 foram utilizadas como testes preliminares de 
moldagem em uma prensa hidráulica manual (EMIC) com aquecimento. As formulações 
foram colocadas nos moldes de aço inoxidável e levados a prensa previamente 
aquecida, com temperatura variando entre 80 e 100°C e pressão de 4,5 kgf para todas 
as formulações. Após o tempo que o material permaneceu na prensa de 10 minutos, os 
filmes moldados foram retirados.  
  
PREPARO DAS AMOSTRAS  
Os amidos de mandioca (Yoki) adquiridos no mercado local da cidade de Natal – RN 
foram armazenadas sob refrigeração e, previamente a realização das análises, foram 
mantidas a temperatura ambiente. Os granulados obtidos por extrusão apresentavam a 
composição mostrada na Tabela 1. As misturas foram processadas em uma extrusora 
dupla rosca co-rotacional da marca AX Plásticos Máquinas Técnicas LTDA, de D= 16 
mm e L/D = 40, usando as mesmas condições de processo para o TPS puro e os TPS 
com a incorporação de pó da casca da uva e pó do resíduo da acerola, perfil de 
temperatura de 50/60/110/110/120/125/130/135°C da zona de alimentação à matriz, 
alimentação no funil de a 30 rpm e velocidade de rotação de rosca de 250 rpm. Após a 
extrusão foram obtidos os granulados.  
  
Tabela 1. Denominação das diferentes formulações dos granulados compostos por 
amido de mandioca termoplástico incorporada de glicerol, farinha de uva ou resíduo de 
acerola.  
  
Formulações  
[F1] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g);  
[F2] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Uva 0,1 (g)  
[F3] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Uva 0,5 (g)  
[F4] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Uva 1,0 (g)  
[F5] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Uva 3,0 (g)  
[F6] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Uva 5,0 (g)  
[F7] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Uva 10 (g)  
[A1] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Acerola 0,1 (g)  
[A2] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Acerola 0,5 (g)  
[A3] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Acerola 1,0 (g)  
[A4] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Acerola 3,0 (g)  
[A5] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Acerola 5,0 (g)  
[A6] Amido 100 (g); Glicerol 45 (g); Água 15 (g); Pó de Acerola 10 (g)  
  
UMIDADE  
  
A determinação da umidade tanto dos amidos de mandioca (pós) como dos granulados 
foi realizada por método gravimétrico, em que se pesou uma massa conhecida da 
amostra, em balança analítica (Marte/BL3200H)[28]. Após a pesagem, a amostra foi 
aquecida em estufa (Lucadema) a 105 °C, resfriada em dessecador e pesada, sendo 
que esta operação foi repetida até peso constante. Contudo a umidade relativa foi 
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calculada a partir da equação (1): Umidade= (100 X N)/P(eq. 1) Onde: N = número de 
gramas de umidade, ou seja, perda de massa em gramas, P = número de gramas da 
amostra.  
  
COMPORTAMENTO DA VISCOSIDADE  
  
O estudo do comportamento reológico da mistura da solução de goma de mandioca 
(Yoki) e dos granulados foi realizado utilizando um viscosímetro capilar de vidro, 
segundo a norma ASTM D4603 – 18, com adaptações [29]. A solução de ácido acético 
1 M foi utilizada como solvente para a realização desta análise e foi considerada o 
branco para as amostras granuladas. Os granulados foram previamente dissolvidos em 
50 mL da solução de ácido acético 1 M à 60°C durante 24 horas. Após a liquefação das 
amostras, as mesmas foram resfriadas até a temperatura ambiente. As amostras, 
separadamente, foram conduzidas para o viscosímetro capilar de vidro tipo Ubbelohde 
1B em banho maria à 30 °C. O tempo de escoamento de cada amostra foi cronometrado 
e da solução branco. A viscosidade intrínseca [ɳ] foi obtida através da equação linear 
da reta do gráfico construído, em que o eixo X é representa a concentração (g . L^(-1)) 

e o eixo Y a viscosidade específica reduzida 〖(cm〗^3.g^(-1)) [28-29].  

  
ÍNDICE DE FLUIDEZ (MFI)  
  
O MFI foi obtido segundo as norma ASTM D1238 – 00 [32], para avaliar a plastificação, 
dispersão e eficiência de mistura dos biopolímeros puros e das bioblendas poliméricas. 
Os granulados foram adicionados no plastômetro da CEAST após registrar a 
temperatura de 130°C. Os granulados permaneceram dentro do tubo por 7 minutos, 
para que os mesmos estivessem fundidos. Em seguida, foi pressionado com carga de 
5kg a 130°C e cronometrado o tempo de 1 minuto para a realização do corte de 
determinada massa que posteriormente foi pesada em balança analítica. 
 
Resultados e Discussões 

 
Termoprensagem 
  
Ressalta-se que o primeiro parâmetro avaliado foram os testes preliminares em 
termoprensa, afim de verificar se era possível elaborar uma formulação padrão que 
pudesse ser extrudada. As formulações continham em sua composição apenas amido 
de mandioca e água. Os testes foram realizados para verificar a ocorrência da 
gelatinização do amido e formação de blendas poliméricas sem o uso de plastificantes. 
Na tabela 2 está descrita a composição da solução filmogênica e as condições de ensaio 
na termoprensa.  
  
Tabela 2. Ensaios preliminares da solução filmogênica à base de amido de mandioca 
submetida à termoprensagem.  
  
Testes  
  
1º Amido 1,82 (g); Água 1,5 (g); Temperatura 100 (°C); Tempo 10 (min); Pressão 4,5 
(kgf)  
2º Amido 1,82 (g); Água 1,5 (g); Temperatura 100 (°C); Tempo 10 (min); Pressão 4,5 
(kgf)  
3º Amido 1,82 (g); Água 1,5(g); Temperatura 100 (°C); Tempo 5 (min); Pressão 4,5 (kgf)  
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4º Amido 1,83 (g); Água 1,5 (g); Temperatura 100 (°C); Tempo 10 (min); Pressão 4,5 
(kgf)  
5º Amido 1,80 (g); Água 1,5 (g); Temperatura 80 (°C); Tempo 10 (min); Pressão 4,5 
(kgf)  
  
Vale ressaltar que o amido ao ser misturado com água ou glicerol que são plastificantes, 
recebe a denominação de amido termoplástico (TPS) e ao passar por um 
processamento como extrusão ou termoprensagem obtém-se uma blenda polimérica 
[15].  
  

Na Figura (1) estão apresentados os resultados obtidos após a termoprensagem da 
solução à base de amido de mandioca. 

  
Os 5 testes preliminares promoveram resultados distintos e foram testadas a formação 
das blendas em prensa, apenas com água e amido sem o uso do plastificante glicerol. 
Os 1º e 2ª testes que tinham a mesma composição e parâmetros de processo, 
apresentaram visualmente resultados diferentes. O 1º teste resultou em uma blenda 
com a coloração branca, indicando que não houve a dispersão e gelatinização do amido. 
No 2º teste, a blenda polimérica apresentou uma coloração mais transparente indicando 
o início do processo de gelatinização, porém há a presença do amido não gelatinizado 
que foi evidenciado por ranhuras esbranquiçadas. Esta blenda apresentou característica 
quebradiça e baixa maleabilidade. No 3º teste ocorreu o processo de gelatinização do 
amido, porém foi utilizado um tempo menor que os 10 minutos, anteriormente definido. 
Contudo, o tempo 5 minutos não foi suficiente para secar a blenda, deixando-a enrugada 
e úmida.  
  
O 4º teste possui a mesma formulação e parâmetros dos dois primeiros testes, 
entretanto a sua formulação foi dividida em duas partes antes de colocar na prensa, 
resultando em uma blenda (4º teste - parte 1) com acúmulo de amido não gelatinizado 
e na segunda parte (4º teste - parte 2) a blenda não continha material suficiente, 
apresentando uma blenda com aberturas e as mesmas características do 2º teste. No 
5º teste a temperatura usada foi de 80°C, mas o tempo de 10 minutos se manteve. Foi 
obtido uma blenda com ótima dispersão do amido, ocorreu a gelatinização, contudo a 
uma temperatura de 80° C o tempo de 10 minutos não foi o suficiente para que a blenda 
estivesse seca e desgrudasse da base desmoldante.  
  
Observa-se que todos os testes preliminares apresentaram falhas, indicando que o uso 
da temperatura de 100°C não foi o suficiente para a gelatinização do amido em um 
tempo de 10 minutos e este mesmo tempo se mostrou insuficiente para uma menor 
temperatura (80°C). Houve a influência não somente de parâmetros como tempo e 
temperatura, como também a mistura destes materiais que por ser manual não estaria 
padronizada em todos os testes. Visto que a prensa é operada manualmente, o 
momento e a forma como a prensa é fechada se torna um parâmetro de interferência 
no resultado final das blendas, caso não seja padronizado.  
  
Após a análise dos testes realizados, concluiu-se que não seria possível usar estas 
formulações em uma extrusora sem o uso do plastificante glicerol, a temperatura de 
100°C não seria suficiente e que por ser um processo de extrusão não teria uma grande 
porcentagem de água, apenas o suficiente para que ocorresse a gelatinização do amido. 
Dessa forma foi definido uma formulação padrão composta por 100 g de amido de 
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mandioca, 45 g de glicerol e 15 g de água a uma temperatura de processamento de 
130°C.  
  
Umidade dos Granulados  
  
A formulação TPS denominada F1 de acordo com a Tabela 1, foi definida como a 
formulação padrão. Entretanto foram adicionadas cargas, como o pó da casca de uva e 
pó do resíduo da acerola, a fim de verificar mudanças e melhorias nas propriedades 
reológicas. O TPS anteriormente definido como blenda ao ser incorporado pelas cargas 
compostas por fibras naturais e processado, classifica-se como um biocompósito [33]. 
Na Tabela 3 estão apresentados os valores de teor de umidade (%) dos biocompósitos.  
  
Tabela 3: Dados do teor de umidade (%) das amostras de amido de mandioca 
termoplástico incorporada de glicerol, farinha de uva ou resíduo de acerola, em 
duplicata.  
  
Dados  
[F1] Amostra 1 Umidade (%) - 19,29; Amostra 2 Umidade (%) - 19,05; Média (%) - 19,17 
± 0,12 
[F2] Amostra 1 Umidade (%) - 13,59; Amostra 2 Umidade (%) - 13,00; Média (%) - 13,30 
± 0,30  
[F3] Amostra 1 Umidade (%) - 11,75; Amostra 2 Umidade (%) - 11,81; Média (%) - 11,78 
± 0,03  
[F4] Amostra 1 Umidade (%) - 11,84; Amostra 2 Umidade (%) - 12,26; Média (%) - 12,05 
± 0,21  
[F5] Amostra 1 Umidade (%) - 11,75; Amostra 2 Umidade (%) - 10,93; Média (%) - 11,34 
± 0,41  
[F6] Amostra 1 Umidade (%) - 10,15; Amostra 2 Umidade (%) - 9,73; Média (%) - 9,94 ± 
0,21  
[F7] Amostra 1 Umidade (%) - 10,53; Amostra 2 Umidade (%) - 10,51; Média (%) - 10,52 
± 0,01  
[A1] Amostra 1 Umidade (%) - 12,04; Amostra 2 Umidade (%) - 11,79; Média (%) - 11,92 
± 0,13  
[A2] Amostra 1 Umidade (%) - 12,59; Amostra 2 Umidade (%) - 12,98; Média (%) - 12,79 
± 0,20  
[A3] Amostra 1 Umidade (%) - 14,22; Amostra 2 Umidade (%) - 14,73; Média (%) - 14,48 
± 0,26  
[A4] Amostra 1 Umidade (%) - 13,87; Amostra 2 Umidade (%) - 13,51; Média (%) - 13,69 
± 0,18  
[A5] Amostra 1 Umidade (%) - 11,29; Amostra 2 Umidade (%) - 11,64; Média (%) - 11,47 
± 0,18 
[A6] Amostra 1 Umidade (%) - 10,74; Amostra 2 Umidade (%) - 10,34; Média (%) - 10,54 
± 0,20  
  
O amido devido a presença de grupos hidroxila (-OH) em sua estrutura possui caráter 
hidrofílico e o teor de umidade em biopolímeros auxilia na aceleração da degradação 
deste material por gerar um ambiente com condições ótimas para a ação de 
microrganismos, que utilizam compostos orgânicos como fonte de alimento [15]. Outro 
fator que atua no aumento da umidade é o teor de glicerol presente na formulação. 
Segundo o estudo realizado pela Embrapa o aumento do teor de glicerol em 
formulações causa um aumento na absorção de umidade [10]. Neste trabalho utilizamos 
45% de glicerol para todas as formulações. Contudo, há vários estudos que visam 
incorporar polímeros e/ou cargas que tragam melhorias nas propriedades dos 
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biopolímeros quanto a comportamentos reológicos, mecânicos e de processamento 
[18,32]  
  
A incorporação das cargas tanto de uva quanto de acerola atuou na diminuição do teor 
de umidade. Nota-se que as amostras que possuem adição do pó da casca da uva 
diminuíram de forma decrescente o teor de umidade à medida que aumentava a carga 
em gramas. A amostra F1 obteve o maior teor de umidade de 19,17 ± 0,12 %, entretanto 
a adição de 2,0 g do pó da casca da uva, como na amostra F6, obteve o menor teor de 
umidade de 9,94 ± 0,21 %. As amostras com as cargas de pó do resíduo de acerola, 
como as amostras A1 e A5 alcançaram um teor de umidade aproximado de 11,92 ± 0,13 
e 11,47 ± 0,18 %, respectivamente. Contudo, as amostras A2, A3 e A4 trouxeram uma 
maior variação do teor de umidade, mas ainda abaixo da amostra F1 que não possui 
cargas. A amostra que obteve o menor teor de umidade com carga do pó do resíduo de 
acerola foi a amostra A6 com 2,5 g de pó com 10,54 ± 0,20 %.  
  
Segundo estudos realizados por Farias (2016), os valores de umidade foram menores 
a medida que a quantidade de glicerol diminuía na composição e que a quantidade da 
polpa de acerola adicionada não influenciou no aumento ou redução da umidade. O 
maior teor de glicerol utilizado (30%) e que não continha polpa obteve 15,16±0,17 % de 
umidade, porcentagem menor de glicerol e umidade comparado com a formulação F1 
que também não continha cargas e alcançou o valor de 19,17 ± 0,12 % possuindo 45% 
de glicerol. Luchese (2018), analisou o teor de umidade de filmes compostos por amido, 
sorbitol e água com formulações que possuem adição de pó do resíduo de mirtilo como 
carga, porém o processo utilizado foi o casting que utiliza temperatura menores. A 
autora do artigo identificou que a adição de cargas apresentou uma redução do teor de 
umidade considerada não significativa, obtendo valores de 8.4 ± 0.02 % para o filme de 
amido, água e sorbitol e 8.0 ± 0.10, 7.9 ± 0.30 e 8.2 ± 0.15 % para a formulação com 
adição de 4, 8 e 12% de carga, respectivamente.  
  
Devido a incorporação de grande quantidade de glicerol não foram obtidos valores 
menores de umidade, entretanto foi possível afirmar que todas as amostras com adição 
de carga auxiliaram na redução do teor de umidade. As amostras F6 e A6 reduziram o 
maior percentual do teor de umidade em 48,15% e 45,02%, respectivamente em 
comparação com a amostra F1. Contudo a adição de cargas ao TPS contribuiu para a 
melhoria das propriedades do biocompósito quanto a redução de umidade e 
consequentemente interferindo na sua degradação.  
  
VISCOSIDADE INTRÍNSECA  
  
A análise de viscosidade foi realizada em diferentes concentrações para cada amostra. 
As massas utilizadas foram 0,5 g 1,0 g, 1,5 g, 2,0 g, 2,5 g de amostra para 50 mL de 
solução de ácido acético 1M, resultando nas concentrações 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 e 0,05 
g/C50mL. Dados de viscosidade específica reduzida (ηesp/c) em função da 
concentração (c) foram construídos para cada amostra, como exemplo do Gráfico 1 da 
amostra A6. Com os dados plotados foi possível determinar a equação da reta definida 
como y=ax+b, onde b é o coeficiente linear que representa a viscosidade intrínseca [ɳ] 

〖cm〗^3/g das amostras, indicando a viscosidade do fluido quando sua concentração 

tende a zero [30].  
  

Gráfico 1. Viscosidade Intrínseca da amostra A6. 
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Devido ao grande número de amostras, as viscosidades intrínsecas [ɳ] estão 
representadas na Tabela 4 para melhor visualização dos resultados.  
  

Tabela 4. Dados da viscosidade intrínseca [ɳ] 〖cm〗^3/g das amostras de amido de 

mandioca termoplástica incorporada de glicerol, farinha de uva ou resíduo de acerola, 
em duplicata.  
  
Amostras  

[F1] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 19,879〖cm〗^3/g  

[F2] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 21,629〖cm〗^3/g  

[F3] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 10,299〖cm〗^3/g  

[F4] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 26,710〖cm〗^3/g  

[F5] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 22,147〖cm〗^3/g  

[F6] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 22,096〖cm〗^3/g 

[F7] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 16,623〖cm〗^3/g  

[A1] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 7,738〖cm〗^3/g  

[A2] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 12,025〖cm〗^3/g  

[A3] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 17,532〖cm〗^3/g  

[A4] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 26,060〖cm〗^3/g  

[A5] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 32,156〖cm〗^3/g  

[A6] Viscosidade Intrínseca [ɳ] 20,474〖cm〗^3/g  

  
Segundo Araújo Junior e Santos Junior (2018) a viscosidade intrínseca está diretamente 
ligada ao volume hidrodinâmico das moléculas, ou seja, o volume ocupado por cada 
molécula em solução. A estrutura do amido é composta por amilose e amilopectina, 
sendo o amido de mandioca com 21,9 % e 78,1 % respectivamente [37]. A amilose 
possui uma estrutura linear com ligações α 1-4 ligando unidades de glicose, no entanto 
a amilopectina possui ramificações em sua estrutura com cadeias curtas de α 1-4 
ligadas a α 1-6, formando ligações cruzadas entre grupo de hidroxila (-OH) da glicose e 
o carbono 6 da glicose de outra cadeia [18,20,33].  
  
Ao analisar a Tabela 4 percebe-se que a adição das cargas de uva ou de acerola indicou 
o aumento da viscosidade intrínseca, em algumas amostras como a F2, F4, F5, F6, A1, 
A4, A5 e A6, devido ao aumento da cadeia polimérica. Este aumento ocorre devido as 
diversas reações entre a ligação cruzada presente nas amilopectinas que estão em 
maior quantidade no amido de mandioca e os grupos hidroxila, alterando assim a 
estrutura da cadeia que por sua vez aumentam a viscosidade, reduzem a retenção de 
água e aumentam a resistência ao cisalhamento [15].  
  
As amostras F3 (0,5g), A1 (0,1g), A2 (0,5g) e A3 (1,0g) que possuem a menor 
quantidade em gramas das cargas apresentaram uma redução da viscosidade 
intrínseca indicando que houve a redução das cadeias do biocompósito comparado a 

amostra base F1, obtendo 10,299, 7,738, 12,025 e 17,532 〖cm〗^3/g, 

respectivamente. Entretanto a amostra F7 (2,5g) apresentou uma redução na 

viscosidade (16,623 〖cm〗^3/g ), em que a carga do pó de uva em grande quantidade 

apresentou uma alteração e redução das cadeias poliméricas. Não houve variação de 
temperatura, mantendo 30°C para todas as amostras.  
  
Devido à grande variação apresentada na análise de viscosidade, não foi possível 
afirmar que o aumento de carga aumenta a viscosidade intrínseca dos biocompósitos. 
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Porém os resultados obtidos através da adição da carga do pó do resíduo de acerola, 
apresentaram uma tendência do aumento da viscosidade intrínseca com o aumento de 
carga até 2,0 g. Após, o aumento da carga de 2,5 g o biocompósito apresentou o 
resultado inverso apresentando uma diminuição da viscosidade intrínseca.  
  
Contudo, a adição de carga apresenta resistência do fluido ao escoamento devido ao 
aumento da cadeia do biopolímero nas condições de temperatura a 30° C.  
  
MFI  
  
O índice de fluidez foi medido obtendo resultados para as amostras F2, F5 e F6, 
descritos na Tabela 5. As demais amostras apresentaram comportamento não conforme 
impossibilitando a medida do MFI. Novos testes precisarão ser realizados.  
  
Tabela 5. Resultados da medida do índice de fluidez (MFI) para as amostras F2, F5 e 
F6.  
  
Dados  
[F2] 1,52 ± 0,16 g/10min  
[F5] 1,7 ± 0,06 g/10min  
[F6] 1,86 ± 0,04 g/10min  
  
O resultado obtido para as amostras F2 (1,52 ± 0,16 g/10min), F5 (1,7 ± 0,06 g/10min) 
e F6 (1,86 ± 0,04 g/10min) indicaram que com o aumento das cargas do pó da casca da 
uva, ocorreu um aumento na fluidez. Porém são valores menores comparados com o 
trabalho realizado por C. I. R. De Oliveira et al. (2019), obteve 3,95 ± 0,17 g/10min para 
a formulação de propileno (80%) e TPS (20%), em que esta adição de 20% de TPS 
aumentou o índice de fluidez. Pode -se considerar que as amostras F2, F5 e F6 
possuem grandes massa molares, sendo afirmado pela análise de viscosidade 
intrínseca que é uma medida inversa do índice de fluidez. As amostras F2 (21,629), F5 
(22,147) e F6 (22,096) apresentaram altos valores de viscosidade intrínseca indicando 
o aumento da cadeia polimérica. Este fato é afirmado pelo índice de fluidez ser 
inversamente proporcional à massa molar, ou seja, quanto maior o valor do MFI menor 
será a massa molar do polímero [39].  
  
O estudo de Bispo (2011) realizou a comparação do MFI de polímeros puro com 
polímeros que continham adição de cargas de fibra de licuri e fibra de curauá. Este 
estudo observou que a adição de cargas diminuía o índice de fluidez das formulações 
testadas. O polipropileno puro obteve 3,20 g/10min, enquanto 10% de fibra de licuri e 
20% de fibra de curauá, em suas maiores concentrações obtiveram 3,10 e 2,40 g/10min, 
respectivamente. Segundo o autor o uso de fibras naturais auxilia na redução da 
degradação térmica dos biocompósitos.  
  
Entretanto as formulações analisadas neste trabalho apresentaram valores menores de 
MFI comparado ao trabalho de Bispo (2011) , mas os valores aumentavam com a adição 
de carga. O MFI máximo obtido dos biopolímeros foi a amostra F6 que possui uma carga 
de 2,0 g de pó da casca da uva apresentando 1,86 ± 0,04 g/10min.  
  
Umidade dos pós do amido de mandioca  
  
Para o terceiro grupo de estudo foram realizadas as análises do teor de umidade entre 
diferentes fontes de amido de mandioca, apresentados na Tabela 6.  
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Tabela 6: Teor de umidade (%) das amostras de amido de mandioca, em triplicata.  
  
Amostras  
Am1 - Amostra 1 Umidade (%) - 12,828; Amostra 2 Umidade (%) - 12,870; Amostra 3 
Umidade (%) - 12,841; Média (%) - 12,846 ± 0,018  
Am1 + água - Amostra 1 Umidade (%) - 25,136; Amostra 2 Umidade (%) - 23,663; 
Amostra 3 Umidade (%) - 22,012; Média (%) - 23,603 ± 1,276  
Am2 - Amostra 1 Umidade (%) - 43,243; Amostra 2 Umidade (%) - 43,083; Amostra 3 
Umidade (%) - 43,132; Média (%) - 43,153 ± 0,067  
Am3 - Amostra 1 Umidade (%) - 43,532; Amostra 2 Umidade (%) - 43,539; Amostra 3 
Umidade (%) - 43,463; Média (%) - 43,152 ± 0,034  
Am4 - Amostra 1 Umidade (%) - 11,369; Amostra 2 Umidade (%) - 11,311; Amostra 3 
Umidade (%) - 11,332; Média (%) - 11,337 ± 0,024  
  
A análise do teor de umidade presente nos componentes utilizados para a produção de 
biopolímeros é um fator importante, por influenciar na viscosidade da amostra durante 
o processo de extrusão, alterar a estrutura celular, promover reações química e 
enzimáticas que alteram a qualidade final do produto e as condições de processamento, 
como também de estocagem por criar um ambiente favorável para atividade microbiana 
[35]. Contudo, este estudo possui o interesse de analisar o teor de umidade presente 
nos diferentes amidos de mandioca, verificando a sua influência durante e após o 
processamento.  
  
A partir dos dados de umidade obtidos, observou-se que há uma grande diferença no 
teor de umidade das amostras com uma variação entre 12 a 43 % aproximadamente. 
Os próximos passos deste trabalho tem como objetivo analisar o processo de secagem 
das amostras que apresentou um percentual alto de umidade como a Am2 43,153 ± 
0,067 % e a Am3 43,152 ± 0,034 %, para que as mesmas alcancem o mesmo percentual 
de umidade da condição padrão de processamento, representada pela amostra de A1 
+ água com 23,603 ± 1,276 %.  
  
As condições de secagem serão testadas em estufa com e sem circulação de ar, ambas 
à 40°C por 6 horas. Como também, em dessecador com a presença de sílica e à vácuo. 
Os diversos processos de secagem testados têm como objetivo reduzir o percentual de 
umidade de forma que não modifique a sua estrutura.  
  
As amostras que possuem o percentual abaixo do esperado para o processamento 
como a amostra de A1 com 12,846 ± 0,018 % e a Am4 com 11,337 ± 0,024 %, serão 
adicionados água. 
 
Conclusão 

 
O principal objetivo desta parte do trabalho foi avaliar possíveis melhorias obtidas na 
estrutura dos biopolímeros com a adição de cargas. O teor de umidade foi reduzido com 
o aumento das cargas de pó da casca de uva e do pó de resíduo da acerola. Enquanto 
a viscosidade apresentou melhores resultados na presença de menores quantidades de 
cargas. O índice de fluidez aumentou com a adição das cargas, mas não foi possível 
avaliar todas as amostras. A partir dos resultados obtidos do teor de umidade de 
diferentes fontes de amido de mandioca serão estudados processos de secagem dos 
amidos antes de serem submetidos ao processo de extrusão e novas análises de 
caracterização serão realizadas nas amostras de amido termoplástico. 
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Tabela 1. Denominação das diferentes formulações dos granulados compostos por 
amido de mandioca termoplástico incorporada de glicerol, farinha de uva ou resíduo de 
acerola. 

 

 

Tabela 2. Ensaios preliminares da solução filmogênica à base de amido de mandioca 
submetida à termo prensagem. 
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Tabela 3: Dados do teor de umidade (%) das amostras de amido de mandioca 
termoplástico incorporada de glicerol, farinha de uva ou resíduo de acerola, em 

duplicata. 
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Tabela 4. Dados da viscosidade intrínseca [ɳ] 〖cm〗^3/g das amostras de amido de 

mandioca termoplástica incorporada de glicerol, farinha de uva ou resíduo de acerola, 
em duplicata. 

 

 

Tabela 5: Teor de umidade (%) das amostras de amido de mandioca, em triplicata. 

 

 

Na Figura (1) estão apresentados os resultados obtidos após a termoprensagem da 
solução à base de amido de mandioca. 
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Gráfico 1. Viscosidade Intrínseca da amostra A6. 

 

 

Gráfico 2. Resultados da medida do índice de fluidez (MFI) para as amostras F2, F5 e 
F6. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO EFEITO ESTEIRA SOBRE A PRODUÇÃO DE ENERGIA EM 

PARQUES EÓLICOS 

Resumo 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um algoritmo para estudar a influência 
do efeito de esteira na 
produção de energia de um parque eólico considerando o efeito de múltiplas esteiras. 
O algoritmo proposto calcula a 
velocidade de entrada no aerogerador considerando a área de sombreamento da esteira 
para cada turbina eólica de forma 
a determinar a produção de energia, a eficiência energética e o fator de capacidade de 
um parque eólico. A partir dos 
resultados obtidos na simulação, pode-se notar a influência do efeito esteira nos 
parâmetros de produtividade, pois um 
grande número de aerogeradores diminui a eficiência energética do parque, já que mais 
aerogeradores se tornam 
suscetíveis ao efeito de esteira. A distância entre as turbinas eólicas influencia na 
capacidade de produção de uma usina, 
portanto, é essencial avaliar o layout de um parque eólico, antes de sua instalação. 

  

 
 

Palavras-chave: efeito esteira, produção de energia, parque eólico, energia eólica 

TITLE: STUDY OF THE EFFECT OF MULTIPLES WAKES ON THE PRODUCTION OF 

ENERGY INWIND FARMS 

Abstract 

This paper presents the development of an algorithm to study the influence of the wake 
effect on the energy 
production of a wind farm considering the multiple wake model. The proposed algorithm 
calculates the input speed 
according to the shadowed area of the wake for each wind turbine to determine the 
energy production, the energy 
efficiency and the capacity factor of a wind farm. From the results obtained in the 
simulation, it can be notice the 
influence of the wake effect in the productivity parameters because a large number of 
wind turbines decreases the 
energy efficiency of the park since more aerogenerators become susceptible to the wake 
effect. The distance between 
wind turbines influences the production capacity of a plant, therefore, it is essential to 
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evaluate the layout of a wind 
farm, prior to its installation. 

  

 
 
Keywords: wake effect, energy production, wind farm, wind power 

Introdução 

O aumento da demanda mundial de energia devido ao crescimento da capacidade de 
consumo mundial causa 
preocupação em como suprir essa demanda, uma vez que o fornecimento de energia 
está relacionado ao preço dos 
combustíveis fósseis que além de prejudiciais ao meio ambiente são limitados devido a 
possível exaustão as reservas de 
petróleo nas próximas décadas. Por isso, os investimentos em energias alternativas 
tornam-se uma opção melhor para 
complementar a estrutura energética de um país. Segundo o Global Wind Energy 
Council (GWEC), em 2016, o Brasil 
ocupou a 5ª posição no ranking mundial de expansão da capacidade instalada de 
geração de energia eólica, com um 
aumento de 2.014 megawatts de energia. Devido à relevância desta fonte de energia, é 
necessário estudar fatores que 
possam influenciar a geração de energia para um projeto de energia eólica, a fim de 
obter o maior rendimento 
energético para um espaço delimitado (Couto; Farias, 2013) 
 
As turbinas eólicas extraem energia cinética proveniente do vento para produzir energia, 
com isso, a velocidade de 
saída do vento da turbina eólica é turbulenta e menor do que a velocidade de entrada, 
portanto, possui uma menor 
quantidade de energia associada, o que faz com que a turbina eólica a jusante produza 
menos energia quando 
comparada a turbina a montante (Martínez, 2013). Este fenômeno é chamado de efeito 
esteira, um dos fatores mais 
importantes para a perda de produtividade. À medida que o vento se afasta da turbina 
eólica, a esteira começa a 
dissipar-se e o vento começa a retornar à condição de fluxo inicial (González et al., 
2010). 
 
Portanto, antes da instalação de um parque eólico, é essencial avaliar o melhor 
aproveitamento da área disponível 
considerando o efeito esteira, pois sua negligência pode levar a uma superestimação 
da produtividade do parque (Couto; 
Farias, 2013). 
 
Este trabalho pretende avaliar o problema da perda de produtividade em um parque 
eólico devido ao efeito de 
múltiplas esteiras, a partir da análise de como o posicionamento das turbinas eólicas 
pode afetar este parâmetro. 
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Metodologia 

 
Modelo de esteira de Jensen 
O modelo de esteira estudado neste trabalho foi proposto por Jensen (1984), e é 
utilizado em softwares como WAsP, 
WindFarmer e WindPRO (Renkema, 2007), que é baseado no princípio de expansão 
linear da esteira, como visto na 
Fig. 1, simplificando os cálculos. 

 Figura 1 em anexo 

  

Modelo de Jensen para uma única esteira 
O vento após passar pelas hélices da turbina eólica tende a recuperar sua condição 
inicial, resultando em um 
aumento no diâmetro da esteira, considerado por Jensen (1984), linear e proporcional 
à distância, como visto na Fig. 1. 
A Eq. (1) calcula o raio do efeito esteira. 
  
Equação 1 em anexo 
 

Sendo 𝑟𝑥 o raio da esteira, 𝑟 o raio do rotor, 𝛼 o coeficiente de decaimento da esteira e 
𝑥 o distanciamento. O valor de 𝛼 pode ser determinado pela Eq. (2) e depende da altura 

do cubo da turbina, ℎ, e 𝑧𝑜 da rugosidade média do solo. 

Equação 2 em anexo 

  

Modelo de múltiplas esteiras 

Quando a esteira intercepta a área de uma turbina eólica a jusante, essa turbina é 
sombreada pela que causou a 
esteira, acarretando em uma diminuição na produtividade do parque (Zhang; Wang, 
2009). Isso resulta em um efeito de 
múltiplas esteiras ilustrado na Fig. 2. 

Figura 2 em anexo 

Uma turbina eólica pode ser afetada, parcial ou totalmente, por mais de uma esteira. A 
influência de cada esteira na 
turbina eólica deve ser analisada com base no cálculo da área sombreada, medida a 
partir do grau de sobreposição entre 
a área da seção circular da esteira e a área da turbina que foi sombreada, como em Fig. 
3 (González et al., 2010) 
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 Figura 3 em anexo  

No caso de uma turbina não sombreada, a velocidade de entrada será a mesma que a 
do vento livre incidente, 
enquanto que no completamente sombreado a velocidade de entrada será igual à 
velocidade de saída daquele que o 
sombreia (Couto; Farias, 2013). Para calcular a área sombreada pela esteira, é possível 
usar relações trigonométricas 
que resultam nas Eqs. (3), (4) e (5). 

 Equações 3, 4 e 5 em anexo 

Onde 𝐴𝑠 é a área sombreada na turbina, 𝜃 é o ângulo entre o centro do círculo 
correspondente à esteira e os pontos de intersecção entre a referida circunferência e a 
circunferência correspondente à área varrida pela turbina eólica. Além disso, 𝛽 é o 
ângulo entre os centros do círculo correspondente à área varrida e o ponto de 
intersecção entre esta circunferência e a circunferência da esteira. 𝑅𝑖𝑗 o raio da esteira 
incidente na turbina eólica a jusante, 𝐷𝑖𝑗 a distância do centro da esteira até o centro da 

turbina eólica sombreada e 𝑟 o raio do rotor da turbina (Couto; Farias, 2013). 

Quando ocorre sobreposição de esteiras, a velocidade de entrada em uma turbina eólica 
é modelada de forma 
diferente, a partir da consideração do modelo proposto por Jensen (Sethi et al., 2011). 
O modelo de Sethi (2011) dá a 
equação da velocidade incidente em uma turbina eólica, vista na Eq. (6) 

Equação 6 em anexo 

Onde Vj é a velocidade de entrada resultante na turbina j, V0 é a velocidade de fluxo 
livre, D é o diâmetro do rotor, A0 é a área do rotor, Rij é o raio de esteira executado pela 
turbina eólica i em uma turbina eólica j. Além disso, xij é um fator que depende da 
condição de sombreamento da turbina j, que é igual a 1 quando totalmente sombreada 
e igual às áreas sombreadas somadas quando parcialmente sombreadas. 

  

Cálculo da produção energética 

A curva de potência relaciona a potência de saída da turbina eólica à velocidade 

incidente (Hau, 2013) e é dada pela Eq. (7), em que 𝑃𝑀 é a potência máxima extraída 
da turbina eólica, 𝑃 a potência eólica disponível, 𝑐𝑝 o coeficiente de potência, 𝐴𝑟 a área 

do rotor, 𝜌 a massa específica e 𝑉𝑜 a velocidade do vento. 

Equação 7 em anexo 

Para entender a produtividade de um parque eólico, o fator de capacidade (FC), dado 
na Eq. (8), é definido como a 
razão da energia produzida por uma turbina eólica sobre a energia que poderia ser 
gerada se esta turbina operasse na 
condição de potência máxima (Hau, 2013). 
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Equação 8 em anexo 

  

Algoritmo para o cálculo de produção energética 

A fim de avaliar a influência de múltiplas esteiras em um parque eólico, um algoritmo foi 
desenvolvido no software 
Matlab que recebe dados do layout dos aerogeradores, a dimensão do parque eólico, o 
valor da velocidade média do 
vento, os dados relativos a localização do parque e dados da turbina eólica. Através 
desta informação e adotando o 
modelo proposto por Jensen (1984), para cálculos da influência do raio de esteira, o 
software calcula a influência do 
sombreamento em cada turbina eólica a partir da Eq. (3). Com esta informação é 
possível calcular a velocidade 
incidente em cada aerogerador considerando a área de sombreamento e, 
consequentemente, é possível estimar a 
produção de energia para cada turbina, a eficiência do layout e o fator de capacidade 
do parque eólico. O procedimento 
para obter esta informação é ilustrado na Fig. 4 

Figura 4 em anexo 

As turbinas consideradas neste trabalho para fins de cálculo são da Vestas modelo V90 
- 3,0 MW que possui 90 m 
de diâmetro e 80 m de altura, sua curva de potência foi fornecida pelo fabricante como 
mostra a Fig. 5. O valor de 0,3 
foi adotado para a rugosidade do terreno (Mosetti et al, 1994), a velocidade média do 
vento foi estimada através do 
Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (Amarante et al, 2001), que fica em torno de 9,0 m / 
s no litoral norte do Rio 
Grande do Norte. Além disso, a dimensão do parque eólico considerado na simulação 
é de 1800x1000 m. 

  

  

  

 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Para avaliar a influência do efeito de esteira em um parque eólico foram consideradas 
duas configurações de layouts 
para as turbinas eólicas, como pode ser visto na Figura 6. Onde os eixos x e y indicam 
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as posições dos aerogeradores. 
Na Fig. 6a, que representa a primeira configuração de layout, as turbinas eólicas são 
distribuídas de maneira espaçada e 
simétrica, sendo representadas pelos pontos pretos. Na Fig. 6b, que representa a 
segunda configuração, cada turbina 
eólica também é representada pelos pontos pretos e estão distantes o máximo possível 
respeitando as coordenadas do 
parque para que possa se obter a maior quantidade de aerogeradores. 

  

Figura 6 em anexo 
  
A partir de cada configuração, foram realizados testes para avaliar a influência do efeito 
esteira na produção de 
energia, a eficiência do layout e o fator de capacidade dos parques eólicos. A Tab. 1 
apresenta os resultados dessa 
verificação. 

  

Tabela 1 em anexo 
  
É possível notar que a configuração 2 possui a maior produção total de energia devido 
ao número de turbinas, 
entretanto, a eficiência, bem como o fator de capacidade, são menores quando 
comparados com a configuração 1, que 
possui um número menor de turbinas. Com isso, é possível comprovar a influência do 
efeito de múltiplas esteiras em 
um parque eólico, pois o aumento do número de turbinas prejudicou a eficiência 
energética do parque. 
Outra forma de avaliar a perda de produtividade devido ao efeito de múltiplas esteiras é 
através da variação do 
diâmetro do rotor do aerogerador, para isso, foi realizada uma nova simulação 
comparando diferentes diâmetros e 
analisando o comportamento da eficiência energética. Para esta simulação, foi 
considerado um novo layout, exposto na 
Fig. 7, que possui 41 turbinas e o resultado é mostrado na Tab. 2. 

  

Figura 7 em anexo 
Tabela 2 em anexo 
  
Avaliando os resultados obtidos nesta simulação é possível notar que à medida que o 
diâmetro do rotor diminui, a 
produção total, a eficiência e o fator de capacidade aumentam. Isso indica que o efeito 
de esteira também depende do 
diâmetro do rotor, pois quanto maior o diâmetro, maior o raio de alcance e 
sombreamento das turbinas que estão a 
jusante, reduzindo assim a produtividade do parque. 
Finalmente, a fim de validar os dados obtidos pela simulação, os resultados foram 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1130 

 

comparados com Couto e Farias 
(2013), como visto na Tab. 3. Os resultados obtidos por Couto e Farias (2013) são para 
um parque eólico de 2000x2000 
m que contém 30 turbinas e sofreu um processo de otimização. Ao avaliar os resultados 
é possível perceber uma 
pequena diferença, devido ao tamanho de cada parque eólico avaliado não ser o 
mesmo, assim como o layout das 
turbinas, mas ainda assim, é possível ver uma relação entre os resultados e nota-se que 
os valores obtidos na simulação 
do algoritmo estão dentro do esperado quando comparados com simulações similares. 

  

Tabela 3 em anexo 
 
Conclusão 

 
Para implantar um parque eólico em uma região limitada sem grandes perdas de 
produtividade, é necessário avaliar 
o posicionamento das turbinas eólicas como forma de reduzir a influência do efeito de 
esteira, pois uma diminuição na 
velocidade do vento incidente é menos pronunciada quando as turbinas eólicas estão 
mais afastadas. Para estudar a 
influência deste fenômeno, foi desenvolvido um algoritmo computacional que avalia a 
produção de um parque eólico 
considerando a influência do efeito de múltiplas esteiras e é capaz de estimar a 
produção total, eficiência e fator de 
capacidade de uma usina. Através deste algoritmo, verificou-se a necessidade de um 
estudo prévio de um layout antes 
da instalação de torres eólicas, a fim de se ter a menor perda de eficiência energética, 
devido ao efeito múltiplas de 
esteiras. Por fim, os resultados obtidos foram comparados com estudos previamente 
desenvolvidos, permitindo concluir 
que os valores encontrados pela simulação são consistentes com a literatura, validando 
seus resultados. 
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Figura 1. Modelo de esteira proposto por Jensen (González-Longatt, 2012) 

 

 

Lista de equações de 1 a 4 
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Lista de equações de 5 a 8 
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Figura 2. Influência do efeito de múltiplas esteiras na velocidade de aerogeradoros a 
jusante (Sethi et al., 2011) 
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Figura 3. Área de sombreamento da esteira em um aerogerador (González-Longatt, 
2012). 
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Figura 4. Fluxograma do algoritmo (Couto; Farias, 2013). 
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Figura 5. Curva de potência para o aerogerador V90-3.0MW (Vestas Wind Systems) 

 

 

Figura 6. Layout do parque eólico: (a) primeira configuração, (b) segunda configuração. 
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Tabela 1. Comparação dos resultados das simulações para os dois layouts 

 

 

Figura 7. Layout de um parque eólico para a simulação da comparação dos diâmetros 
dos aerogeradores. 

 

 

Tabela 2. Resultados da simulação da comparação dos diâmetros 
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Tabela 3. Comparação dos resultados com a literatura 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NO PROCESSO DE 

REDUÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DOS PÓS COMPÓSITOS HMA-22,2%AgNO3 

Resumo 

Molibdênio e Prata possuem características físico-químicas que permitem a formação 
de um material compósito para aplicações como contatos elétricos e dissipadores de 
calor. O molibdênio é um metal refratário com alta resistência a solda e erosão por arco 
elétrico e a prata é o metal com melhor condutibilidade elétrica. Esses fatores são 
responsáveis para a utilidade do compósito Mo-Ag nas aplicações supracitadas. 
Todavia, a insolubilidade entre Mo e Ag dificulta a obtenção de corpos densos por 
sinterização, prejudicando suas propriedades físicas e mecânicas. Nesse contexto, a 
moagem de alta energia (MAE) pode ser empregada para a obtenção de pós com maior 
refinamento, dispersão e homogeneidade entre os componentes. Essas características 
promovidas pela MAE podem induzir o processo de redução de forma que ela possa 
ocorrer em menor temperatura e promover a melhoria da sinterabilidade do material. A 
MAE foi realizada através de um moinho planetário com uma velocidade de rotação de 
400 rpm durante 40 horas, além de ser realizado a mistura manual dos pós. Em seguida, 
foi efetuado um estudo sobre as diferentes temperaturas de redução no forno de síntese 
sob atmosfera de Hidrogênio para a obtenção da liga Mo-25Ag. Com base nas análises 
de microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi observado fibras no material, 
provenientes de uma reação ocorrida pelo contato entre os precursores Heptamolibdato 
de Amônio (HMA) e Nitrato de Prata (AgNO3). 
 

Palavras-chave: Compósito Mo-Ag, Metalurgia do Pó, Moagem de Alta Energia, 

Redução. 

TITLE: INFLUENCE OF HIGH ENERGY MILLING IN THE PROCESS OF REDUCTION 

AND DECOMPOSITION OF COMPOSITE POWDER HMA-22.2 AgNO3 

Abstract 

Molybdenum and Silver have physical and chemical characteristics that allow the 
formation of a composite material for applications such as electrical contacts and heat 
sinks. Molybdenum is a refractory metal with high resistance to welding and electric arc 
erosion and silver is the metal with the best electrical conductivity. These factors are 
responsible for the usefulness of the Mo-Ag composite in the aforementioned 
applications. However, the insolubility between Mo and Ag makes it difficult to obtain 
dense bodies by sintering, impairing their physical and mechanical properties. In this 
context, high energy milling (HEM) can be used to obtain powders with greater 
refinement, dispersion and homogeneity between the components. These 
characteristics promoted by HEM can induce the reduction process so that it can occur 
at a lower temperature and improve the sinterability of the material. The HEM was 
performed through a planetary mill with a rotation speed of 400 rpm for 40 hours, in 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1141 

 

addition to the manual mixing of the powders. Then, a study was carried out on the 
different reduction temperatures in the synthesis oven under a hydrogen atmosphere to 
obtain the Mo-25Ag alloy. Based on the scanning electron microscopy (SEM) analysis, 
fibers were observed in the material, resulting from a reaction caused by the contact 
between the precursors Ammonium Heptamolybdate (HMA) and Silver Nitrate (AgNO3). 
 

Keywords: Mo-Ag composite, powder metallurgy, high energy milling, reduction. 

Introdução 

O compósito de Mo-Ag concorre com os sistemas W-Cu, W-Ag e Mo-Cu em aplicações 
de contatos elétricos, dissipadores de calor, eletrodos de soldagem e absorvedores de 
micro-ondas em empacotamento microeletrônico (ZHANG, 2020). Em um estudo para 
a preparação de uma liga Mo-W-Cu pelo método de sinterização por plasma pulsado, 
foi constatado uma maior facilidade de formar uma liga metálica entre o W e o Cu, além 
de existir maior limite de solubilidade sólida entre Mo e Cu em suas interfaces. A 
diferença está em que o sistema W-Cu consegue obter mais densificação, maior dureza 
e maior temperatura de fusão (KE, 2019). Todavia, pesquisas demonstram que 
compósitos Mo-Cu apresentam excelentes propriedades físicas e eletrônicas como alta 
condutibilidade elétrica e térmica, além de possuir baixo coeficiente de expansão 
térmica mantendo a resistência às altas temperaturas (JI,2019) (COSTA, 2008) 
(ZHANG, 2020). Ainda assim, outras formas de combinação desses metais são 
possíveis. Através de estudos, foi descoberto que a prata pode ser empregada em até 
certo nível como aditivo em compósitos Mo-Cu para melhorar suas propriedades 
térmicas e elétricas, além de promover melhor sinterabilidade ao sistema (SUN,2016). 
Levando-se em conta essas propriedades, o sistema Mo-Cu tem sido extensivamente 
aplicado em dispositivos a serviço da indústria militar, aplicações microeletrônicas, 
tecnologia do vácuo e outros campos avançados. (KE, 2019) Contudo, a prata apresenta 
como vantagem em relação ao cobre uma maior resistência à oxidação, o que faz do 
sistema Mo-Ag um material ideal para aplicação onde uma maior resistência à oxidação 
é exigida. No entanto, assim como no sistema Mo-Cu, a baixa solubilidade entre o Mo 
e Ag aliada com o alto ângulo de contato da Ag líquida no Mo, impedem a completa 
densificação do sistema (Sun, 2016). Isto é comprovado pelas regras de Hume-Rothery 
estabelecidas para o Mo e a Ag. As regras de Hume Rothery sugerem que os raios 
atômicos entre os solutos e solventes devem diferir menos de 15% para alcançar uma 
boa solubilidade sólida de um elemento no outro. Além disso, a diferença de 
eletronegatividade entre os componentes não pode ter valor maior que 0,4 (Bansal, 
1994). Possuir mesma estrutura cristalina e valências próximas são outros fatores que 
os componentes devem ter para desenvolver boa solubilidade sólida. A Tabela 1 mostra 
as condições necessárias para que haja completa solubilidade. Caso algumas dessas 
condições não sejam satisfeitas, a solubilidade mútua será limitada. É possível observar 
que no sistema Mo-Ag, a diferença de raio atômico é cerca de 6%, menor que o máximo 
permitido pela Regra de Rothery, que é de 15%. No Entanto, outros fatores são 
determinantes para imiscibilidade do sistema. (Bansal, 1994) Para que o devido o 
material consiga boa densificação, é empregada a moagem de alta energia uma vez 
que ela é capaz de promover a dispersão entre as fases, aumento da sinterabilidade do 
sistema, maior refinamento das partículas e a formação de pós compósitos a partir de 
uma mistura prévia dos pós iniciais (COSTA, 2008) (MARTÍNEZ, 2007) (sury, 2001). 
Outrossim, ela provoca defeitos estruturais tais como discordâncias, vacâncias, defeitos 
de empilhamento e contornos de grão, produzindo um aumento da energia livre na fase 
cristalina e desestabilizando a ordem da rede cristalina para formar fases amorfas (sury, 
2001)(sury, 2008). Apesar das diversas vantagens da moagem de alta energia, seu 
calcanhar de Aquiles que a impede de ser levada para a indústria está na contaminação 
causada pelos corpos moedores e pelo seu alto custo de produção (LIU, 2019). 
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Metodologia 

 
Os pós iniciais Heptamolibdato de Amônio (HMA) e Nitrato de Prata (AgNO3) foram 
obtidos. Os pós foram preparados com a seguinte proporção em massa: HMA-
22,2AgNO3. Dessa forma, estequiometricamente, após processos de redução são 
constatados pó de Mo-25Ag. A prepação dos pós ocorre de duas diferentes formas: 
mistura mecânica manual e moagem de alta energia de com duração de quarenta horas. 
A carga utilizada para a preparação foi de 20g de pó, sendo 15,58g de HMA e 4,42g de 
AgNO3. A mistura mecânica manual consiste em agitar manualmente os dois pós em 
um recipiente plástico até se alcançar um bom grau de homogeneização. A moagem de 
alta energia ocorreu com auxílio do Moinho Planetário Fritsch Pulverisette 7 de alta 
energia. Tanto o cadinho quanto as esferas de moagem são feitas de metal duro e a 
moagem ocorreu em meio a álcool etílico para não ocorrer oxidação dos pós. A razão 
entre as massas dos pós e a massa das bolas é de 1:5. Ou seja, a massa de bolas foi 
100g. A velocidade de rotação adotada foi de 400 RPM. Após a moagem, os pós são 
retirados e levados para serem secados dentro de uma estufa. Em seguida os pós 
moídos e misturados manualmente são levados para as caracterizações em 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios-X (DRX). A próxima etapa 
é a redução e decomposição desses pós com objetivo de se remover os óxidos e outros 
elementos, deixando apenas o molibdênio e a prata puros. Tanto o pó misturado 
mecanicamente quanto o pó moído foram submetidos às reduções, em fluxo de gás 
hidrogênio, à temperaturas de 500 à 700ºC. A massa de pó empregada foi de 2g dentro 
de uma barquinha de alumina. Todos obedecendo os seguintes parâmetros: a) isoterma 
de 1h na tempertura máxima, b) fluxo de hidrogênio de cerca de 316 mL/min, c) taxa de 
aquecimento de 10ºC/min. Os pós são retirados do forno apenas na sua temperatura 
ambiente, obedecendo uma taxa de resfriamento lenta e gradual. Os pós reduzidos 
também são submetidos às análises de MEV, DRX e FRX. A figura 1 mostra um 
fluxograma que simplifica os processos adotados no estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Acerca dos difratogramas obtidos nas análises de difração de raios-X dos pós moídos, 
pode-se observar que ocorre início da formação de solução sólida a partir de 2h de 
moagem, indicado, por exemplo, pelo desaparecimento do pico em 44 graus, além da 
diminuição das intensidades nos picos com intensidades intermediárias. É possível que 
essa solução sólida seja entre Mo e Ag ou esteja ocorrendo um ODS (oxide dispersion 
streghtened) onde as fases de óxidos estão se dispersando dentro da rede, promovendo 
maior resistência mecânica. A partir de 10h do moagem, é observado a formação de 
novas fases (possivelmente óxidos) na estrutura cristalina, uma vez que os picos 
aumentam de forma geral no difratograma. Com 20h de moagem, a solução sólida é 
constatada novamente, indicando que o processo de amorfização foi retomado. Porém 
com 40h de moagem, novas fases surgem novamente. Dessa forma, é possível verificar 
um ciclo durante a moagem de alta energia nas condições propostas nessa pesquisa. 
A alternância marcada pela perda e ganho de cristalinidade no material é visível e sua 
principal influência pode ser encontrada na questão da dispersão dos óxidos. Em 
relação aos difratogramas dos pós reduzidos nas temperaturas de 500, 600 e 700ºC 
(misturados manualmente e moídos por 40h), é observado claramente uma amorfização 
devido à moagem, comprovada pelo desaparecimento dos picos de prata acompanhado 
da diminuição dos picos de Mo, que deve ter sido difundido para a rede da Ag 
aumentando o limite de solução sólida do sistema Mo(Ag). É comprovado através dos 
picos dos pós reduzidos que a redução foi bem sucedida com liberação do amônio e 
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oxigênio, proveniente dos precursores. Os difratogramas da Figura 2 ilustram um 
comparativo entre os pós que passaram pela moagem de alta energia e os pós 
misturados manualmente. No tocante às análises de microscopia eletrônica de 
varredura, pode-se verificar a presença de fibras, tanto nos pós misturados, moídos e, 
em menores proporções, nos reduzidos. Segundo Medeiros (Medeiros, 2019), essa 
fibras são resultados da reação do contato entre os precursores HMA e AgNO3, isso é 
verificado pelo fato de que nos pós misturados manualmente a ocorrência dessas fibras 
ocorreram em maior proporção. Outra pesquisa afirma que essas fibras são nanofibras 
conhecidas como alpha-MoO3, isto é, óxido de Molibdênio em sua estrutura 
ortorrômbica. Além disso, o autor da pesquisa comprova que a medida que o material é 
reduzido em temperaturas acima de 500ºC ele começa a perder sua forma de fibra, 
deixando totalmente sua forma em 600ºC, quando o oxigênio é completamente 
removido (Peng, 2008). Isso é confirmado pelo estudo de Alizadeh (Alizadeh, 2015), 
cujo objetivo se baseou em sintetizar partículas de MoO3 ortorrômbico usando como 
precursores o nitrato de amônio e HMA pelo método de sais fundidos. A fração dessas 
fibras, no entanto, é diminuída na medida em que o tempo de moagem aumenta, uma 
vez que, ao absorver mais impactos, as fibras são fraturadas. Isso também ocorre na 
medida em que a temperatura de redução aumenta, já que a remoção de óxidos é 
facilitada e o MoO3 passa a se tornar Mo puro, deixando seu aspecto fibroso. Como a 
prata é um elemento de maior massa atômica, na visualização pelo MEV, ela 
representará a parte mais clara onde existe maior concentração de elétrons 
retroespalhados. É possível observar na figura 3, as fibras presentes nos pós misturados 
manualmente. A figura 4 mostra o efeito que a moagem proporciona ao formato de 
fibras, fraturando-as e reduzindo seu tamanho médio na medida que o tempo de 
moagem aumenta. Através da figura 5 pode-se perceber o efeito da redução na 
morfologia dos pós. Repara-se que a temperatura de redução de 600ºC é repetida duas 
vezes. Na primeira redução à 600ºC(b) não foi obedecido os critérios de resfriamento 
lento e gradual e acabou ocasiosando combustões pontuais no pó. Isso pode explicar a 
presença de fibras MoO3 no pó. No entanto, na segunda redução à 600ºC (c) o 
resfriamento lento foi corretamente efetuado e assim não apresentou combustão nem 
registrou presença de fibras na morfologia . A figura 6, por final, mostra uma certa 
diferença de coloração entre os pós, antes da redução, misturados manualmente e 
moídos 40h. É verídico que a moagem é apta para produzir pós compósitos uma vez 
que nos pós misturados é possível enxergar a distinção entre partículas de HMA e 
AgNO3 pela coloração (mais clara da prata e mais escura do Molibdênio) e assim 
distinguir as partículas uma da outra. Porém, nos pós moídos 40h, a distinção entre uma 
partícula e outra passa a ser impossibilitada. 
 

Conclusão 

 
Imagens obtidas pelo MEV comprovam que a moagem dos pós precursores HMA e 
AgNO3, em moinho planetário no período de 40h, é apta para produzir pós compósitos 
com boa homogeneidade e dispersão das fases. Por outro lado, é possível deduzir que 
a heterogeneidade dos pós misturados manualmente permanece, mesmo após o 
processo de redução. Análises de DRX evidenciam aumento no limite de solubilidade 
entre os componentes em decorrência da moagem. Assim, foi possibilitada a entrada 
do Mo na rede da Ag, provocando distorção da rede e início do processo de amorfização. 
A formação de solução sólida, no entanto, é dependente do tempo de moagem. A 
redução e decomposição dos pós mostraram ser eficientes a partir de 500ºC, 
removendo quase todo amônio e oxigênio provenientes dos pós iniciais. Pós moídos e 
misturados apresentaram fibras nanométricas de MoO3 ortorrômbico, sendo cada vez 
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menores em largura e diâmetro na medida em que as seguintes variáveis do processo 
aumentavam: tempo de moagem e a temperatura de redução. 
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Tabela 1 Hume Rothery 
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Fluxograma Experimental 

 

 

DRX dos pós reduzidos à 500, 600 e 700ºC 
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MEV dos pós HMA+AgNO3 misturados manualmente 
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MEV dos pós HMA+AgNO3 moídos a: a)2h b)10h c)20h d)40h 
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MEV dos pós moídos 40h e reduzidos às temperaturas de: a)500ºC b)600ºC com 
combustão c)600ºC sem combustão d) 700ºC 
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MEV dos pós misturados manualmente (a,b) e moídos 40h (c,d) 
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TÍTULO: Modelo numérico preliminar através do Método dos Elementos Discretos 

(MED) para o estudo da interação entre encontro de ponte integral e o aterro contido 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar a concepção de um modelo desenvolvido com 
o auxílio do software Rocky DEM, que utiliza o Método dos Elementos Discretos (MED), 
no intuito de estudar os esforços gerados no solo frente aos deslocamentos laterais em 
encontros de pontes integrais, fenômeno que configura uma complexa interação solo-
estrutura. A avaliação da interferência dos dados de entrada utilizados no software e a 
validação do modelo a partir de um trabalho experimental, assim como de modelos 
análogos presentes na literatura, também fazem parte do embasamento do estudo. A 
pesquisa iniciou-se com a avaliação de diversas ferramentas computacionais em MED. 
No Rocky DEM foram realizados ensaios em uma modelagem inicial simulando um 
elemento de solo, em forma de cubo, no ponto de contato entre o encontro de uma ponte 
integral hipotética e o solo. O solo foi representado por partículas esféricas e a 
configuração espacial do modelo analisada consistia de uma caixa com face móvel, que 
simulava o movimento proveniente do encontro de ponte sobre o solo. O resultado 
preliminar obtido foi a conclusão do estudo das funções do software e a próxima etapa 
será a análise comparativa de modelos da literatura através de ensaios com variações 
nos parâmetros de entrada do software. 
 
Palavras-chave: Ponte integral. Solo. Esforços. Método dos Elementos Discretos. 

TITLE: Preliminary Discrete Element Method (DEM) numeric model for studying the 

interaction beetwen an integral bridge abutment and the retained soil 

Abstract 

This article aims at presenting the general framework of a model developed with the 
Rocky DEM software, which uses the Discrete Element Method (DEM), for studying the 
forces generated within the soil by the displacement of an integral bridge, a phenomenon 
that characterizes a complex soil-structure interaction. Evaluation of the influence of the 
input parameters used in the software’s constitutive model and validation of the 
numerical model from an experimental investigation, as well as from analogous models 
presented in the literature, are also part of this study. This research started with the 
assessment of several computational applications that uses DEM. After choosing Rocky 
DEM, tests were carried out in a preliminary DEM model simulating an element of soil 
with a cubic shape, representing the contact between a hypothetical integral bridge 
abutment and the soil. The soil was represented by spherical particles and the analyzed 
model’s spatial configuration consisted of a box with a movable face, which simulated 
the movement of the bridge abutment on the soil. The preliminary result obtained was 
the conclusion of the study of the software’s functions and the next step will be the 
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comparative analysis of the numerical results with results from experimental models in 
the literature. 
 
Keywords: Integral bridge. Soil. Forces. Discrete Element Method. 

Introdução 

As pontes convencionais são, geralmente, providas de juntas de dilatação e aparelhos 
de apoio (Figura 1). Tais implementos permitem que os deslocamentos do tabuleiro da 
ponte, provocados pela variação da ação térmica sobre a mesma – assim como pela 
sua fluência e retração – sejam contidos (FARTARIA, 2012). 

Para FARTARIA (2012), vê-se que o desempenho estrutural de pontes do tipo integral 
não se encontra compreendido em sua totalidade devido à complexa interação entre a 
estrutura desta e o solo. Faz-se necessário que as pontes integrais em análise tenham 
passado por uma quantidade considerável de ciclos de variação de temperatura e que 
a interação entre estrutura e solo tenha seus resultados verificados através de recursos 
providos de modelos numéricos. 

A carga cíclica estimulada pela variação térmica sofrida pelo aterro pode vir a gerar uma 
concentração expressiva de tensões atuando sobre os pilares conforme o número de 
ciclos aumenta, estando isso relacionado a um mecanismo de ratcheting por 
intertravamento progressivo de partículas. Ao longo do tempo, tais pressões sobre o 
solo podem se tornar muito grandes, aproximando-se da pressão passiva total 
(CLAYTON et al., 2006, e XU et al., 2007). CLAYTON et al. (2006) e XU et al. (2007) 
investigaram as implicações da configuração das partículas do aterro na concentração 
de tensões atrás dos pilares de ponte e chegaram à conclusão de que os formatos de 
partículas têm um efeito significativo no acúmulo das pressões de terra que atuam nos 
encontros da ponte. Uma das alternativas de recursos empregados no estudo desses 

eventos é o Método dos Elementos Discretos (MED). 

O Método dos Elementos Discretos (MED), apresentado por CUNDALL e STRACK 
(1979), é um método computacional que pode ser empregado nas áreas de análise, 
projetos e otimização de sistemas abrangendo materiais granulares de formatos 
variados, os quais exercem um papel significativo nos resultados das simulações. As 
análises de MED são usualmente desempenhadas utilizando partículas de forma 
esférica, por motivos computacionais. Contudo, o emprego de partículas com formato 
poliédrico – que retratam melhor os formatos de partículas reais – refletem mais 

precisamente o desempenho real do material. 

Assim, vê-se que uma abordagem alternativa para o estudo mais aprofundado do 
comportamento do solo frente aos esforços gerados pela ponte integral é a do Método 
dos Elementos Discretos (MED), o qual vem se tornando cada vez mais popular dentro 
da área de Geotecnia. Esse método é capaz de obter respostas macroscópicas e 
microscópicas do solo sob carregamento, de forma numérica, abordando o mesmo 
como um conjunto de partículas, ao invés da lógica da mecânica de meios contínuos 
(NEVES, 2009). 

À vista do exposto, o presente artigo tem como objetivo principal o estudo da complexa 
interação entre a estrutura de uma ponte integral e o solo através da sua simulação, 
utilizando um modelo numérico desenvolvido com auxílio do software Rocky DEM, que 
se baseia no MED, para avaliar a interferência dos dados de entrada utilizados para tal. 
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Além disso, é almejada a validação do modelo a partir de um trabalho experimental e 
de modelos análogos revisados na literatura. 

 
Metodologia 

 

O embasamento das simulações iniciais está nos parâmetros estudados na revisão da 
literatura, tomando como exemplo o trabalho desenvolvido por RAVJEE et al. (2018). A 
ideia principal é que, no Rocky DEM, seja desenvolvido um modelo capaz de simular o 
comportamento do contato entre um encontro de ponte integral e um aterro de transição 
(Figura 3). Para isso, a interface do software foi previamente estudada, no intuito de 
adquirir conhecimentos referentes ao modo de funcionamento do mesmo, como 

características e funções. 

No intuito de simular a interação ponte-solo apresentada na Figura 3, o modelo proposto 
consiste em uma caixa cúbica, de arestas de 70 cm, dotada de uma face móvel, que 
simula o movimento do encontro da ponte integral sobre o aterro contido. Nessa caixa, 
há a inserção de partículas representativas do solo, através de uma origem superior à 
mesma, de modo a deixá-la parcialmente cheia. Após o carregamento da caixa com as 
partículas, é realizado o movimento da face livre e, assim, observa-se a influência desse 
fator no comportamento do solo. Após essa fase do estudo, o modelo desenvolvido será 
alinhado a um trabalho experimental feito de forma simultânea à pesquisa vigente. 

Tendo em vista a problemática apresentada, foram investigados possíveis softwares 
com potencial para serem utilizados para alcançar o objetivo estabelecido. É possível 
observar a listagem dos programas analisados, assim como sua descrição, no Quadro 
1. 

É possível observar que todos os softwares atendem à necessidade do projeto, uma 
vez que utilizam o Método dos Elementos Discretos (MED) na modelagem numérica de 
problemas de engenharia que envolvem partículas. Porém, grande parte dos programas 
apresenta uma linguagem de programação específica, dificultando a interação com o 
usuário. Outro obstáculo observado foi o acesso à licença para obtenção dos softwares, 
que estava fora do alcance da realização do projeto de pesquisa. 

A pesquisa foi iniciada com a utilização do pré e pós-processador GiD através do uso 
da ferramenta Kratos-Multi Physics, com o qual foram desenvolvidas algumas 
simulações preliminares com partículas esféricas. Porém, não foi possível continuar 
utilizando o software, visto que a versão disponível do programa possuía limitações de 
uso, como o porte da simulação a ser realizada, impossibilitando a modelagem para os 
fins pretendidos. O software que respondeu às necessidades da pesquisa foi o Rocky 
DEM (ESSS, 2015), devido, principalmente, à perspectiva mais detalhada provida pelo 
programa, com a modelagem de partículas com formatos mais acurados – o que leva a 
análises mais precisas do desempenho real do solo –, além da sua fácil utilização. Além 
disso, foi realizada uma parceria com a empresa pela qual o software foi desenvolvido, 

a ESSS, facilitando o desenvolvimento da pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 
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A simulação realizada no software foi de natureza preliminar, como forma de reconhecer 
a interface e das funções do programa. Nessa simulação foi possível conceber um 
modelo inicial, sendo possível carregar a caixa com partículas esféricas e, 
posteriormente, observar a sua movimentação ao entrar em colisão entre si e com a 
face móvel do compartimento. O procedimento realizado no software pode ser 
observado na Figura 4, que apresenta as etapas de carregamento (Figura 4a) e de 
deslocamento da face móvel da caixa (Figuras 4b e 4c). 

A partir da análise do comportamento das partículas, as quais não possuíam os 
parâmetros característicos de uma situação realista, foi possível observar um resultado 
superficial e esperado, que pode ser comparado, por exemplo, à interação originada a 
partir de um conjunto de bolas de gude movimentando-se dentro de uma caixa. Como 
as partículas apresentam formato esférico, o baixo atrito tornou a interação mais suave, 
ocasionando, visualmente, uma leve compactação do material com a vibração da caixa. 
Logo, a modelagem atendeu aos critérios estabelecidos e, assim, constatou-se que o 
modelo concebido, com o uso dos parâmetros corretos, será capaz de simular a 
situação real da interação ponte-aterro. 

Foram utilizadas, na simulação, partículas esféricas com 0,01 m de diâmetro e 
0,00139626 kg de massa. A caixa foi carregada com uma quantidade estimada de 
149.208 partículas, injetadas a uma taxa de fluxo de 50 t/h, a partir do ponto de origem. 
Ademais, foram incorporados movimentos cíclicos rotacionais à face móvel da caixa, 
com frequência inicial de 1 Hz e amplitude de 0,1º. 

A etapa posterior seria o início da incorporação de parâmetros do solo, como módulo de 
Young, densidade aparente, coeficiente de Poisson, esfericidade das partículas, e 
outros, no intuito de analisar o comportamento das partículas do solo frente às 
movimentações cíclicas em um formato mais condizente às circunstâncias reais. 

Após a realização desses estágios iniciais, almeja-se a verificação do desempenho do 
solo referente a itens como deformações, ocorrência de densificação e reorientação das 
partículas pelo fenômeno ratcheting, variação das tensões horizontais, mobilização do 
empuxo lateral proveniente dos movimentos cíclicos, esfericidade ideal e viabilidade do 
uso do software Rocky DEM como ferramenta de análise de casos análogos aos do 
estudo vigente. Desse modo, a fase de pós-processamento do software será estudada 
de forma mais detalhada para que sejam possíveis a obtenção e análise de resultados 
mais palpáveis. 

 

Conclusão 

 
A partir do exposto foi possível constatar que o emprego do software Rocky DEM 
atendeu às expectativas inicialmente estabelecidas para o projeto, mostrando um 
resultado satisfatório nas simulações iniciais. Com um sistema operacional de fácil 
compreensão, o software apresenta as características requeridas para que a simulação 
da complexa interação entre o encontro de ponte integral e o aterro contido seja 
realizada, através da aplicação do Método dos Elementos Discretos (MED). 

A partir dos conhecimentos provenientes deste estudo será possível a identificação de 
problemas inerentes às pontes integrais e, consequentemente, a minimização de 
problemas relacionados à engenharia de pontes, possibilitando o caminho para a 
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criação de uma nova metodologia para a resolução de problemas estruturais. Ademais, 
visto que a utilização do conceito integral em pontes está intrínseca à dificuldade de 
estimativa do seu comportamento em conjunto com o solo e, consequentemente, dos 
esforços aos quais a estrutura estará sujeita, a abordagem desse tópico torna-se de 
imensa importância do ponto de vista da Geotecnia. 
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Figura 1 - Esquema de uma ponte convencional 

 

 

Figura 2 - Esquema de uma ponte integral 
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Figura 3 - Esquema do ponto de encontro entre o aterro de transição e a ponte integral 

 

 

Figura 4 - Etapas da simulação no software Rocky DEM 
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Quadro 1 - Softwares analisados para a pesquisa 
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TÍTULO: Estudo do Equilíbrio de Fases de Sistemas Funcionais 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo e determinação dos dados de equilíbrio 
de fases (ELV) do sistema binário etanol (1) + ácido caprílico (2) à pressão atmosférica 
constante, uma vez que esse conhecimento é de suma importância na otimização das 
unidades da indústria de produção do biodiesel. Além disso, realizou-se também a 
avaliação da predição e correlação da fase líquida pelo modelo termodinâmico UNIFAC, 
através do uso de simuladores como o Aspen Plus e o Specs. Na parte experimental, 
os dados de equilíbrio foram obtidos com a utilização do ebuliômetro Fischer com a re-
circulação da fase vapor, e pela densimetria, onde juntamente com curva de calibração 
do sistema, foi possível assim determinar as fases molares experimentais. O estudo, 
então, se mostrou interessante e prático para predizer o equilíbrio de fases e suas 
propriedades termodinâmicas, prevendo o comportamento do sistema e podendo vir a 
ser utilizado em regiões as quais não se dispõe de dados experimentais. 
 
Palavras-chave: Equilíbrio de Fases, Modelagem Termodinâmica, Biodiesel 

TITLE: Phase Equilibrium Study of Functional Systems 

Abstract 

This present work aimed the study and the determination of the phase equilibirum (VLE) 
of the binary system ethanol (1) + caprylic acid (2) at constant atmospheric pressure, 
since this knowledge is of paramount importance in the optimization of the units of the 
biodiesel production industry. In addition, the prediction and correlation by 
thermodynamic models was also evaluated with the UNIFAC model to the liquid phase, 
through the use of simulators like Aspen Plus and Specs. In the experimental part, the 
equilibrium data were obtained through a Fischer's ebulliometer of circulation of the 
vapor phase, and through densimetry together with the system's calibration curve, thus 
determining the experimental molar phases. The study, then, proved interesting and 
practical to predict the balance of phases and their thermodynamic properties predicting 
the behaviour of the system and able to be used in regions where there is no 
experimental data. 
 
Keywords: Phase Equilibria, Thermodynamics Models, Biodiesel 

Introdução 

O ácido caprílico, ou ainda ácido octanóico, é um ácido graxo saturado formado por uma 
cadeia alifática de 8 átomos de carbono, que é encontrado em óleos vegetais, 
principalmente no óleo de coco, cujo fruto provém do forte cultivo no estado do Rio 

Grande do Norte (Assunção, 2007; Brainer, 2018). 
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Faz-se necessário, então, ressaltar o potencial do ácido caprílico voltado para questões 
ambientais, visto que ácidos graxos como o ácido em questão, juntamente com o álcool 
como o etanol leva a formação do biodiesel. Esse biodiesel mostra-se uma alternativa 
viável para substituição dos combustíveis fósseis tendo em vista que possui alto teor 
calorífico, produz menos fumaça e emite menos partículas e dióxido de carbono durante 
a combustão, além das propriedades de ser atóxico e biodegradável. O etanol é 
especialmente utilizado na reação de transesterificação por apresentar maior poder de 
solubilização nos óleos vegetais e também por aspectos econômicos uma vez que o 
Brasil é um dos maiores produtores de etanol no mundo (De Fátima et al. 2017). 

Neste contexto, o conhecimento sobre o equilíbrio líquido-vapor (ELV) mostra-se de 
suma importância na produção do biodiesel principalmente no que diz respeito ao 
processo de recuperação do excesso de álcool na planta, visto que é fundamental para 
um correto dimensionamento das unidades operacionais envolvidas (Oliveira et al., 
2010). 

A determinação, então, do equilíbrio líquido-vapor permite a construção de diagramas 
de fases dos sistemas envolvidos e, dessa forma, torna-se possível prever o 
comportamento das fases em processos de separação. Com o avanço tecnológico e a 
inserção cada vez maior da simulação de modelos termodinâmicos na engenharia 
química, conseguiu-se nas últimas décadas resultados muito mais realistas e 
aperfeiçoados. Porém, não se pode esquecer das técnicas experimentais que também 
foram aprimoradas, com o passar dos anos, para avaliar a utilização dos mesmos. 

A construção experimental dos diagramas de fases requer certo cuidado, uma vez que 

existe uma sensibilidade na hora de mesurar os dados de equilíbrio líquido-vapor (ELV). 

Um fator experimental determinante para a construção do diagrama é a curva de 
calibração das densidades dos componentes misturados, isso se deve ao fato que com 
a curva de calibração das densidades, obtêm-se as frações de equilíbrio retiradas do 
ebuliômetro após o experimento. A densidade não só é um fator importante para os 
diagramas, como também é essencial para entender a interação dos componentes 
utilizados. 

Nessa conjuntura, esses diagramas além de trazerem informações primárias sobre o 
projeto e operação, também auxiliam a desenvolver novos métodos de correlação e 
predição, bem como para o uso de simuladores, onde a modelagem termodinâmica 
mostra-se indispensável na síntese e projeto de plantas e de processos químicos para 
avaliação do comportamento do sistema em análise juntamente com suas propriedades 
físico-químicas, visto que poucos ou nenhum dado experimental estão disponíveis para 
as misturas a serem consideradas. 

Logo, o presente trabalho tem como objetivo a análise e obtenção dos dados do 
equilíbrio de fases do sistema etanol e ácido caprílico, avaliando posteriormente o uso 
de modelos termodinâmicos para a predição de dados de equilíbrio. Apesar de muitas 
pesquisas envolvendo o etanol, pouco se sabe a respeito da sua interação com ácidos 
graxos, uma vez que envolve um maior cuidado por conta da alta diferença no ponto de 
ebulição. Para isso, iniciou-se com um estudo da densidade para diferentes 
temperaturas, seguida do estudo do equilíbrio líquido-vapor. 

 
Metodologia 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1162 

 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Processos de Separação de Alimentos 

(LAPSEA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

2.1 DADOS DE EQUILÍBRIO 

2.1.1 – Materiais 

No estudo do equilíbrio líquido-vapor utilizou-se ácido caprílico (Synth, Lote: 179248, 
99%) e etanol (Dinâmica, Lote: 90720, 99,5%). Além disso, foram necessários uma 
balança analítica (Marte, modelo AY220), resistência térmica, um transformador 
variador de voltagem (STP), termômetro digital (PT 100, USA), densímetro (Rudolph 
Research Analytical, modelo DDM 2909, USA), banho ultra termostático (CienlaB, 
modeloCE-110/10, Brasil), ebuliômetro (modelo conforme Figura 1) e chapa aquecedora 
(edulab, modelo 607-022, USA) juntamente com um agitador magnético (Fisatom, 
modelo 751, Brasil). 

2.2.2– Procedimento Experimental 

No experimento em questão, fez-se o uso de um sistema isobárico (pressão constante) 
e para a medição dos dados, utilizou-se o ebuliômetro, cujo aparelho, é capaz de medir 
a temperatura de equilíbrio entre as fases vapor e líquida. 

Inicialmente, pesou-se em uma balança analítica quantidades de massa de ambos os 
constituintes referente a cada fração desejada de cada componente do sistema: etanol 
(1) + ácido caprílico (2). 

Na primeira parte do experimento, foram realizadas análises correspondentes as 
frações molares pesadas de x1 igual a: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0. Além disso, realizou-
se até o presente momento o ensaio em duplicata das frações 0,7 e 0,8. Vale salientar 
que as condições de equilíbrio não foram avaliadas para frações molares x1 < 0,5, tendo 
em vista as dificuldades na mensuração dos dados devido às condições de operação 
do equipamento, que demandaria um suporte necessário para altas temperaturas e 

maior tempo experimental para atingir o equilíbrio. 

Em seguida, transferiu-se a mistura para o ebuliômetro, mais precisamente no balão 
refervedor, onde colocou-se uma barra magnética, vedando os orifícios do equipamento 
para minimizar a troca de calor e garantir um sistema adiabático. Depois, o banho 
termostático foi ligado na temperatura de setup 5 °C, com um intuito de condensar a 
fração de vapor quando a mesma entrar em contato com a parede do ebuliômetro. 

Para o aquecimento do sistema, cobriu-se a parte do ebuliômetro - que tem contato com 
a mistura - com uma resistência conectada a uma tensão de 220 V. Além disso, para 
otimizar a troca térmica, colocou-se o ebuliômetro sob uma chapa aquecedora, a qual 
foi ligada na temperatura máxima juntamente com uma agitação magnética uniforme 
para manter a homogeneização das fases liquidas e vapor condensado. 

As temperaturas da mistura foram mensuradas de 5 em 5 minutos com um termômetro 
acoplado ao ebuliômetro, até atingir o regime estacionário - determinado por uma 
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temperatura sem variação durante, no mínimo, 20 minutos. Atinge-se a temperatura de 
equilíbrio quando há o equilíbrio entre a fase líquida e a fase vapor. 

Ao atingir o equilíbrio termodinâmico, retirou-se alíquotas de ambas as fases (líquida e 
vapor condensada) e mediu-se as suas respectivas densidades no densímetro, 
previamente zerado com a densidade do ar. As densidades foram determinadas em 
duplicata para cada amostra e para uma temperatura de 20 °C. A densidade é um 
parâmetro indispensável no estudo da identificação das frações molares reais do 
experimento, tendo em vista que essa medida indica a massa real de cada componente 
presente em cada fase, e dessa forma, as frações molares desses componentes em 
cada fase. 

Mensuradas todas as densidades, foi possível realizar o cálculo das frações molares 
reais correspondentes das amostras, apresentando-as no gráfico. 

Após a realização do experimento, foi feita a limpeza do equipamento com o solvente 
hexano para recircular e solubilizar resquícios do ácido graxo que pudessem estar 
impregnado nas tubulações. O parâmetro analisado para garantir a limpeza do 
ebuliômetro foi a densidade do efluente (hexano + resíduo), o qual analisamos após a 
última passagem do solvente no mesmo e compararmos com a do hexano puro, a fim 
de avaliar se ainda apresenta sujidades. Além disso, para garantir que o mesmo 

estivesse totalmente limpo e seco, as análises foram feitas com intervalos de dois dias. 

Para aferição do aparato experimental, previamente, foram feitos testes para 
determinação do erro do termômetro digital em questão a partir das temperaturas de 
ebulição de componentes puros, tais como: água destilada, hexano, etanol e acetona. 

2.2.3– Modelagem termodinâmica 

Já no que se refere a modelagem termodinâmica, para a fase líquida do sistema foi 
considerado o modelo UNIFAC, conceituada pela soma das contribuições feitas pelos 
grupos funcionais das moléculas, onde os coeficientes de atividade são expressos por 
um termo combinatorial que leva em conta a contribuição devido à diferença de tamanho 
das moléculas, enquanto o termo residual contabiliza os efeitos das interações entre as 
moléculas presentes na mistura. 

Para isso, utilizou-se os programas computacionais Aspen Plus™ e o SPECS v5.63 

para esta avaliação. 

 
Resultados e Discussões 

 
Para o estudo do equilíbrio líquido-vapor da mistura do ácido caprílico e etanol, 
primeiramente, identificou-se x1 e x2 de acordo com a volatilidade dos componentes. 
Nesse caso, x1 refere-se à fração molar do etanol e x2 como sendo a composição do 
ácido caprílico, essa atribuição é devido ao etanol apresentar menor ponto de ebulição. 
A Tabela 1 apresenta as propriedades físico-químicas dos constituintes do sistema, com 
base no banco de dados DIPPR, onde a temperatura do ácido caprílico é dada pela 
literatura em (Ullmann, 1985) e a do etanol, medida experimentalmente neste trabalho. 
Com isso, pode-se perceber a diferença na volatilidade. 
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Após a mensuração dos dados, obteve-se os dados de temperaturas de equilíbrio 
juntamente com as suas seguintes densidades, onde como visto anteriormente, as 
densidades são necessárias para determinação das composições molares reais. Para 
isso, se fez necessário a curva de calibração do sistema, para definir, através da 
equação da ajustada, a fração molar de cada ponto. Dessa forma, utilizou-se a curva 
feita por KUSTER (2018) a partir de um ensaio em duplicata, a uma temperatura 
constante de 20 °C. 
  
Utilizando métodos computacionais, tais como o Solver, pode-se então igualar as 
densidades obtidas à curva e com isso, obteve-se as frações molares, como indicado 
na Tabela 2. 
  
Com esses valores determinados, pode-se construir o diagrama de fases T-xy do 
sistema, onde na Figura 2 temos a superposição desses pontos experimentais obtidos 
frente a curva predita pelo modelo termodinâmico UNIFAC para a fase líquida (T-x1). 
Nessa correlação, os desvios médios correspondentes foram de 0,0014 e 0,98% para a 
dispersão da composição x1 em fração molar e temperatura, respectivamente. 
  
De acordo com dados apresentados em Belting (2013), onde se realizou o mesmo 
experimento equilíbrio líquido-vapor com etanol + óleo vegetal tais como os óleos de 
soja, girassol e algodão, os quais contém os ácidos graxos semelhantes ao utilizado 
neste trabalho como ácido láurico e mirístico, assume-se que eles se comportam de 
maneira similares, podendo-se inferir, dessa forma, que essas temperaturas aqui 
apresentadas estão em uma faixa de concordância para o baixo teor molar de ácido 
caprílico presente nas fases líquida e vapor. A pouca circulação do ácido também está 
de acordo, visto que se deve a alta temperatura de ebulição do mesmo. 
  
Observa-se, então, que embora não seja possível definir perfeitamente o 
comportamento da curva experimental das frações molares líquidas, visto que há uma 
dificuldade de obtenção dos dados experimentais para frações de etanol menores que 
0,5, a predição pelo modelo UNIFAC e os resultados do experimento foi satisfatória para 
a dispersão das composições x1>0,5 e para as temperaturas. 
  
No que se refere a precisão e reprodutibilidade dos dados, infelizmente ainda não foi 
possível sua obtenção plena. 
 
Conclusão 

 

No que concerne ao equilíbrio líquido-vapor do sistema etanol (1) + ácido caprílico (2), 
ainda que a confiabilidade do sistema não tenha sido totalmente assegurada juntamente 
com a alta diferença no ponto de ebulição dos componentes que dificulta a obtenção 
dos dados de equilíbrio experimental, os resultados até então obtidos, e a modelagem 
termodinâmica pelo modelo UNIFAC mostraram-se em boa concordância. 

No mais, se faz interessante e prático a utilização de modelos para correlacionar ou 
predizer o equilíbrio de fases e as propriedades termodinâmicas, prevendo o 
comportamento do sistema termodinâmico, podendo ser utilizados para regiões onde 
não se dispõe de dados experimentais. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Desenho esquemático do ebuliômetro. Fonte: (Oliveira ,2003). 

 

 

Tabela 1 – Massas molares e temperaturas de ebulição dos compostos estudados neste 
trabalho (DIPPR; Ullmann, 1985). 

 

 

Tabela 2 – Dados das frações molares calculadas 
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Figura 2: Equilíbrio Líquido-vapor do sistema Etanol (1) + Ácido Caprílico (2) a 101,325 
kPa, dados experimentais (símbolos), e calculados pelo modelo UNIFAC (---) 
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TÍTULO: Verificação dos resultados da implementação das Ferramentas 

LeanHealthcare no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL 

Resumo 

Projeto de pesquisa na forma de um estudo de caso no Hospital Público brasileiro, 
centrado no setor de estoques hospitalares. O objetivo desse projeto é implementar 
tecnicas Lean na gestão dos estoques hospitalares principalmente com a atuação no 
ambiente de estocagem e no auxílio a tomada de decisão por parte dos gestores nos 
pedidos de ressuprimento. 
 

Palavras-chave: Lean-Healthcare; Gestão de Estoques; Hospital Público; Kanban 

TITLE: Optimization of warehouse management at HUOL implementing lean healthcare 

tools 

Abstract 

Research project as case study on a public hospital in Brazil, focused in the warehouse 
area. The objetive of the project is to implement Lean techniques in the healthcare area 
specifically on warehouse management, acting on the warehouse environment and 
aiding managers to have better decisions on purchases operations. 
 
Keywords: Lean-Healthcare; Warehouse Management; Public Hospital; Kanban 

Introdução 

A gestão hospitalar é um tema importante e pouco abordado na literatura, de acordo 
com Farias e Araujo(2016)[4], em uma revisão sobre publicações de gestão hospitalar, 
diversos artigos apresentam o problema na gestão com relação a comunicação entre 
médico e administração. Além disto, para os autores existe também um problema 
relacionado a limitação dos recursos financeiros, o que abre caminha para metodologias 
sustentáveis como o Lean e métodos de apoio a decisão. Com relação ao Lean, de 
acordo com o Lean Enterprise Institute[5], o objetivo da metodologia é maximizar o valor 
requerido pelo o usuário, da forma mais eficiente. Com a metodologia busca-se a 
melhoria contínua de forma que com a menor quantidade possível de recursos os 
requisitos do cliente sejam mais atendidos. O Lean surge na industria automotiva na 
decada de 1950[2], na Toyota, com objetivo de entregar melhor qualidade, menor custo 
e menor lead time. O paradigma, é sustentado por diversos elementos como Jidoka 
(Autonomação), que é a autonomia do responsável pela tarefa agir sobre seu processo 
sempre que necessário,e o Just-in-time que de acordo com Slack, Brandon-Jones e 
Johnston(2015)[8] é a busca por atender a demanda instantaneamente, de forma 
perfeita e sem desperdícios. A metodologia Lean começou na produção de automóveis, 
foi adaptada para o uso em serviços. No entanto a metodologia tem registro na literatura 
apenas a partir de 2001 em hospitais de acordo com o Souza(2009)[9] e podem ser 
divididos em estudos teóricos e estudos de caso. De acordo com o autor, acredita-se 
que a metodologia ganha apoio para ser utilizada devido os resultados sustentáveis 
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obtidos por estudos anteriores. O projeto tem como objetivo promover uma melhor 
gestão de estoques no Hospital Universitário Onofre Lopes, durante um diagnóstico 
inicial foram identificados diversos pontos de possível melhoria, como: A capacidade de 
armazenamento inferior ao volume de produtos; Falta de produtos necessários; Alto 
estoque de produtos de grande volume e baixo consumo; Armazenamento 
despadronizado; Ausência de informações para compras e outras decisões de estoque. 
Com isso, foi proposto a utilização do Lean Healthcare alinhado com metodologias 
auxiliares como o 5S, Kanban, Poka-yoke e Kaizen. A partir dessas metodologias seria 
possível reduzir os estoques, tomar melhor decisões de compras e reduzir os 
desperdícios. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa é classificada como aplicada de acordo com Silva e Menezes(2005)[7], pois 
visa a aplicação de conceitos teóricos em um problema específico. Além disso, tem 
caráter exploratório pela imersão realizada para compreensão do problema, e 
identificação de possíveis fatores meios dos problemas. Com isso, e a necessidade de 
uma análise focal e detalhada sobre o problema dos estoques, a pesquisa é 
caracterizada em seus procedimentos técnicos como um estudo de caso. De acordo 
com Ventura(2007)[11], um caso pode ser detalhado nas partes mais relevantes que 
justificam o como e o porquê da investigação. Para realizar o estudo, inicialmente foi 
realizada uma etapa de planejamento, onde foram levantados pontos iniciais de 
diagnóstico e proposições de soluções. Para identificação dos problemas foram 
coletadas informações inloco através de Coletas documentais, que consiste na 
avaliação dos documentos gerados durante o processo; Entrevistas não estruturadas, 
que são coletas realizadas individualmente com os colaboradores; Simulação do 
processo, representação do processo mapeado através de um fluxograma para 
identificação de gargalos; Observações inloco, avaliação da equipe de pesquisa sobre 
as atividades dos operadores. Após as coletas foram realizadas análises dos dados, 
permitindo identificar possíveis gargalos, falhas nos processos e não conformidades na 
execução. Com os dados coletados é possível ter uma visão holística do processo, o 
que permite propor soluções mais participativas e que leve em consideração o 
conhecimento dos operadores. Posteriormente a análise, foram identificados os 
problemas que sua solução traria maior impacto positivo. Após essa classificação, foi 
proposto soluções alinhadas com a metodologia Lean. 
 

Resultados e Discussões 

 
Durante o mapeamento do processo através de fluxogramas foram identificados três 
macroprocessos na Unidade de Abastecimento Farmacêutico, Aquisição do material; 
Armazenamento do material; Distribuição do material. O primeiro é executado pelos 
envolvidos na gestão da unidade e é um processo que não tem base em muitos dados. 
O segundo, de armazenamento, passa pelo nível operacional. Nessa etapa é onde os 
produtos pedidos chegam ao hospital e são armazenados no estoque. Foi identificado 
que não haviam regras claras para o armazenamento e com isso havia uma dificuldade 
em identificar certos pedidos, além de que consequentemente não haver ordenação do 
armazenamento, para uma orientação de saída para validade, ou ao primeiro que entrar. 
Na distribuição do material, existe uma requisição interna do hospital ou de alguma 
farmácia satélite. O que faz com que o medicamento ou material seja separado e levado 
para o requerente. Nessa etapa o pedido é realizado através de um sistema interno do 
hospital e não havia controle da unidade e sim do tipo de produto requerido. A partir da 
observação do fluxo e da coleta dos dados foi possível analisar o estoque. 
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Primeiramente, os produtos foram classificados através da curva ABC que de acordo 
com Bowersox et al.(2014)[1] é baseada na curva de pareto(80/20) onde 80% da 
rotatividade do estoque é representada por 20% dos elementos. Na curva ABC os itens 
classificados com a categorização A são os com maior volume e maior rotatividade, os 
de classe B tem volume médio e os de classe C possuem baixo volume e rotatividade. 
Contudo, a análise ABC não possui boa aderencia aos estoques médicos devido 
existirem medicamentos e materiais que não podem ter estoque baixo e por isso a curva 
ABC não permitiria uma boa análise caso esses elementos tivessem baixa rotatividade. 
Com isso, era necessário utilizar um método que levasse em consideração a criticidade 
de um elemento hospitalar. Para isso foi desenvolvido o método exposto no artigo de 
Cabral (2019)[6]. Ela alinha uma análise tridimensional de custo, demanda e volume 
através da clusterização com o grau de criticidade dos elementos. Isso possibilita criar 
medidas para cada cluster baseado nas suas características. O método é dividido em 
três etapas, normalização dos dados, aplicação do método k-means para clusterização 
dos dados normalizados e a criação da matriz cluster criticidade. A partir desse método 
foi possível identificar algumas características nos clusters. • Cluster 1: Demanda Baixa, 
Custo Alto, Volume Médio e Itens vitais. • Cluster 2: Demanda Baixa, Custo Médio, 
Volume Médio, Itens Vitais e Intercambiáveis. • Cluster 3:Demanda Média, Custo Baixo, 
Volume Baixo, Itens Vitais, Intercambiáveis,Ordinários. • Cluster 4:Demanda Média, 
Custo Baixo, Volume Alto, Item Vital. • Cluster 5: Demanda Alta, Custo Baixo, Volume 
Baixo, Item Intercambiável. A avaliação da criticidade permite avaliar o impacto da falta 
do item de acordo com Cabral(2019)[6], isso é fundamental para análise de estoque 
hospitalar, tendo em vista que existem medicamentos e materiais que não podem faltar 
mesmo que sua rotatividade seja baixa. Dessa maneira é foi possível observar que os 
itens do cluster 1 e 4 necessitam ter uma gestão mais ativa evitando excessos e faltas 
no estoque, enquanto os itens dos clusters 5 e 3 são menos prioritários devido seu baixo 
volume e sua demanda média/elevada. Uma barreira para implementar essa 
metodologia para sugestão de compras foi devido o hospital ser público e necessitar 
participar de licitações de compras, o que dificulta a compra contínua de equipamentos 
por conta da incerteza dos períodos de abertura e recebimento de recursos de compra. 
A segunda análise realizada foi a da modelagem do layout do galpão de 
armazenamento. Para isso foi utilizado o Autocad para análise das plantas dos locais 
de armazenamento e também a avaliação do fluxo dos SKUs. Além disto foram medidos 
os volumes dos elementos e avaliado o espaço necessário para armazenamento de um 
estoque de dois meses para cada elemento. Um ponto levantado nas análises foi a 
necessidade de acompanhamento fácil dos gestores da situação do estoque, tendo em 
vista que um dos problemas visualizados no diagnóstico inicial foi a ausência de 
informações para tomada de decisão de compra e controle do estoque por parte dos 
gestores. Utilizando a metodologia Lean foi proposto um sistema Kanban. Nas 
informações coletadas no inicio da pesquisa foi detectado um lead time médio de 15 
dias para os elementos, e com isso foi proposto um estoque armazenado no máximo de 
60 dias, com uma margem de segurança de 30 dias e um consequentemente um 
estoque ideal de 45 dias. No entanto como a quantidade de SKUs era diversa, impediu 
a possíbilidade de criar um Kanban físico. Por isso foi apontada a demanda de realizar 
um sistema de Kanban virtual. Com isso, esse sistema deveria seguir algumas 
premissas. • Ser a prova de falha – Os produtos não poderiam ter baixa caso não 
tivessem entrado; – Os produtos não poderiam ter entrada caso já tivessem entrado; – 
Alertar para validades inferiores a um ano; – Cada produto individual teria seu código 
de identificação; • Apresentar o tempo médio de estoque • Apresentar os itens que 
entram em situação de pedido Com essas análises, foi idealizado um plano de ação 
para implementação das melhorias propostas pelas análises. Nesse plano foi definido 
um dia D, onde os produtos foram inventariados, etiquetados e colocados no sistema. 
Além disso foram identificados os novos locais de armazenamento de cada produto. 
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Com isso o sistema foi desenvolvido em paralelo com as análises de layout e materiais 
que seriam englobados no inventário do dia D. O dia D foi realizado no mês de agosto 
de 2019, e a lista de produtos catalogados foi ampliada com o tempo. No mês de outubro 
houve um resultado expressivo de redução do estoque, tanto no comparativo com 
meses anteriores como com o mesmo mês em anos anteriores. Em média o valor do 
estoque girava em torno de 6 milhões de reais, enquanto no mês de outubro o valor caiu 
para 4.5 milhões de reais o que representa uma redução em cerca de 25%. Além disso, 
a mudança no layout e utilização de técnicas como o 5s permitiu uma melhoria visual e 
de organização dos estoques. Com isso, os medicamentos e materiais agora possuem 
locais determinados de estocagem o que facilita o fluxo de entradas e saídas. Como foi 
supracitado, a implementação do modelo de sugestão de compras e priorização dos 
SKUs não foi implementado devido o panorama de compras e suas perspectivas 
particulares, que dificultam a utilização do método para compras constantes. Além disso, 
o software foi implementado e compila uma base de dados dos fluxos do estoque. Fato 
que permite o acompanhamento mais fidedigno da situação de cada item, além do 
sistema Kanban que foi implementado junto ao software permitindo um 
acompanhamento em tempo real do sistema. O que facilita a tomada de decisão sobre 
os pedidos por parte da direção. 
 
Conclusão 

 
A partir dos resultados houveram alguns marcos acadêmicos publicados durante o 
período de pesquisa. O software Heii Estoques foi registrado junto ao INPI[10], e poderá 
ser usado em disciplinas do curso como modelo de experimentação de gestão de 
estoques. Além disto, o modelo de priorização e classificação dos estoques foi publicado 
no Encontro Nacional de Engenharia de Produção de 2019. Além disso, o projeto foi tido 
como uma das iniciativas de boas práticas que levou ao reconhecimento do HUOL por 
parte da EBSERH na área de Patrimônio e Logística[3]. Dessa maneira, o projeto teve 
um resultado positivo e abre caminho para novas aplicações do Lean em outras 
instituições hospitalares públicas. Além disso, o material desenvolvido na pesquisa pode 
fomentar o desenvolvimento de novas pesquisas em gestão de estoques por parte dos 
alunos do curso de engenharia de produção. 
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TÍTULO: ANÁLISE NUMÉRICA DOS EFEITOS DO ESPAÇAMENTO VERTICAL E DA 

RIGIDEZ DO REFORÇO NO DESEMPENHO DE SOLO REFORÇADO COM 

GEOSSINTÉTICOS 

Resumo 

 

Neste estudo, foram realizadas análises numéricas bidimensionais para avaliar o efeito 
do espaçamento vertical e da rigidez das camadas de geossintético na performance de 
uma massa de solo reforçado. O modelo numérico utilizado foi validado de acordo com 
resultados de ensaios laboratoriais desenvolvidos por Costa (2019). As simulações 
desenvolvidas no software Plaxis 2D indicaram que o distanciamento entre camadas de 
reforço possui maior relevância que a rigidez destas na melhoria do comportamento de 
deformabilidade do solo reforçado. Este estudo concluiu que o uso de camadas mais 
próximas de geossintético permitiu que o conjunto sofresse menores recalques e 
deslocamentos horizontais na face. 

 
 
Palavras-chave: Geossintético. Solo reforçado. Deslocamento. Simulação Numérica. 

TITLE: NUMERICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF VERTICAL SPACING AND 

REINFORCEMENT STIFFNESS ON THE PERFORMANCE OF GEOSYNTHETIC 

REINFORCED SOILS 

Abstract 

 

In this study, bidimensional numerical analyses were performed to evaluate the effect of 
both the vertical spacing and the reinforcement tensile stiffness on the performance of 
geosynthetic reinforced soil mass. The numerical model was calibrated and verified 
according to the laboratorial results developed by Costa (2019). The simulations using 
the software Plaxis 2D demonstrated that the vertical spacing between layers of 
geosynthetic is more significant than the reinforcement stiffness to improve the 
deformation behavior of the geosynthetic reinforced soil. This study concludes that the 
use of closely spaced geosynthetic layers allowed smaller settlement and lateral 
displacements at face. 

 
 
Keywords: Geosynthetic. Reinforced soil. Displacement. Numerical Simulation. 
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Estruturas de solo reforçado são compostas por camadas de solo compactado 
intercaladas com camadas horizontais de geossintéticos. Essa técnica melhora o 
desempenho de obras de engenharia, uma vez que o maciço de solo reforçado 
apresenta maior capacidade de carga e menor deformabilidade em comparação com o 
solo não reforçado. 

Apesar da recente popularidade do uso de geossintéticos e da técnica de solo reforçado, 
essa metodologia, na verdade, vem sendo empregada desde a antiguidade em 
diferentes partes do mundo. Desde 3000 a.C., práticas semelhantes às atuais eram 
executadas em obras do Império Romano e na Grande Muralha da China, utilizando-se 
de certos tipos de fibras para desempenhar o que hoje fazem os geossintéticos. O 
conceito moderno de solo reforçado para estruturas de contenção foi desenvolvido com 
mais rigor técnico e patenteado apenas na década de 1960, por Henri Vidal, na França. 

As estruturas de contenção com solo reforçado com geossintéticos são também 
designadas como Muros de Solo Reforçado (MSR) com geossintéticos, e de modo geral, 
são compostas por reforço (geossintético), material de aterro e elementos de face. Com 
a evolução da técnica, alguns muros, além da contenção do terreno, passaram ainda a 
apoiar diretamente os tabuleiros de pontes e viadutos, ou seja, funcionam ao mesmo 
tempo como estrutura de contenção e como elemento estrutural de fundação para 
pontes ou viadutos. Nesse último caso, são conhecidos como muros de solo reforçado 
portantes. 

Os muros portantes com solo reforçado com geossintéticos apresentam vantagens 
significativas em relação a estruturas convencionais empregadas em encontros de 
pontes e de viadutos. Na literatura técnica, reduções de custos de 25% a 60% têm sido 
reportadas em relação a métodos tradicionais, nos EUA. No Brasil, esse tipo de 
estrutura possui grande potencial de aplicação, principalmente considerando a 
necessidade de expansão e manutenção da malha rodoviária do país. Essas vantagens 
denotam a importância de pesquisas relacionadas ao comportamento de muros 
portantes que constituem uma solução ainda inovadora no mundo e, sobretudo, no 
Brasil. 

Ensaios laboratoriais nesse segmento demandam equipamentos apropriados e 
específicos, que nem sempre são de fácil acesso. Além disso, o alto custo e o tempo 
envolvido para execução de ensaios também podem dificultar a execução de pesquisas 
em laboratório. O uso de simulações numéricas, uma vez validadas e calibradas por 
ensaios convencionais, admite superar tais limitações por permitirem variações dos 
materiais e suas propriedades de forma mais simplificada, o que justifica seu amplo uso 
no âmbito das pesquisas em solo reforçado. 

Embora os MSR portantes, já executados em diferentes países, tenham mostrado 
excelente desempenho (Ex.: Abu-Farsakh et al., 2017; Ardah et al. 2017; Saghebfar et 
al., 2017; Talebi et al. 2017, Talebi et al. 2018), muitos aspectos em relação ao 
entendimento do seu comportamento ainda precisam ser melhor elucidados. O 
comportamento dessas estruturas é complexo e os métodos de projeto ainda são 
bastante limitados. Estudos como o de Adams et al. (2011), Pham (2009), Nicks et al. 
(2013) e Shen et al. (2019) representam uma vertente relevante na análise de solos 
reforçados e indicam a necessidade de análises adicionais sobre a influência do 
espaçamento e da rigidez do geossintético na performance de muros portantes. 
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Nesse contexto, o presente estudo objetiva analisar, por meio de simulações numéricas, 
o efeito do espaçamento vertical (Sv) e da rigidez (J) do geossintético na melhoria do 
desempenho de solos reforçados. De forma específica, apresenta-se uma investigação 
sobre os efeitos dos parâmetros Sv e J nos deslocamentos de uma massa de solo 
granular reforçado com camadas de geotêxteis. 

 

Metodologia 

 

As simulações numéricas de uma massa de solo de reforçado com geossintéticos foram 
realizadas utilizando-se o programa computacional de método dos elementos finitos 
Plaxis 2D (Versão 8). Esse programa foi desenvolvido para análises de deformações e 
estabilidade de obras geotécnicas, e já foi testado e validado por outros pesquisadores 
no estudo de MSR portante (ex. ARDAH et al., 2017, 2018). 

As simulações envolveram duas etapas principais: validação do modelo e análises 
paramétricas. Inicialmente, o modelo numérico adotado foi validado através dos 
resultados de ensaios laboratoriais executados por Costa (2019) na Universidade do 
Texas, em Austin. Uma vez validado, foi estudado o comportamento do solo reforçado 
por meio de análises paramétricas, nas quais foram variados a rigidez (J) do reforço e 
o espaçamento vertical entre camadas de reforço (Sv), sendo aplicada uma mesma 
pressão vertical (σv) sobre o sistema de solo reforçado. 

Os ensaios laboratoriais desenvolvidos por Costa (2019) foram realizados em uma caixa 
de testes com grandes dimensões – 1,50 metros de comprimento, 0,76 m de largura e 
1,20 metros de altura – como apresentada pela Figura 1. A caixa possui três das suas 
paredes fixas, uma delas sendo transparente para possibilitar a visualização da massa 
de solo ensaiado. A quarta parede, a frontal, realiza movimento de rotação em torno da 
base sob a ação de uma pressão vertical aplicada no topo da massa de solo reforçado. 
A movimentação da parede frontal permite simular os deslocamentos da face da 
contenção de um MSR que ocorrem em situações reais em campo quando sujeito a 
carregamentos. Os ensaios foram realizados aplicando-se uma pressão vertical no topo 
da massa de solo reforçado gradualmente até atingir 50 kPa, acompanhando-se o 
deslocamento no topo da face e o recalque do solo nas proximidades da face. 

O solo empregado nos ensaios corresponde a um pedregulho limpo. De acordo com o 
Sistema Unificado de Classificação de Solo (SUCS), o material em questão foi 
enquadrado como GP (pedregulho mal graduado) e como A-1-a, segundo a 
classificação da American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO) (AASHTO M 145). 

Acerca dos reforços, foram utilizados dois geotêxteis de polipropileno, denominados 
para esses estudos como geotêxteis “A” e “B”. Características mais específicas de cada 
um dos geotêxteis mencionados encontram-se descritas na Tabela 1. 

Foram utilizados o resultado de três ensaios para a calibração do modelo numérico – 
ensaios 2, 4 e 6 – os quais diferiam apenas em relação ao espaçamento e à rigidez das 
camadas de reforço. Os ensaios 2 e 4 apresentavam espaçamento vertical entre 
camadas de 0,20 metros e os geossintéticos possuíam rigidez de, respectivamente, 468 
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kN/m e 240 kN/m. O ensaio 6 possuía intervalo entre camadas de 0,40 metros e rigidez 
no valor de 720 kN/m. 

As simulações foram feitas em estado plano de deformação, modelando-se uma caixa 
de solo reforçado com as mesmas dimensões utilizadas por Costa (2019), com 1,30 
metros de largura por 0,80 metros de altura. O solo foi representado utilizando-se o 
modelo constitutivo hardening soil, adotando-se quatro camadas distintas, para tornar 
possível a inserção do reforço geossintético entre elas, de acordo com espaçamento 
imposto pelo caso real correspondente. A face lateral esquerda foi modelada como um 
elemento de placa, já o reforço como elemento de geossintético. Em todas as 
simulações, foram utilizadas malhas compostas por elementos triangulares com cerca 

de 6000 nós. 

O procedimento de preenchimento da caixa foi realizado ativando-se cada camada por 
vez, simulando o ensaio de Costa (2019). A face móvel foi mantida indeslocável até que 
o procedimento de carregamento fosse iniciado. Uma vez iniciado o carregamento, a 
face móvel foi liberada para rotacionar em torno da base e foram medidos os 
deslocamentos horizontais da face, a 0,8m de altura, e os deslocamentos verticais 
(recalques) no topo da caixa, a uma distância de 22,5 mm da face esquerda. 

Os parâmetros utilizados nas simulações encontram-se descritos na Tabela 2. 

Os valores de peso específico mostrados na Tabela 3 foram adotados de acordo com 
Costa (2019). O valor de módulo de elasticidade para 50% da tensão de ruptura (E50) 
foi estimado segundo Bowles (1977) e Kédzi (1975) – citados por Teixeira e Godoy 
(1998). O módulo de elasticidade para o descarregamento (Eur) e o módulo de 
elasticidade do ensaio oedométrico (Eoed), por sua vez, foram estimados com base no 
valor de E50,seguindo recomendações do manual do Plaxis 2D. Os valores dos 
parâmetros de resistência foram adotados como base em ensaios de compressão 
triaxial reportados por Costa (2019) para o pedregulho utilizado. 

Após validação, o modelo numérico construído foi utilizado para simular nove diferentes 
situações de solo reforçado, variando-se unicamente as distâncias entre camadas e a 
rigidez do geossintético nessas camadas. Nessas simulações, os modelos possuíam 
valores de espaçamento vertical entre camadas de reforço (Sv) iguais a 0,40 m, 0,20 m 
e 0,10 m. Os valores de rigidez adotados correspondem a 450 kN/m, 900 kN/m e 1800 
kN/m. Essas variáveis combinadas produziram nove diferentes situações de solo 
reforçado que permitiram estudar o comportamento do muro de solo reforçado em 
diferentes configurações de reforço. 

A Tabela 3 mostra as simulações realizadas, utiliza-se a nomenclatura “SR” por se tratar 
de solo reforçado, seguido pelo valor de rigidez do geossintético empregado e, por fim, 
pelo valor de espaçamento adotado. 

A Figura 2 apresentada a seguir mostra um esquema dos casos simulados com 

espaçamento de 0,10 m em (a); 0,20 m em (b) e 0,40 m em (c). 

 
Resultados e Discussões 
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Os resultados obtidos pelas simulações, modeladas com uso do programa Plaxis 2D, 
na etapa de validação, foram comparados com os ensaios reais realizados por Costa 
(2019) e encontram-se apresentados a seguir. 

A Figura 3 mostra os deslocamentos horizontais da face a 0,8 m de altura em função da 
pressão vertical aplicada no topo da massa de solo reforçado, obtidos nos ensaios e 
mediante simulações numéricas. Observa-se a clara concordância entre os resultados 
dos ensaios e das simulações numéricas, indicando o bom desempenho do modelo 
numérico para previsão de deslocamento da massa de solo reforçado. Os resultados de 
deslocamentos obtidos nas validações foram, em cada caso, maiores do que os seus 
correspondentes ensaios reais. Os erros relativos encontrados para os ensaios 2, 4 e 6 

foram de, respectivamente, 4%, 1,8% e 4,7%, para a pressão vertical de 50 kPa. 

As Figuras 4 e 5 representam, comparativamente, os deslocamentos horizontais e 
verticais, nesta ordem, obtidos para os casos mostrados na Tabela 3. 

Conforme esperado, deslocamentos significativamente maiores foram observados para 

os casos com maiores espaçamentos e menores valores de rigidez do geossintético. 

A Tabela 4 mostra os valores de deslocamentos horizontais e verticais obtidos para uma 
pressão vertical igual a 50 kPa para todos os casos mostrados na Tabela 3. Os máximos 
valores foram obtidos para espaçamento entre os reforços igual a 0,40 m e com rigidez 
de 450 kN/m. Os mínimos deslocamentos, horizontal e verticalmente, ocorreram no caso 
de em que o distanciamento vertical entre camadas de geossintético era de 0,10 metros 
e a rigidez deste era de 1800 kN/m. 

Considerando-se um mesmo espaçamento entre camadas, foi observado que à medida 
que a rigidez do reforço foi dobrada, ou seja, aumentando-se a rigidez de 450 kN/m para 
900 kN/m e de 900 kN/m para 1800 kN/m, os deslocamentos horizontais caíram em 
média, aproximadamente, 47,45% em cada uma das simulações, já os verticais 
decaíram cerca de 39,15%. Essa porcentagem foi a média obtida para os dois 

acréscimos de rigidez em cada um dos três diferentes valores de espaçamento. 

Avaliando-se uma mesma rigidez do geotêxtil, destaca-se a ocorrência de um aumento 
no deslocamento horizontal substancialmente maior à medida que o valor de Sv foi 
dobrado. Ou seja, o aumento de Sv de 0,10 m para 0,20 m e, em seguida, para 0,40 m, 
representou aumentos significativos nos deslocamentos horizontais e verticais medidos 
em cada uma das simulações. O aumento de 0,10 m para 0,20 m proporcionou um 
deslocamento horizontal de, em média, cerca de 200% maior do que o valor inicial, com 
desvio padrão de 21%. O acréscimo da distância, de 0,20 m para 0,40 m, ocasionou um 

incremento de cerca de 117% no deslocamento horizontal. 

Os deslocamentos verticais, por sua vez, apresentaram aumento médio de, 
aproximadamente, 141% e 82%, nesta ordem, para os casos de aumento de Sv de 0,10 
m para 0,20 m e de 0,20 m para 0,40 m. 

É importante também uma análise combinada dos efeitos que a rigidez e o espaçamento 
dos geossintéticos produzem numa massa de solo reforçado, para elucidar qual a 
proporcionalidade da influência de cada um desses parâmetros. Quanto a esse 
espectro, na literatura, encontram-se diferentes referências para avaliar a relação entre 
a tensão no solo e a força no reforço em função do espaçamento, como as descritas 
pelos pesquisadores Yang (1972), Schlosser e Long (1974) e Wu e Pham (2013). Na 
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conclusão desenvolvida por Yang (1972), o uso de geossintéticos contribuía para o 
maciço terroso ao prover a ele uma tensão confinante dentro de uma área de influência, 

sendo essa tensão ( descrita segundo a equação (1) abaixo: 

Δσ3 = Tf / Sv (1) 

onde Tf equivale à resistência do reforço e Sv ao espaçamento vertical destes. 

Considerando-se que a força no reforço é diretamente proporcional a sua rigidez, a 
equação (1) sugere que não há alteração do acréscimo tensão ( e, portanto, dos 
deslocamentos, se o aumento da rigidez do reforço for compensado pelo aumento 
proporcional do espaçamento entre camadas deste. Uma vez que que há essa relação 
de proporcionalidade, a associação de uma constante para a análise dessa proporção 

entre variáveis no maciço de solo reforçado é essencial. 

Assim, foi feita uma análise considerando-se a relação J/Sv em três casos dentre os 
nove apresentados inicialmente, os quais apresentam um valor de J/Sv = 4500. São 
eles: rigidez de 450 kN/m e espaçamento de 0,10 metros; rigidez de 900 kN/m e 
espaçamento de 0,20 metros; e rigidez de 1800 kN/m e espaçamento de 0,40 metros. 
É válido salientar que, no caso caracterizado por espaçamento de 0,40 metros, o solo 
possuía apenas duas camadas de geossintético, já nos casos com espaçamento de 
0,10 metros e 0,20 metros, o solo possuía, respectivamente, oito e quatro camadas de 

reforço. 

A Figura 8 demonstra, comparativamente, a curva de pressão x deslocamento horizontal 
para casos correspondentes a um mesmo valor da relação entre rigidez do reforço e 
espaçamento vertical (J/Sv). Somente os deslocamentos horizontais são apresentados 
nessa análise, pois os resultados foram semelhantes aos obtidos em termos de 
deslocamentos verticais. 

A Figura 8 permite observar que os três casos apresentaram comportamentos bastante 
distintos, apesar de seguirem a mesma relação entre rigidez e espaçamento vertical. No 
caso do geossintético mais rígido, porém mais espaçado (SR 1800 0.4), ocorreu um 
deslocamento para 50 kPa, cerca de 1,77 vezes maior em relação ao caso em que a 
rigidez era de 450 kN/m e o distanciamento de 0,10 m. Em comparação com o caso com 
rigidez de 900 kN/m e espaçamento de 0,20 m, o deslocamento para o maior valor de 

espaçamento vertical (Sv=0,4m) foi 1,16 vezes maior para uma tensão de 50 kPa. 

Os resultados apresentados na Figura 8 mostram que apesar da relação J/Sv ser 
constante, o que implica teoricamente um mesmo nível de força no reforço, maiores 
valores de deslocamentos foram verificados com o aumento do espaçamento vertical 
entre reforços. Esse comportamento indica que a existência de mais camadas de 
geossintético deve promover uma maior interação solo-reforço provocando uma maior 
restrição das deformações no solo entre reforços. Assim, essa restrição resulta em 
menores deslocamentos na face e menores recalques. 

 
Conclusão 

 
Nesse estudo, foram realizadas simulações numéricas para avaliar a influência dos 
espaçamentos verticais e da rigidez de camadas de geossintéticos nos deslocamentos 
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de uma massa de solo reforçado. O modelo numérico utilizado nos cálculos 
computacionais foi calibrado de acordo com ensaios realizados em laboratório por Costa 
(2019). 

Por fim, pode-se concluir, conforme os dados gráficos e tabelas apresentadas que tanto 
o aumento da rigidez do reforço quanto a diminuição do espaçamento vertical entre 
camadas desse reforço promovem uma redução dos deslocamentos de solo. Porém, a 
diminuição do espaçamento vertical entre reforços teve maior efeito na redução dos 
deslocamentos. A análise combinada realizada por meio da utilização de uma relação 
J/Sv constante permitiu concluir que a diminuição do espaçamento vertical deve 
favorecer a interação entre solo e reforço, restringindo as deformações no maciço de 
solo e, consequentemente, resultando em menores recalques e menores 
deslocamentos horizontais. 
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Figura 1 – Caixa de ensaios 

 

 

Tabela 2 – Parâmetros de solo adotados 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1183 

 

 

Tabela 1 - Características dos geotêxteis “A” e “B” utilizados 

 

 

Tabela 3 – Simulações numéricas para análises paramétricas 
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Figura 2 – Modelagem com espaçamento (a) 0,10 metros, (b) 0,20 metros e (c) 0,40 
metros. 

 

 

Figura 3 – Deslocamento horizontal da face a 0,8 m de altura versus tensão vertical 

aplicada 
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Figura 4 – Resultados das Simulações Pressão Aplicada x Deslocamento Horizontal 

 

 

Figura 5 – Resultados das Simulações Pressão Aplicada x Deslocamento Vertical 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1186 

 

 

Tabela 4 – Deslocamentos obtidos para σv = 50 kPa 

 

 

Figura 6 – Resultados das Simulações Numéricas para J/Sv = 3000 
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TÍTULO: Projeto e construção de uma garra mecânica de três dedos para acoplamento 

em manipulador mecânico 

Resumo 

Os ambientes industriais demandam tecnologias e processos flexíveis que 
correspondam a um nível de personalização de produtos e viabilidade econômica. A 
integração de sistemas físicos, virtuais e biológicos como parte dos conceitos de 
“Indústria 4.0” traz respostas os desafios descritos. Entre outros fatores, a integração da 
manufatura aditiva com os sistemas de controle tem ganhado destaque por permitir criar 
rapidamente dispositivos para a manipulação de produtos em ambientes industriais. 
Essas soluções permitem reduzir os custos, diminuir espaço de armazenamento com 
dispositivos específicos e aumentar a agilidade na execução de tarefas. Assim, este 
trabalho tem como objetivo realizar o projeto e a manufatura de uma garra mecânica 
com três dedos para manipulação de objetos com formas irregulares utilizando um 
sistema de controle baseado na plataforma National Instruments. Para isso, foi 
necessário o projeto da garra mecânica com três dedos com características adaptativas; 
a construção e o desenvolvimento de códigos de controle por meio do software LabView 
em conjunto com o microcontrolador MyRio-1900. A garra mecânica foi projetada, 
construída com dois sistemas de acionamento: um ativo, por cabos; um passivo, por 
molas torcionais. O seu funcionamento permitiu a aplicação em operações distintas para 
manipulação dos objetos. Os códigos e interface gráfica de controle permitiram 
acionamento individual ou simultâneo de forma lógica ou discreta dos dedos. 
 
Palavras-chave: Garra de três dedos,tendões,manufatura aditiva,controle,servo-motor. 

TITLE: Design and manufacturing of a three-finger mechanical gripper for coupling in 

mechanical manipulator 

Abstract 

Industrial environments demand flexible technologies and processes that allow a high 
level of product customization and economic feasibility. The integration of physical, 
virtual and biological systems as part of the concepts of "Industry 4.0" brings answers to 
the described challenges. Among other factors, the integration of additive manufacturing 
and control systems provide a quick creation of devices to manipulate products on the 
shop floor. These solutions reduce costs, decrease storage space with specific devices, 
and to increase the agility in performing tasks. Thus, this work aims to design and 
manufacture a mechanical gripper with three fingers to manipulate objects with irregular 
shapes using a control system based on the National Instruments platform. It was 
necessary to design the mechanical gripper with adaptive characteristics; the 
manufacturing and development of control codes aided by LabView software in 
association with the MyRio-1900 microcontroller. The mechanical gripper has been 
designed, manufactured and has two drive systems: one active, by cables; and the other 
passive, by torsion springs. The operation mode allowed the independent performance 
of the fingers with different adaptations to the manipulated objects. The codes and 
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graphical control interface allowed individual or simultaneous fingers logically or 
discreetly activation. 
 
Keywords: Three-finger gripper,tendons,additive manufacture,control,servo-motor. 

Introdução 

Os ambientes industriais demandam por tecnologias e processos flexíveis capazes de 
corresponder ao elevado nível de personalização de produtos e à execução de 
atividades. O surgimento de uma nova revolução industrial apontada como integradora 
de sistemas físicos, virtuais e biológicos tem sido denominado como parte dos conceitos 
de “Indústria 4.0”. A conexão entre esses sistemas envolve tecnologias pré-existentes, 
mas se diferenciam na forma como se comunicam entre si. Tal união entre máquinas, 
softwares e humanos acontece baseada em transdutores, processamento de sinais, 
algoritmos de tomada de decisões, manufatura aditiva e uma rede de intercomunicação 
(BIRGLEN e SCHLICHT, 2018; SCHWAB, 2017). 
Neste contexto, a execução de tarefas nos ambientes de manufatura como transferência 
de objetos, pintura, soldagem e montagem utilizam-se de sistemas manipuladores. Para 
isso, o projeto dos mecanismos precisa considerar diferentes aspectos, tais como: 
carregamentos; graus de liberdade (GLD); espaço de trabalho; cinemática e dinâmica; 
material, temperatura e geometria do(s) componente(s) a ser(em) manipulado(s), sendo 
este último parte dos parâmetros críticos no projeto das garras. Garras são subsistemas 
de mecanismos de manuseio as quais promovem um contato temporário e permitem o 
posicionamento e a orientação do objeto ao acoplá-lo ao manipulador. Assim, o objeto 
pode ser movimentado por meio de uma trajetória percorrida pelo manipulador (GUPTA 
et al., 2019; MONKMAN et al., 2007; HUNT, 1983). 
Garras usualmente utilizam um desses três métodos de manuseio de objetos: adesão, 
atração e retenção. No método por retenção, também há duas subdivisões que podem 
ser usadas ou não em conjunto: retenção por atrito e retenção por restrições físicas. Em 
ambos, há presença de mecanismos nas garras, os quais são denominados de dedos. 
No acoplamento por atrito, o desempenho varia de acordo com o coeficiente de atrito 
entre os materiais das superfícies e à força de preensão. Dessa forma, faz-se 
necessário esforço suficiente para a retenção contra a gravidade e a aceleração 
presente na operação (SHARMA, 2015). 
De acordo com Sharma (2015), as garras mecânicas podem ser classificadas em seis 
tipos ao se considerar o sistema cinemático de acionamento dos dedos: a) articulações; 
b) engrenagem e cremalheira; c) came; d) parafuso; e) cabo e polia; e f) diafragma. Os 
mecanismos que utilizam cabos e polias podem ser projetados para abrir e/ou fechar os 
dedos, mas devido à condição de tensionamento dos cabos se faz necessário a 
utilização de mecanismo auxiliar para permitir o tensionamento, seja por mola ou por 
outro conjunto atuando na direção oposta. 
O uso de sistemas de acionamento por polias e cabos tem sido usado em uma variedade 
de sistemas robóticos (TOWNSEND, 2000). Este uso apresenta algumas vantagens, 
tais como: menor número de atuadores; massa pequena e um alto grau de 
adaptabilidade (SALISBURY e CRAIG, 1982). A baixa quantidade de atuadores torna 
esses mecanismos sub-atuado. Dessa forma não há correspondência direta entre o 
controle de um atuador e um único GDL, deixando os demais com movimentos livres ou 
síncronos, sendo esta última característica presente na mão humana. Segundo 
Monkman (2007, p. 14) e Sandler (1999, p. 350), garras com características 
semelhantes à mão humana que possuem três dedos são capazes de executar cerca 
de 90% das aplicações industriais. 
Este trabalho objetiva realizar o projeto e a manufatura de uma garra mecânica de três 
dedos para manipulação de objetos com formas irregulares utilizando um sistema de 
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controle baseado em um software da plataforma National Instruments (NI). Para atingir 
o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são necessários: 

1. Projeto conceitual, dimensionamento mecânico, análises de engenharia e 
definição das especificações do sistema de acionamento da garra; 

2. Manufatura, inspeção e montagem dos componentes; 
3. Criação de códigos para controle com base na plataforma NI. 

 
Metodologia 

 
Nesta seção são apresentadas as etapas que compõe a elaboração do projeto e a 
manufatura de uma garra mecânica de três dedos, bem como a descrição e os 
procedimentos adotados para a criação dos códigos para controle. As etapas são 
apresentadas no fluxograma da Fig. 1. 
A concepção do projeto da garra foi definida a partir de requisitos iniciais, 
fundamentados na revisão bibliográfica. A idealização também considerou o uso de 
materiais disponíveis e que poderiam ter reuso no Laboratório de Manufatura (LABMAN) 
e na Diretoria de Material e Patrimônio (DMP) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). Os seguintes requisitos foram definidos para o projeto conceitual e 
mecânico: 
1a) Base dos dedos com geometria circular e posicionamento simétrico; 
1b) Dimensões da garra prevendo adequação para montagem no manipulador do 
projeto iniciação científica anterior (PIG14681-2017); 
1c) Três falanges para cada dedo; 
1d) Rotação relativa máxima de 45° entre cada falange; 
1e) Previsão de local para posicionamento de transdutores de pressão; 
1f) Material rígido para os dedos (módulo de elasticidade entre 200 e 400 MPa). 
O projeto mecânico e as análises de engenharia foram realizados com o software CREO 
Parametric 4.0 PTC (versão acadêmica). O uso do software permitiu a criação e 
visualização tridimensional dos componentes do sistema, a elaboração dos desenhos 
técnicos, a análise do comportamento cinemático de acordo com as geometrias 
definidas e a alteração das dimensões para verificação do espaço de trabalho. 
A determinação de especificações para o acionamento da garra e atuadores para o 
sistema cinemático foi necessária. As especificações são as seguintes: 
2a) Elemento de ligação das juntas rotacionais por pino; 
2b) Sistema de acionamento passivo por molas torcionais; 
2c) Sistema de acionamento ativo por cabos (denominado deste ponto em diante de 
tendões); 
2d) Motor que permita o controle de posição, compactabilidade e massa inferior a 20 
gramas. 
Para a manufatura e a inspeção dimensional dos componentes da garra mecânica 
estavam disponíveis as máquinas e equipamentos alocados no LABMAN (2020). Os 
componentes mecânicos prototipados utilizaram a infraestrutura disponível no 
Laboratório de Prototipagem para a sua manufatura (PROTOLAB, 2020). As inspeções 
dimensionais foram realizadas com os equipamentos disponíveis no Laboratório de 
Metrologia. 
Para funcionamento do mecanismo faz-se necessário o controle dos atuadores. Para 
tal, utiliza-se o microcontrolador MyRIO-1900 da plataforma NI. A escolha justificou-se 
pela robustez, tecnologia de uso industrial, além da disponibilidade do equipamento no 
LABMAN. O dispositivo utiliza comunicação serial (via cabo USB) com o computador. O 
software utilizado foi o LabVIEW (versão 2017) da mesma plataforma. Este oferece uma 
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interface gráfica ao usuário. Foram elaborados algoritmos que permitem o controle dos 
atuadores que movimentam os dedos da garra. Como requisitos dos códigos para 
controle, menciona-se que deve existir: 
3a) Controle individual de um dedo ou controle síncrono de dois ou três; 
3b) A movimentação dos dedos deve acontecer de modo lógico (aberto ou fechado) que 
se sujeita a acomodação dos dedos ao objeto; 
3c) A movimentação também deve poder ser de modo discreto (determinando posições 
intermediárias). 
Após a criação dos algoritmos, testes funcionais devem realizados a fim de validar o 
funcionamento do sistema para o mecanismo com um dedo. Esses consistem na 
conexão e teste individual do motor para averiguação do controle proporcional que tais 
atuadores possuem entre o comando elétrico e o posicionamento angular. Assim, é 
possível validar o comportamento adequado do componente elétrico e posteriormente 
validar os códigos. Os testes que envolvem a validação da capacidade funcional de 
preensão da garra mecânica serão feitos, em trabalho futuro, com objetos que possuem 
dimensões e geometrias diversas. Os requisitos para volume de trabalho (do 
componente manipulado) são: 
4a) Diâmetro máximo do componente manipulado (geometria inscrita em um círculo) de 
60 mm; 
4b) Altura mínima do componente manipulado de 25 mm; 
4c) Massa máxima do componente manipulado em testes funcionais de 500 g. 
 

Resultados e Discussões 

 
Projeto conceitual 
A Figura 2 mostra o projeto conceitual da garra mecânica. 
Conforme a Fig. 2, o sistema é composto por dois componentes que constituem a base 
(denominada deste ponto em diante de palma), com 6 parafusos M3 x 0,5 mm para 
fixação da base superior à inferior por meio do furos roscados nas colunas e 20 
componentes que constituem o mecanismo para cada dedo, totalizando 68 para o 
sistema com 3 três dedos. Estes três dedos são iguais e estão posicionados 
simetricamente (de acordo com o requisito “1a”), a 120° entre cada dedo na base circular 
com diâmetro de 100 mm (conforme o requisito “1b”). Cada dedo possui três falanges 
(de acordo com o requisito “1c”): a distal, a qual foi projetada para o contato com o objeto 
manipulado; a média, que proporciona maior disposição espacial para a distal; e a 
proximal. que confere espaço para o objeto manipulado permanecer entre os dedos e a 
palma. As três falanges são unidas por três pinos (conforme o requisito “2a”), os quais 
possuem a função de juntas rotacionais. Estes pinos  também servem para o 
posicionamento das três molas torcionais. Os pinos são fixados em seus locais por meio 
dos furos das falanges e de um anel elástico (modelo DIN 6799 de Ø4 mm) para cada 
extremidade. 
Utilizam-se dois tipos de acionamento para a movimentação dos dedos: o passivo e o 
ativo. No sistema passivo, as molas torcionais (de acordo com o requisito 
“2b”) montadas nos eixos são utilizadas para o movimento de extensão do dedo e para 
o tensionamento do tendão. O movimento angular promovido pelas molas em cada 
falange é realizado por meio da interação entre as superfícies das molas e os canais 
centrais, conforme mostra a Fig. 2b. O sistema cinemático ativo é composto pelo 
conjunto de 1 motor, 2 espaçadores, 1 polia (poliamida) e 1 tendão (conforme o requisito 
“2c”). Os espaçadores têm como função fixar o motor entre a base inferior e superior 
além de, claro, promover espaço para que polia possa operar sem que ocorra 
interferência com a base. O uso da polia é necessário à fixação do tendão e deve possuir 
diâmetro adequado para que o motor (TowerPro SG90 Micro Servo 9g, de acordo com o 
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requisito “2d”, Torque Stall: 0,1765 N.m) possa esticar o tendão, por meio de um 
movimento de rotação do cabo na polia. É importante ressaltar que o movimento 
completo das falanges deve estar associado ao ângulo de rotação máximo da polia, a 
qual é limitada pelo motor em 180°. O acionamento ativo feito pelo motor traciona o 
tendão enrolando-o na polia. Esse tendão está fixado à polia e interconecta todas as 
falanges por meio dos canais mais externos até se fixar à extremidade da falange distal. 
Uma ilustração do descrito é apresentada na Fig. 2. 
Umas das características do projeto da garra mecânica é que cada dedo é controlado 
por um motor independente. Isso possibilita diferentes adaptações dos dedos às 
variadas formas irregulares das superfícies dos objetos. O uso de um único atuador, 
nessa configuração, para o mecanismo do dedo que possui três graus de liberdade 
(GDL) - um para cada junta - torna o acionamento do dedo sub-atuado, o que confere 
movimento síncrono das falanges. Tal característica traz implicações como movimento 
livre dos dedos descrito por uma única trajetória. Entretanto, o movimento será alterado 
quando houver um objeto em seu espaço de trabalho, pois haverá uma restrição e o 
dedo tenderá a envolver o objeto. Essa construção atribui característica adaptativa dos 
dedos à geometria de objetos. Devido ao aspecto de sub-atuação do sistema cinemático 
usado para acionamento de movimentos, não há possibilidade de controlar cada falange 
de forma isolada por meio do motor. Entretanto, utiliza-se do sistema de acionamento 
passivo para que haja a movimentação primária da falange distal seguida da média e 
proximal. Esse comportamento é obtido por meio da inserção de molas torcionais com 
rigidez distinta. A rigidez é crescente considerando as molas montadas da junta distal-
média até a junta proximal-base. 
A utilização de palma circular e posicionamento simétrico dos dedos foram analisados 
por Hota e Kumar (2019), os quais avaliaram o espaço de trabalho de uma mão com 
três dedos em base circular. A partir da análise, é possível afirmar que o projeto 
simétrico para uma garra mecânica sub-atuada é sempre preferido por propiciar um 
espaço de trabalho adequado tanto para objetos pequenos quanto para grandes. 
Na Fig. 3a é mostrada a estratégia geométrica utilizada para obter uma rotação relativa 
máxima de 45° entre cada falange (conforme o requisito “1d”). Devido às geometrias 
definidas, o movimento no sentido de extensão das falanges está limitado ao 
alinhamento longitudinal entre elas. Para a extensão total, a disposição final é o 
alinhamento de todas as falanges com direção normal à base. Para o movimento livre 
de fechamento, a falange rotaciona até 45° relativo à adjacente em torno da junta que 
as conecta, antes de atingir as superfícies que restringem o movimento. Dessa forma, 
ao acionar a movimentação, a falange distal rotacionará até que atinja a superfície de 
interação; o movimento de rotação para e o carregamento é transmitido à falange 
seguinte que repetirá, consequentemente, o padrão de movimentação livre. 
Na Fig. 3b são destacadas regiões para posicionamento de transdutores (de acordo 
com o requisito “1e”) que podem vir a ser implementados em projeto futuro. Tais regiões 
são responsáveis, majoritariamente, pelo contato com o objeto e, portanto, podem 
prover um local adequado para medição e aquisição de esforço de contato. 
As dimensões máximas do objeto que permitirão o manuseio são limitadas pelas 
maneiras como o objeto acessa o espaço de atuação dos dedos. Essas maneiras são: 
aproximação lateral e superior. Considerando a aproximação lateral, tem-se a entrada 
do objeto na direção radial à base entre dois dedos, e terá a máxima dimensão restrita 
pela distância entre eles. Considerando a aproximação superior, tem-se a entrada do 
objeto na direção normal à base e, dessa maneira, a restrição será dada pelo diâmetro 
interior entre os dedos. Assim, objetos que podem ser inscritos em um cilindro com 
diâmetro até 45 mm ou até 60 mm (conforme o requisito “4a”) podem ser manipulados, 
respectivamente para a entrada lateral ou superior à base. Na Fig. 4 são apresentadas 
as disposições dos dedos da garra durante a preensão de objetos com geometrias e 
tamanhos distintos. 
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Para exemplificar os resultados descritos anteriormente, foram escolhidas geometrias 
regulares para possibilitar a criação e a simulação. As geometrias são: um cilindro e 
prismas de bases retangular e triangular. Todas as geometrias foram posicionadas de 
forma centralizada na palma. Outra variação testada foi a altura da geometria: 90 e 25 
mm (de acordo com o requisito “4b”). 
Nas Figs. 4a, 4b e 4c são apresentadas diferentes superfícies de contato capazes de 
proporcionar estabilidade à preensão e o atrito necessário para que o objeto não deslize. 
Além da superfície da palma para a estabilidade, comum a todos esses objetos. Na Fig. 
4a há 3 pontos de contado das superfícies das falanges distais com o cilindro para 
prover força de atrito para retenção. No caso apresentado na Fig. 4b, há 2 pontos de 
contato e um em linha. Finalmente, na Fig. 4c, há 3 contatos lineares. Apesar de alguns 
contatos serem em linha, a força de atrito não depende da área de contato aparente, 
mas da área efetiva composta pelos pontos de contato microscópicos. Também vale 
ressaltar que a tensão desenvolvida nos contatos será maior, para força de preensão 
constante, quão menores forem as áreas efetivas. Esse efeito de tensão tende a 
aumentar a quantidade de pontos de contato efetivos até que a tensão e a área de 
contato efetiva se equilibrem e, dessa forma, a força de atrito estática é maximizada. 
Para as preensões realizadas com objetos em dimensões mínimas, conforme as Figs. 
4d, 4e e 4f, os fenômenos de contato são semelhantes aos descritos anteriormente, mas 
realizados por meio de contato em linha de uma única falange distal. Apesar de só existir 
o contato direto de um dedo com o objeto, os dois outros podem ser atuados para 
reforçar a preensão, dando suporte ao que está em contato direto de forma a dividir os 
esforços e não sobrecarregar apenas um dedo. 
Manufatura 
Dentre os componentes do projeto mecânico, os componentes de fixação (parafusos e 
anéis elásticos), os motores e as molas foram comprados. A manufatura do projeto 
mecânico, inicialmente com o sistema de um dedo, foi realizada por meio de manufatura 
aditiva no PROTOLAB em material plástico do tipo ABS, acrilonitrila butadieno estireno, 
de acordo com o requisito “1f”. Para isso, os arquivos digitais provenientes do software 
CAD, Creo Parametric, foram convertidos em formato .STL (stereolithography). A 
criação de um arquivo para um dos componentes destinado a essa manufatura é 
mostrado na Fig. 5. 
As geometrias mais críticas para a montagem, como os furos, foram redimensionadas 
ao criar-se os arquivos STL de forma a diminuir seu diâmetro com o objetivo de localizar 
o centro do furo para posterior usinagem. O ajuste dimensional para tolerâncias estreitas 
de montagem foi realizado através de remoção de material por torneamento e furação. 
A inspeção foi realizada com o auxílio de um paquímetro. As furações de cada junta 
foram feitas simultaneamente em pares (distal-média, média-proximal e proximal-base) 
em posição de montagem (alinhamento longitudinal) para evitar o desalinhamento dos 
furos e posteriores problemas na montagem dos eixos. Em seguida, os eixos foram 
usinados de forma a obter-se uma folga de -0,02 a -0,05 mm, considerando um furo 
base. Os eixos foram confeccionados do aço inoxidável 304L. 
Foi realizado um furo inclinado no canal da polia, usinada, para que fosse fixado o 
tendão por meio de nó auto-tensionável. A polia foi montada com interferência no eixo-
motor e fixada, reforçando, com parafuso que conecta seu eixo rotacional ao eixo-motor 
O tendão foi inserido no interior do canal respectivo de cada componente e, em seguida, 
monta-se as falanges com seus eixos e molas, iniciando pela junta mais próxima à base 
até a mais distante. Por fim, tensiona-se o tendão adequadamente, com o mínimo de 
folga possível, e o fixa na extremidade da falange distal com a inserção de um parafuso 
no canal. 
Com a montagem de um dedo finalizada, utilizam-se os códigos desenvolvidos de forma 
paralela para verificar se o movimento livre pretendido se adequa ao projetado. 
Controle 
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Os códigos de controle elaborados na plataforma LabVIEW têm uma interface gráfica e 
outra de programação (diagrama de blocos). A interface gráfica desenvolvida para 
controle da garra mecânica e o diagrama de blocos são mostrados na Fig. 6. 
A interface gráfica permite que o usuário escolha quais dedos irá controlar de forma 
individual ou síncrona, simultânea, podendo escolher entre o controle de um dedo, dois 
ou três (conforme o requisito “3a”) por meio de botões que ativam e desativam o 
acionamento dos motores. O painel de controle também possuiu um botão que alterna 
entre dois modos distintos de controle. O primeiro modo refere-se ao comando lógico 
de aberto e fechado (de acordo com o requisito “3b”) que corresponde a um ângulo de 
rotação de 0° e a máxima do motor de 180°, respectivamente, esticando ao máximo, 
que o motor permite, o tendão. No segundo há o controle discreto da rotação dos 
motores (conforme o requisito “3c”), consiste em um botão rotacional graduado com as 
angulações possíveis para o motor. Por fim, ainda é possível visualizar as posições 
angulares as quais os motores foram comandados, no qual as posições são visualizadas 
mesmo que os motores não estejam sendo controlados. 
Os atuadores do tipo servo-motor possuem circuito integrado próprio que permitem o 
controle de suas posições com precisão. Em sua construção, há um sensor de posição 
angular e um circuito de retroalimentação, essa configuração permite que um sinal PWM 
(modulação de largura de pulso - pulse width modulation) de comando corresponda a 
um determinado ângulo. É importante destacar que, apesar do controle do motor usar 
sensoriamento, essa aquisição é interna e é usada para corrigir a posição para a posição 
desejada. Sendo assim, não corresponde à posição atual do motor, somente 
corresponde à posição de destino por meio do sinal. Por isso, as posições dos motores 
mostradas nos indicadores, Fig. 6a, referem-se às posições comandadas que são iguais 
às reais quando o movimento dos dedos for livre e podem diferir quando houver contato 
com o objeto. Ainda, destaca-se que o mecanismo da garra mecânica funciona em 
malha aberta que conjuntamente com o aspecto de sub-atuação torna inviável a 
formulação de uma lei de controle para o mecanismo por não existir a aquisição das 
posições angulares dos componentes móveis. Entretanto, formulou-se uma lei de 
controle, conforme mostra a Eq. (1), que relaciona o ângulo desejado com um dos 
parâmetros de comando, duty cycle, para o sinal PWM em servo motores DC (direct 
currente - corrente contínua). Este parâmetro indica o tempo proporcional ao período do 
pulso que o sinal estará na tensão elétrica de comando, controlando a tensão elétrica 
média de atuação. Sendo assim, também é necessário saber o período do pulso – ou 
largura de pulso – que também determina a sua frequência. 
Em que: 

• DC(R): Duty cycle em função da rotação desejada (%) 
• R: Rotação desejada (°) 
• MR: Máxima rotação permitida para o servo-motor (°) 
• WPW: Maior largura de pulso (Wider Pulse Width – s) 
• SPW: Menor largura de pulso (Smaller Pulse Width – s) 
• PW: Período do sinal ou largura de pulso (Pulse Width – s) 

A partir da Eq. (1), criou-se dois subcódigos para auxiliar no código principal, conforme 
mostra a Fig. 6b. Esses subcódigos são apresentados na Fig. 7. 
Por meio do datasheet é possível obter os dados necessários para a configuração de 
tais subcódigos. A utilização desses códigos auxiliares conferiu praticidade e 
simplicidade ao código principal, possibilitando, de forma concisa, a conversão de 
rotação desejada em sinal de comando, como também o inverso. 
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Com a estruturação completa da interface e do código de controle e a montagem de um 
dedo finalizada, utilizou-se os códigos desenvolvidos para verificar se o movimento livre 
pretendido se adequa ao projetado. 
 
Conclusão 

 
O projeto e a manufatura de uma garra mecânica de três dedos para manipulação de 
objetos com formas irregulares foram desenvolvidos. Uma interface gráfica para 
diferentes formas de controle dos dedos também foi elaborada baseada em código do 
LabVIEW. Baseado nos resultados obtidos, as seguintes conclusões podem ser 
realizadas: 
a) O mecanismo consiste de uma garra mecânica com uma palma de geometria circular 
(diâmetro de 100 mm) e três dedos que são posicionados simetricamente (120° entre 
cada) e cada um possui três falanges. As falanges foram projetadas para rotacionar um 
máximo de 45° em relação à adjacente; 
b) O mecanismo possui dois sistemas de acionamentos, um ativo e outro passivo. O 
sistema cinemático usado para acionamento de movimentos ativo dos dedos é 
constituído por cabos; 
d) Cada dedo possui um atuador independente que permite adaptações distintas entre 
os dedos e o objeto manipulado; 
e) O sistema passivo, o qual utiliza molas torcionais, é responsável pelo retorno dos 
dedos à posição aberta, pelo tensionamento dos tendões e por permitir o acionamento 
ativo sequencial da falange distal, média e proximal durante o movimento livre, mesmo 
que seja um mecanismo sub-atuado; 
f) A manufatura do sistema foi feita por meio de manufatura aditiva e usinagem; 
g) A elaboração dos códigos foi baseada em um controle para servos motores DC que 
relaciona a rotação desejada do motor com um dos parâmetros do sinal PWM. A 
interface gráfica permite o controle individual ou simultâneo dos dedos, permitindo 
também controle lógico ou discreto das movimentações. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Etapas do projeto. 
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Figura 2 - Projeto conceitual da garra mecânica. 

 

 

Figura 3 - Regiões limites para rotação e regiões para posicionamento de transdutores. 
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Figura 4 - Preensão de objetos com tamanhos e geometrias distintas. 

 

 

Figura 5 - Criação de formato STL. 
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Figura 6 - Código e interface de controle. 

 

 

Equação 1 - Lei de controle de um parâmetro para servo-motor DC. 
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Figura 7 - Subcódigos de conversão para comando e controle do motor. 
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02_Base_Superior 
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03_Falange_Proximal 
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04_Falange_Média 
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05_Falange_Distal 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1204 

 

 

06_Eixo_Das_Juntas 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO DE AUTORREPARO DE MICROCÁPSULAS 

POLIMÉRICAS EM MATRIZ EPÓXI POR MEIO DE ENSAIO MECÂNICO 

Resumo 

A utilização de microcápsulas vem sendo estudada para promover a funcionalidade de 
autorreparo em polímeros e compósitos de matriz polimérica. Essas microcápsulas, 
preenchidas com um líquido de reparo, devem resistir ao processamento do material 
onde elas serão introduzidas, e devem romper facilmente liberando o líquido, quando 
houver dano. É possível alterar algumas propriedades modificando os parâmetros de 
síntese. Além disso, pode-se tornar viável a produção em larga escala caso seja 
possível produzir microcápsulas com características uniformizadas. Neste trabalho, 
foram sintetizadas microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com 
diciclopentadieno (DCPD), utilizando tipos diferentes de agitação. As microcápsulas 
sintetizadas foram caracterizadas por FTIR e MEV. As microcápsulas foram usadas na 
confecção de corpos de prova de sistema epóxi para ensaio de flexão, para avaliar o 
efeito de autorreparo em riscos feitos sobre sua superfície e a influência da incorporação 
das microcápsulas sobre as propriedades mecânicas do material. Parte dos corpos de 
prova foram submetidos a um envelhecimento em estufa para que fosse avaliado o seu 
efeito sobre as propriedades mecânicas. 
 
Palavras-chave: Microcápsulas; ; Autorreparo; Compósitos; Propriedades mecânicas. 

TITLE: Synthesis of poly (urea-formaldehyde) (PUF) / dicyclopentadiene (DCPD) 

microcapsules by mechanical stirring for application in epoxy matrix self-repair 

Abstract 

The use of microcapsules has been studied to promote the self-healing functionality in 
polymers and polymer matrix composites. These microcapsules, filled with a healing 
agent, must withstand the processing of the material in which they will be introduced, 
and should break easily releasing the liquid when there is damage. It is possible to 
change some properties by modifying the synthesis parameters. In addition, large-scale 
production can be made viable if microcapsules with uniform characteristics can be 
produced. In this work, microcapsules of poly (urea-formaldehyde) filled with 
dicyclopentadiene (DCPD) were synthesized using different types of stirring. The 
synthesized microcapsules were characterized by FTIR and MEV. The microcapsules 
were used in the preparation of epoxy test specimens for flexural test to evaluate the 
effect of self-repair on scratches made on its surface and the influence of the 
incorporation of the microcapsules on the mechanical properties of the material. Part of 
the specimens were submitted to a greenhouse aging so that their effect on the 
mechanical properties was evaluated. 
 
Keywords: Microcapsules; Self-healing; Composites; Mechanical properties. 

Introdução 
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Polímeros, compósitos e cerâmicas são as classes mais comuns de materiais 
estruturais observadas na natureza, uma vez que ela os utiliza na estrutura de árvores 
e outros seres vivos. A propriedade mais interessante desses materiais biológicos que 
compõem os seres vivos é a capacidade de autorreparo, isto é, a habilidade de 
responder a estímulos externos que possam causar falhas estruturais e corrigi-las com 
os próprios recursos do material, recuperando suas propriedades físicas [1, 2]. O 
autorreparo pode ser observado em seres vivos tanto a nível molecular, como por 
exemplo na recuperação de uma molécula de DNA, quanto a nível macroscópico, como 
na regeneração de tecidos, e tem potencial de melhorar as características de materiais 
estruturais, pois podem reduzir custos diretos e indiretos relacionados à manutenção e 
substituição de peças, além de aumentar sua vida útil. No entanto, esse mecanismo não 
é encontrado naturalmente em produtos fabricados pelo homem [3]. Desse modo, é 
possível incorporar, na matriz do material, agentes de cura armazenados em um sistema 
de microcápsulas. Nesse sistema, quando uma trinca atinge a superfície de uma 
microcápsula, esta é rompida e o agente de cura é liberado na região danificada, 
havendo então a reação de cura, o que leva ao evento de autorreparo [1]. A 
microencapsulação pode ser realizada por uma variedade de técnicas, de acordo com 
a aplicação desejada, sendo a maioria feita via polimerização in situ ou interfacial, em 
emulsão óleo-em-água, com as paredes das microcápsulas tipicamente formadas na 
interface das gotículas na emulsão, por meio de reações de ureia-formaldeído (UF), 
melamina-formaldeído (MF), melamina-ureiaformaldeído (MUF), poliuretana (PU) ou 
acrilatos [1, 4]. O sistema de autorreparo mais conhecido é o que foi proposto por White 
et al., e consiste em uma matriz epóxi com microcápsulas de ureia-formaldeído 
preenchidas com diciclopentadieno (DCPD) [5]. Os parâmetros de síntese, como pH, 
concentração de reagentes, agitação, temperatura e tempo, bem como as 
características físicas dos materiais utilizados, a preparação das amostras e condições 
de ensaio, são fatores que podem afetar as propriedades finais do material. Este 
trabalho tem como objetivo produzir e caracterizar microcápsulas de poli(uréia-
formaldeído) preenchidas com DCPD para a incorporação em revestimento um sistema 
epóxi, a fim de avaliar o mecanismo de autorreparo. Serão realizadas sínteses utilizando 
agitação magnética e mecânica, e as propriedades das microcápsulas produzidas serão 
comparadas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia 
no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Serão produzidos corpos de 
prova para ensaio de flexão, utilizando sistema epóxi com diferentes composições de 
microcápsulas e catalizador de Grubbs. Desse modo, a incorporação das microcápsulas 
será avaliada por meio de microscopia óptica (MO), e serão realizados ensaios 
mecânicos de flexão em três pontos a fim de se avaliar a influência do autorreparo sobre 
as propriedades mecânicas do material. Além disso, parte dos corpos de prova será 
submetida a um envelhecimento em estufa, para que seja avaliado o seu efeito sobre 
as propriedades mecânicas. 
 
Metodologia 

 
Para a síntese das microcápsulas, foram utilizados: água deionizada, ureia (Synth, P.A. 
100%), formaldeído (solução aquosa de 37%) (Isofar), cloreto de amônio (Synth, P.A.), 
cloreto de sódio (Synth P.A) e resorcinol (Synth P.A.), para a formação da parede das 
microcápsulas. Foi utilizado, como emulsificante para a síntese, Poli(etileno-alt-anidrido 
maleico) (poli(E-MA) (Sigma-Aldrich 100.000 – 500.000 g/mol). Foram preparadas duas 
soluções para controle do pH, sendo uma de 10% em massa de hidróxido de sódio 
(Synth P.A. 100%) e outra de 10% em massa de ácido clorídrico (Synth P.A. 37%). Foi 
utilizado 1-octanol (Synth P.A. 99%) como agente antiespuma. Para separar as 
microcápsulas, foram utilizados papéis de filtro (com tamanhos de poro de 25 µm) 
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(Quanty). Foi utilizado etanol (Synth P.A. 95%) na lavagem das microcápsulas. Como 
fase dispersa para preenchimento das microcápsulas, utilizou-se endo-
diciclopentadieno (DCPD) (Sigma-Aldrich P.A), com ponto de fusão de 33 °C. Para a 
confecção dos corpos de prova, foram utilizados resina epoxídica AR260 e endurecedor 
AH260 (Barracuda), além das microcápsulas sintetizadas e o catalisador de Grubbs 1ª 
geração (Sigma-Aldrich P.A. 97%), de acordo com a necessidade de suas respectivas 
formulações. Foram realizadas inicialmente duas sínteses: uma utilizando um sistema 
de agitador magnético com aquecimento (síntese MAG), e outra com um sistema 
constituído por manta de aquecimento e agitador mecânico (síntese MEC). O propósito 
das duas sínteses foi de comparar as propriedades das microcápsulas sintetizadas por 
dois métodos distintos. A Figura 19 apresenta o sistema utilizado na síntese MAG, 
composto por um béquer de 600 mL, agitador magnético com aquecimento (IKA RH 
Basic 1) e termômetro de mercúrio fixado em uma haste vertical. O sistema de síntese 
utilizando agitação mecânica está mostrado na Figura 20, sendo composto por um balão 
de 500 mL, agitador mecânico, manta de aquecimento de 500 mL FISATOM modelo 
FIS102E-2, e termômetro digital fixado em uma barra vertical. As sínteses realizadas 
seguiram o processo esquematizado na Figura 21. Inicialmente, uma solução de 200 
mL de água deionizada contendo 2,5 g de uréia, 0,25 g de resorcinol, 0,25 g de cloreto 
de amônio e 0,5 g de emulsificante (poli-EMA) foi colocada sob agitação, e o pH da 
solução foi ajustado em 3,5 usando as soluções de NaOH e HCl. Adicionou-se 20 mL 
de DCPD, seguida de duas gotas de 1-octanol. A solução foi então misturada a 500 rpm 
por 10 minutos até que se estabilizasse a emulsão. Posteriormente, adicionou-se 
formaldeído gota a gota, a fim de se obter a proporção final de ureia/formaldeído de 
1:1,9, e a temperatura da emulsão foi elevada até 55 °C, sendo mantida durante 4 horas, 
sob agitação de 1350 rpm. Os produtos das sínteses permaneceram em decantação 
durante aproximadamente 24 horas. Após a separação, os produtos foram filtrados 
usando o sistema da Figura 22, constituído de: bomba de vácuo Prismatec com vazão 
de 53 a 58 L/min e potência de 200 W, funil de Büchner, kitassato e papel de filtro. 
Durante a filtragem, o material foi lavado com água deionizada e etanol, e depois 
deixado sob secagem ao ar por 48 horas. Após a secagem, os pós obtidos foram 
coletados para as análises. Para avaliação das características morfológicas das 
microcápsulas (tamanho médio, espessura da parede e aspecto), análises de 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas utilizando um microscópio 
eletrônico de bancada da Hitachi Tabletop Microscope TM-3000. Análises de 
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foram realizadas 
para avaliação dos grupos químicos presentes nas microcápsulas, utilizando um 
espectrômetro Shimadzu modelo IRTracer-100 na faixa de 400-4000 cm-1, em modo de 
reflexão total atenuada (ATR). Corpos de prova utilizando resina epóxi foram produzidos 
(100 partes de resina e 26 partes de endurecedor), em quatro diferentes formulações: 
1) Amostras 1 a 11 – sistema epóxi puro; 2) Amostras 1M a 11M – sistema epóxi 
contendo 20% em massa de microcápsulas; 3) Amostras 1C a 11C – sistema epóxi 
contendo 20% em massa de microcápsulas e 2.5% em massa de catalisador de Grubbs; 
4) Amostras 1G a 5G – sistema epóxi contendo 2.5% em massa de catalisador de 
Grubbs. A mistura manual de resina e endurecedor foi realizada de forma lenta, a fim 
de minimizar a formação de bolhas. Em seguida, microcápsulas e/ou catalisador de 
Grubbs foram adicionados até que se obtivesse uma formulação homogênea. As 
composições foram vertidas em moldes de silicone (Figura 23) e curadas ao ar durante 
aproximadamente 24 horas. A pós-cura foi realizada em estufa a 80 °C durante 5 horas. 
Corpos de prova com dimensões de (12,4 x 1,8 x 0,3) cm foram obtidos para todas as 
formulações já descritas. A fim de avaliar a incorporação e a dispersão das 
microcápsulas nos corpos de prova, realizou-se a fratura criogênica, no sentido 
transversal das amostras, para que as seções obtidas pudessem ser observadas no 
microscópio eletrônico de varredura. As amostras foram metalizadas com um filme de 
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ouro para que se pudessem obter imagens de qualidade e sem carregamento estático. 
Com o objetivo de avaliar o efeito de autorreparo, pequenos riscos superficiais foram 
feitos nos corpos de prova com o auxílio de uma lâmina metálica. As amostras riscadas 
foram então submetidas a uma temperatura de 50 °C por 5 horas para possibilitar a 
polimerização do DCPD nas regiões danificadas pelos riscos. Análises de microscopia 
óptica (MO), foram realizadas antes e após o aquecimento das amostras, em um 
microscópio da marca EPSON, modelo ECLIPSE MA200. As amostras 6-10, 6M-10M e 
6C-10C foram submetidas ao envelhecimento em estufa de ar circulante, conforme a 
norma ASTM D3045, durante o período de 30 dias, sob temperatura constante de 90 
°C. O efeito da adição de microcápsulas e catalisador de Grubbs na resina epóxi foi 
avaliado por meio de ensaios de flexão. Por fim, aplicou-se um teste para estimar a 
velocidade de reação. 
 
Resultados e Discussões 

 
Síntese das microcápsulas A Figura 26 mostra um comparativo do aspecto dos produtos 
das sínteses MAG e MEC. É possível observar que a síntese MAG resultou em um 
produto mais aglomerado, com pedaços maiores em relação ao pó fino obtido a partir 
da síntese MEC. Isso é um dos indícios de que a agitação mecânica produz resultados 
melhores em relação à homogeneidade e dispersão do material obtido. Figura 28: Pós 
obtidos das sínteses. (a) síntese MAG, realizada com agitação magnética; (b) síntese 
MEC, realizada com agitação mecânica. 5.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
A Figura 27 apresenta as imagens de MEV das microcápsulas obtidas da síntese MAG. 
Pode-se observar que se apresentaram com formato esférico e partículas menores em 
sua superfície, além de ser notável a aglomeração das microcápsulas. Figura 29: 
Microcápsulas de PUF preenchidas com endo-DCPD, produzidas com agitação 
magnética. A distribuição de tamanho presente na Figura 28 mostra que as 
microcápsulas da síntese A apresentaram diâmetros variando de 50 a 150 µm, tendo a 
maioria diâmetros em torno de 50-60 µm, adequados para sistemas de autorreparo. 
Figura 30: Distribuição de tamanho das microcápsulas da síntese A. A imagem do MEV 
na Figura 29 mostra que as microcápsulas foram sintetizadas com sucesso por meio da 
síntese B, apresentando boa dispersão, além de tamanhos variados (de 10 µm a 100 
µm), como pode ser observado no gráfico de distribuição de tamanho da Figura 30, além 
de formato esférico. Já a Figura 29b mostra o detalhe de uma microcápsula, indicando 
uma certa rugosidade na superfície, característica que, aliada ao formato esférico, 
promove boa adesão com a matriz polimérica. Figura 31. (a) Microcápsulas de PUF 
preenchidas com DCPD; (b) Detalhe de uma microcápsula de PUF preenchida com 
DCPD. Figura 32. Figura 2: Distribuição de tamanho das microcápsulas de PUF 
preenchidas com DCPD. Além da boa dispersão já citada, é importante apontar que a 
maioria das microcápsulas da síntese B apresentou diâmetros em torno de 20-30 µm. 
Essas características também contribuem para o fato de que a agitação mecânica 
produz microcápsulas de forma mais eficiente para a aplicação desejada. A Figura 31 
apresenta as microcápsulas ocas, e a Figura 32 mostra a distribuição de tamanho obtida 
a partir das imagens, indicando uma variação dos diâmetros entre 1 e 10 µm. Nota-se 
que esses tamanhos são muito menores em comparação aos das microcápsulas da 
Figura 29, o que evidencia o preenchimento daquelas microcápsulas com o agente de 
reparo. Figura 33. Imagens de MEV das microcápsulas de PUF: (a) x5,0k e (b) x6,0k. 
Figura 34. Distribuição de tamanho das microcápsulas da síntese PUF. 5.3 
Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) O gráfico obtido a 
partir da análise de FTIR das microcápsulas sem preenchimento está presente na Figura 
33. Pode-se atribuir os principais picos aos grupos funcionais característicos do PUF, 
sendo: amida primária, secundária e =C=O na região 1650-1550 cm-¹; -CH2OH, -CH3 
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e -C≡N em 1400-1360 cm-¹, dentre outros. Aos subprodutos do pré-polímero de PUF 
atribui-se um alargamento da banda na região em torno de 3440 cm-¹. Esses 
subprodutos, normalmente água e formaldeído em excesso, permitem ligações de 
hidrogênio entre grupos reativos, tais como CH2OH, NH2 e NH. Ao sofrer o processo 
de cura, o polímero forma ligações cruzadas, sendo então a banda estreitada e 
deslocada para 3350 cm-¹, o que aponta para a formação de ligações NH. Isso pode ser 
verificado no pico de 3332 cm-¹, que indica que houve a cura do polímero [28]. Figura 
35. Espectro de FTIR da síntese PUF. Pode-se atribuir, na banda em torno de 1630 cm-
1, o estiramento do grupo C=O. O dobramento do NH ou NH2 causa o aparecimento de 
bandas de amidas primárias e secundárias na região entre 1650 e 1515 cm-1. A 
interação entre o dobramento de N-H e o estiramento de C-N resulta em uma banda em 
torno de 1250 cm-1 [30], o que pode ser observado na Figura 33 no pico de 1242 cm-1. 
Em 1381 cm-1 observa-se o dobramento de CH2, e em 1134 cm-1 tem-se o estiramento 
simétrico de N-C-N, uma vez que esse estiramento se observa na literatura na região 
entre 1190 a 1140 cm-1 [31]. Na região de 695 a 550 cm-1 tem-se o dobramento do 
grupo O=C-N, apresentando bandas de intensidade média referentes a todas as amidas 
[32], e o espectro da Figura 33 apresenta três picos na região correspondente. Uma vez 
confirmados os picos da poli(ureia-formaldeído) presentes no material analisado, é 
possível reiterar o êxito na síntese das microcápsulas ocas. A Figura 34 apresenta o 
espectro de FTIR das microcápsulas preenchidas com endo-DCPD (síntese A). Os picos 
em torno de 3050, 2963 e 1336 cm-1 (indicados por setas) referem-se ao DCPD, de 
acordo com trabalhos realizados anteriormente [16], enquanto que os demais picos 
estão relacionados à casca de PUF, conforme já foi discutido. Desse modo, é possível 
confirmar que as microcápsulas de PUF preenchidas com endo-DCPD foram 
sintetizadas com sucesso. Figura 36. Espectro de FTIR de microcápsulas de poli(ureia-
formaldeído) preenchidas com DCPD. 5.4 Análise superfície de fratura dos corpos de 
prova A Figura 35 apresenta exemplares dos corpos de prova obtidos após a pós-cura. 
Figura 37. Corpos de prova pós-curados. (a) amostra pura; (b) amostra com 
microcápsulas; (c) amostra com microcápsulas + catalisador. As imagens obtidas por 
meio da análise de MEV da superfície fratura dos corpos de prova mostraram que houve 
a incorporação de microcápsulas nos corpos de prova de resina epóxi. A Figura 36 
apresenta cavidades esféricas deixadas na superfície de um corpo de prova 
confeccionado com microcápsulas, denotando um possível desprendimento das 
partículas no momento da fratura criogênica. Figura 38. Superfície de fratura de um 
corpo de prova de sistema epóxi confeccionado com microcápsulas de PUF preenchidas 
com DCPD. A Figura 37, por sua vez, apresenta uma outra região da fratura, porém 
mostrando uma microcápsula ainda presente em uma das cavidades, endossando a 
veracidade da incorporação das partículas na matriz polimérica. A medida apresentada 
na figura, por ser compatível com as medidas observadas nas imagens anteriores, ajuda 
a confirmar que a partícula se trata de uma microcápsula. Figura 39. Microcápsula 
dentro da cavidade da superfície de fratura do corpo de prova. A Figura 38 apresenta a 
imagem da superfície de fratura de um corpo de prova confeccionado com sistema 
epóxi, microcápsula e catalisador de Grubbs. As cavidades presentes também apontam 
o desprendimento das microcápsulas, além de partículas menores que podem ser 
observadas dispersas na matriz, apontando a distribuição das partículas de catalisador 
[33]. Figura 40. Superfície de fratura de um corpo de prova de sistema epóxi 
confeccionado com microcápsulas de PUF + catalisador de Grubbs. Observando-se a 
Figura 39, nota-se que na seção transversal dos corpos de prova, ao longo da 
espessura, existe a concentração de microcápsulas na parte região próxima à superfície 
da amostra, isto é, ocorreu a flotação das microcápsulas durante o processo de cura da 
resina. Isso pode ser explicado pelo fato de que a resina epoxídica utilizada possui baixa 
viscosidade (cerca de 356 cP a 25 °C) e tempo de gel relativamente longo, de 130 
minutos [34], propriedades que permitiram a flotação das partículas antes de finalizada 
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a cura da resina. Figura 41: Superfície da seção transversal do corpo de prova com 
microcápsulas + catalisador. É interessante notar, ainda, que durante a realização da 
fratura criogênica de todos os corpos de prova com microcápsulas analisados, foi 
possível perceber um forte odor, característico do DCPD, o que evidencia o rompimento 
das microcápsulas e o consequente vazamento do óleo no momento da fratura. 5.5 
Avaliação do efeito de autorreparo por microscopia ótica (MO) A Figura 40 mostra a 
ampliação do risco em um corpo de prova com microcápsulas, antes e depois do 
aquecimento. É possível observar que não houve diferença estrutural na região do risco, 
isto é, não houve feito aparente de liberação do agente de reparo na região. No entanto, 
foi possível perceber o odor característico do DCPD durante a realização do risco. 
Portanto, pode-se inferir que houve liberação do agente de reparo, mas não foi suficiente 
para preencher a trinca, o que pode estar associado à quantidade insuficiente de 
microcápsulas, à dimensão do risco e à não-homogeneidade das partículas na matriz 
epoxídica. Figura 42: Ampliação do risco feito na superfície do corpo de prova com 
microcápsulas. Antes do aquecimento (a); e depois do aquecimento (b). As ampliações 
dos riscos feitos na superfície dos corpos de prova com microcápsulas + catalisador de 
Grubbs, antes e depois do aquecimento, estão presentes na Figura 41. Pode-se 
observar que também não houve efeito aparente de liberação do agente de reparo, 
apesar do odor característico percebido na realização do risco. Também não se observa 
efeito de autorreparo, pois como a liberação foi insuficiente, não foram atingidas as 
condições necessárias para a reação entre o DCPD e o catalisador de Grubbs. Figura 
43: Ampliação do risco feito na superfície do corpo de prova com microcápsulas. Antes 
do aquecimento (a); e depois do aquecimento (b). 5.6 Envelhecimento em estufa A 
Figura 42 a seguir apresenta uma comparação entre o aspecto visual das amostras 
antes do envelhecimento (1, 1M e 1C) e o das amostras envelhecidas (6, 6M e 6C). A 
mudança de cor percebida nas amostras é um efeito conhecido do envelhecimento de 
sistemas epóxi, e está relacionada principalmente com processos de oxidação. Em 
geral, temperaturas mais altas, assim como tempos mais longos de exposição, 
promovem um maior escurecimento. Além disso, todas as amostras observaram perda 
de massa, como esperado do processo de degradação [35]. As médias da perda de 
massa das amostras puras, amostras com microcápsulas e amostras com 
microcápsulas + catalisador, foram, respectivamente, de 1,80%, 2,26% e 1,65%. Figura 
44. Corpos de prova antes (esquerda) e depois (direita) do envelhecimento. (a) amostras 
puras; (b) amostras com microcápsulas; (c) amostras com microcápsulas+catalisador. 
5.7 Ensaio de flexão de três pontos O gráfico apresentado na Figura 43 apresenta as 
médias dos valores máximos de tensão dos grupos ensaiados, e a Figura 44 contém o 
gráfico com as médias dos valores máximos de deformação atingidos. O grupo “Puro” 
se refere às amostras 1 a 5; grupo “MC” se refere às amostras 1M a 5M; o grupo “Cat.” 
faz referência às amostras 1G a 5G; e o grupo “MC + Cat” é composto pelas amostras 
1C a 5C. De forma análoga, “Puros env.”, “MC env.” e “MC+Cat. env.” se referem, 
respectivamente, aos corpos de prova 6-10, 6M-10M e 6C-10C. Os gráficos de Tensão 
x Deformação estão presentes como apêndices. É possível observar que as amostras 
puras apresentaram os maiores valores de tensão, indicando a característica de maior 
resistência à flexão. As amostras com microcápsulas apresentaram valores menores de 
tensão em comparação ao grupo anterior. Isso pode ser explicado pelo fato de as 
microcápsulas constituírem concentradores de tensão na matriz epoxídica, 
naturalmente fragilizando o material. Já o terceiro grupo do gráfico apresentou valores 
ligeiramente menores de tensão quando comparados ao segundo grupo. Pode-se 
relacionar isso ao fato de as partículas de catalisador apresentarem formatos mais 
acentuados que as microcápsulas, que apresentam formato esférico, e essa 
característica amplifica a concentração de tensão em torno das partículas. O grupo das 
amostras com microcápsulas e catalisador apresentou valores de tensão máxima 
inferiores aos das amostras puras, como era esperado devido à presença de partículas 
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concentradoras de tensão na matriz. No entanto, esses valores são superiores aos dos 
outros dois grupos. Uma possível explicação para esse fenômeno é o fato de, durante 
a confecção dos corpos de prova, parte das microcápsulas terem rompido, liberando de 
seu interior o DCPD, que por sua vez preencheu os vazios (bolhas) formados na matriz 
e reagiu com o catalisador de Grubbs durante a pós cura, formando o poli(DCPD) 
reticulado, que agiu nos corpos de prova aumentando sua resistência. Os três últimos 
grupos, por sua vez, apresentaram valores máximos de tensão próximos entre si, porém 
bem inferiores aos dos corpos de prova não envelhecidos. A principal causa desse 
fenômeno pode ser relacionada ao efeito do envelhecimento, que tem como 
característica fragilizar o material por meio de microtrincas e possível cisão de cadeia 
por termo-oxidação. Figura 45: Médias dos valores máximos de tensão observados no 
ensaio de flexão de três pontos. A Figura 44 mostra que as amostras puras e com 
microcápsulas seguiram a mesma tendência em relação à deformação. Entretanto, 
nota-se que os corpos de prova com catalisador observaram uma deformação muito 
semelhante à dos puros. Isso também pode ser associado ao formato das partículas do 
catalisador dispersas na matriz, uma vez que as microtrincas propagadas durante a 
solicitação teriam que percorrer caminhos mais longos em torno dessas partículas, 
aumentando ligeiramente a plasticidade do material. Em seguida, é possível verificar 
uma queda na deformação dos corpos de prova com microcápsulas + catalisador. Isso 
pode ser associado provavelmente à maior rigidez proporcionada pelas reticulações 
formadas na polimerização do poli(DCPD) durante a pós-cura. Por último, tem-se a 
deformação dos corpos de prova envelhecidos. De modo geral, eles apresentaram 
maiores valores máximos de deformação se comparados às amostras não-
envelhecidas. Isso pode ser explicado pelas condições das amostras durante a 
realização do ensaio, uma vez que elas apresentaram um considerável ângulo de 
curvatura ao final do período em estufa. Essa curvatura pode ter sido contabilizada pela 
máquina de ensaio como deslocamento útil do ponto de aplicação da carga, 
mascarando o seu resultado. Logo, não é possível descrever com clareza o 
comportamento apresentado por esses grupos. Figura 46: Médias dos valores máximos 
de deformação observados no ensaio de flexão de três pontos. 5.8 Avaliação da 
polimerização do DCPD e do ENB Para as quantidades adicionadas, o ENB apresentou 
polimerização completa, como pode ser visto na Figura 45, em cerca de 30 segundos. 
Já o DCPD, como esperado, não foi capaz de polimerizar completamente, levando cerca 
de três minutos para apresentar algum sinal de polimerização na região da superfície 
interna do recipiente. Esses resultados condizem com o que já foi visto em trabalhos 
anteriores, e podem justificar a ausência do efeito de autorreparo durante os ensaios de 
flexão, uma vez que não foram oferecidas condições suficientes para o mecanismo. 
Figura 47: ENB completamente polimerizado em contato com o catalisador de Grubbs 
(a); polimerização não completada do DCPD (b). 
 
Conclusão 

 
Foi possível observar a influência na variação do tipo de agitação sobre as 
características das microcápsulas, uma vez que as microcápsulas produzidas por meio 
de agitação mecânica se apresentaram como um pó fino, além de as imagens de MEV 
terem confirmado que esse pó apresentou cápsulas bem dispersas. As análises de FTIR 
puderam comprovar, junto com as imagens de MEV, que as microcápsulas com casca 
constituída de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com DCPD foram produzidas com 
êxito. As imagens produzidas das superfícies de fratura dos corpos de prova mostraram 
a dispersão das microcápsulas e das partículas de catalisador na matriz epoxídica, 
embora em regiões preferenciais próximas à superfície longitudinal das amostras. O 
vazamento do DCPD decorrente do rompimento de microcápsulas promovido pelo risco 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1215 

 

superficial pôde ser sinalizada por meio do odor liberado, embora não tenha sido 
possível comprovar, via microscopia óptica, algum efeito de autorreparo ocorrido na 
região. A adição das microcápsulas e do catlisador de Grubbs promoveram mudanças 
nas propriedades mecânicas observadas por meio dos ensaios de flexão, 
particularmente uma queda de propriedade conforme se adicionaram partículas à 
matriz. Entretanto, não foi possível comprovar efeito de autorreparo nesses ensaios. Os 
testes de polimerização via mistura do DCPD com catalisador de Grubbs comprovaram 
que o óleo não apresenta polimerização completa nas condições utilizadas, reafirmando 
a ausência do fenômeno durante os ensaios mecânicos. O envelhecimento dos corpos 
de prova pôde ser observado por meio visual e da redução de massa, e sua influência 
nas propriedades mecânicas do material pôde ser comprovado através da redução nas 
tensões máximas suportadas sob flexão. 
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TÍTULO: Cálculo de Conjuntos Invariantes Controlados via Otimização Bilinear 

Resumo 

Em diversos contextos, como na indústria, na estatística, nas engenharias e até mesmo 
na saúde é possível descrever, através de ferramentas matemáticas, o comportamento 
de diversos sistemas, por meio de um processo conhecido como modelagem. Muitas 
vezes estes sistemas possuem faixas de funcionamento onde é possível garantir 
aspectos como segurança, qualidade do funcionamento, eficiência e consumo de 
recursos. Estes limites são restrições que devem ser respeitadas e que geralmente 
podem ser representados através de conjuntos poliédricos. Infelizmente, os limites nem 
sempre fornecem uma zona controlável, isto é, dentro destes conjuntos muitas vezes 
não é possível aplicar determinados valores de entrada de modo a levar determinadas 
variáveis do sistema até um ponto desejado, correndo o risco destas variáveis saírem 
do conjunto de restrições após um determinado período de tempo. Este trabalho busca, 
portanto, fornecer um problema de otimização capaz de encontrar um conjunto 
invariante controlado contido dentro do conjunto de restrições e que possua alto volume 
e quantidade de vértices pré-definida. 
 
Palavras-chave: Sistemas de controle; Sistemas lineares; Conjuntos invariantes; 

TITLE: Calculation of Controlled Invariant Sets through Bilinear Optimization 

Abstract 

In several contexts, such as industry, statistics, engineering and even health, it is 
possible to describe, through mathematical tools, the behavior of several systems, 
through a process known as modeling. Many times these systems have operating ranges 
where it is possible to guarantee aspects such as safety, operating quality, efficiency and 
resource consumption. These limits are constraints that must be respected and that can 
usually be represented through polyhedral sets. Unfortunately, the limits do not always 
provide a controllable zone, that is, within these sets it is often not possible to apply 
certain input values in order to take certain variables of the system to a desired point, 
running the risk of these variables leaving the set of constraints after a certain period of 
time. This work attempts, therefore, to provide an optimization problem capable of finding 
an invariant controlled set contained within the set of constraints and that has a high 
volume and pre-defined amount of vertices. 
 

Keywords: Control systems; Linear systems; Invariant Sets; 

Introdução 

É comum que restrições estejam presentes na maioria dos processos de controle, sejam 
elas advindas de limitações tecnológicas, de segurança, ou de limitações físicas dos 
equipamentos. Respeitar tais limitações pode, portanto, reduzir o consumo de energia 
e garantir a qualidade do processo, minimizando os recursos utilizados (Glattfelder & 
Schaufelberger, 2003). No projeto de controladores clássicos, como o PID, tais 
limitações não são consideradas. Entretanto, desde 1970, controladores preditivos ou 
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baseados em conjuntos invariantes já vêm sendo capazes de manter as variáveis de 
interesse dentro do conjunto delimitado pelas restrições. Com o auxílio da teoria de 
conjuntos invariantes, é possível tratar de forma metódica as restrições de estado e de 
controle. Um conjunto é invariante controlado se, para uma condição inicial escolhida 
de forma a respeitar as restrições, a trajetória do sistema pode ser forçada a permanecer 
contida dentro do conjunto por meio de uma ação de controle adequada. Infelizmente, 
a maioria dos conjuntos de restrições não é invariante e vários métodos já foram 
propostos para calcular um conjunto invariante controlado a partir do conjunto de 
restrições, de forma a satisfazê-las. Em (Dorea and Hennet, 1999), um método numérico 
foi proposto para calcular o conjunto invariante controlado máximo contido nas 
restrições, utilizando uma representação externa dos poliedros (a partir de hiperplanos). 
Já em (Blanchini, 1994) foi proposto um algoritmo capaz de calcular o máximo conjunto 
de contratividade λ contido no conjunto de restrições, através de uma representação 
interna (a partir de vértices). Tais métodos, entretanto, são exaustivos 
computacionalmente, pois são iterativos e podem gerar um conjunto de complexidade 
muito alta, com alto número de inequações, o que é inviável para grandes aplicações. 
Trabalhos capazes de calcular poliedros de complexidade fixa através de otimização 
bilinear também já foram propostos, como em (Brião et al., 2018). Em (Anevlavix and 
Tabuada, 2019) é proposto um algoritmo que busca calcular, em dois passos, o conjunto 
invariante controlado sem a utilização de cálculos iterativos. Primeiramente, o problema 
é levado para um espaço de dimensão maior que a original, onde o máximo subconjunto 
Invariante Controlado (dito MCIS) pode ser calculado de maneira fechada. Depois, é 
realizada a projeção do conjunto encontrado de volta no domínio original para obter o 
conjunto desejado. Este método não encontra o máximo conjunto invariante, mas 
encontrará algum conjunto invariante controlado, desde que o máximo não seja vazio. 
Entretanto, a pesquisa aqui proposta visa tratar poliedros invariantes controlados 
utilizando uma representação interna dos poliedros. São então analisados dois 
diferentes problemas de programação bilinear, construídos a partir das condições de 
invariância, com duas funções-objetivo que estão diretamente associadas ao 
crescimento do poliedro. 
 
Metodologia 

 
Os conjuntos formados pelas restrições são convexos, isto é, para quaisquer dois 
pontos contidos nele, o segmento de reta que os une também se encontra no conjunto. 
Além disso, os conjuntos poliédricos considerados contém a origem como um ponto 
interior e estes podem ser escritos a partir de uma combinação convexa de pontos 
extremos (vértices) somada à uma combinação linear não-negativa dos raios extremos. 
No caso de politopos ou hiper-poliedros, isto é, poliedros limitados, basta realizar uma 
combinação convexa de seus vértices, já que estes não possuem quaisquer raios 
extremos. Tal representação é dita interna e foi utilizada para descrever o conjunto 
invariante controlado em todo o problema de otimização. É importante ressaltar que o 
objetivo se encontrou em gerar o maior conjunto invariante controlado de complexidade 
fixa porque, dessa forma, maior é o conjunto de condições iniciais disponíveis capazes 
de, através de entradas de controle adequadas, manter os estados dentro do espaço 
definido pelas restrições. Passamos então à formulação dos problemas de otimização. 
Isto é, devemos reunir um conjunto de condições que as variáveis envolvidas devem 
respeitar, bem como uma função (chamada função movimento, função objetivo ou 
função critério) que indica que variável desejamos maximizar ou minimizar, ao fim da 
resolução do problema. Podemos representar um sistema em tempo discreto, linear e 
invariante no tempo, através de espaços de estados, de modo a obter o estado no 
próximo passo a partir do estado no passo atual, da entrada aplicada ao sistema que, 
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no nosso caso, é a entrada de controle e das perturbações, como visto na Figura 1. 
Além disso, os próprios estados e a entrada estão sujeitos à determinadas restrições, 
que podem ser traduzidas em um conjunto Ω, definido através de uma matriz G e de um 
vetor ρ, e de um conjunto Ψ, definido através de uma matriz U e de um vetor φ, 
respectivamente. Sendo assim, o conjunto Ω engloba todos os estados x(k) tais que 
Gx(k) < ρ, por exemplo. Ω é também um poliedro convexo e, por ser fechado e limitado, 
é dito compacto. Tais restrições são definidas matematicamente na figura 2. Poliedros 
compactos podem então ser representados através de uma combinação linear de seus 
vértices, que compõem as colunas de uma matriz V por fatores incluídos em um vetor 
α, exibidos na figura 3, onde estes fatores devem ser positivos e a soma destes deve 
ser igual a 1. A contratividade 0 < λ < 1 determina a taxa na qual os estados convergirão 
para um ponto de equilíbrio desejado, e um conjunto compacto Ω é dito invariante 
controlado robusto λ-contrativo caso Ax(k) + Bu(k) + Ed(k) ∈ λΩ. Desta forma, é possível 
expressar o estado no próximo passo a partir do conjunto atual vezes o fator de 
contratividade, como na figura 4. Esta definição fornece, como consequência, mais uma 
restrição do problema de otimização. Além disso, é necessário que o conjunto invariante 
contenha a origem, já que se trata de um problema de regulação, e não de rastreamento, 
o que pode ser alcançado através da imposição de vetores com as mesmas 
características de α e que multiplicados a direita de V gerem o vetor nulo, produzindo 
uma combinação convexa dos vértices. Também é necessário garantir que as linhas da 
matriz V sejam linearmente independentes, o que acontece caso VN = I, onde I é a 
matriz identidade e N é uma matriz calculada a cada passo, de modo a satisfazer esta 
restrição. Para solucionar os problemas de otimização foi utilizada a linguagem de 
modelagem algébrica AMPL, capaz de resolver e descrever problemas de alta 
complexidade de maneira legível, uma vez que sua sintaxe se assemelha muito à 
notação matemática de problemas de otimização. Com esta linguagem, é possível 
descrever desde as variáveis do problema até as constantes, além utilizar uma 
amálgama de programação declarativa e impositiva. Assim, é possível, por exemplo, 
criar matrizes genéricas de qualquer ordem (como foi o caso da matriz identidade 
utilizada nos problemas de otimização). Além do AMPL, o software KNITRO, um pacote 
capaz de utilizar o método dos pontos interiores para resolver problemas de otimização 
lineares, quadráticos e não lineares. 
 

Resultados e Discussões 

 
No decorrer do projeto, foram construídos dois problemas de otimização, utilizando 
diferentes estratégias para expandir o conjunto invariante controlado obtido inicialmente. 
A primeira função objetivo constituiu em maximizar uma constante que multiplicará todos 
os vértices do conjunto invariante dado como condição inicial a fim de obter o maior 
conjunto ao fim do processo, maximizando o poliedro de forma indireta. É importante 
ressaltar que, apesar do conjunto obtido ser invariante controlado, a lei de controle não 
necessariamente será linear, ao contrário de outros trabalhos publicados, como em 
(Brião et al., 2018). O número de vértices é calculado a priori, ou seja, o problema possui 
complexidade fixa. O conjunto de restrições e a função objetivo do problema de 
otimização 1 pode ser visto na figura 4. No segundo problema de otimização, uma 
segunda abordagem foi utilizada para atingir o mesmo objetivo. Um poliedro compacto 
pode ser subdividido em sub-poliedros, formados a partir de n vértices adjacentes. Por 
sua vez, esses sub-poliedros possuem um volume diretamente proporcional à 
determinante de uma matriz cujas colunas são os vértices em questão. Escrevemos 
então a matriz V dos vértices do conjunto invariante como uma multiplicação de matrizes 
WR, onde W é uma matriz variável, e R é uma matriz pré-definida de vértices, 
inicializada a priori. Em seguida, descrevemos a função objetivo como sendo o 
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log|det(W)|, fator que desejamos maximizar. O uso do logaritmo se dá porque esta é 
uma função côncava, e, por isso, possui um máximo global, facilitando o processo de 
otimização. O problema de otimização está descrito na figura 5. Com o intuito de expor 
as resoluções do projeto de pesquisa, utilizaremos uma série de exemplos que foram 
resolvidos através dos problemas de otimizações propostos e através de outros 
métodos desenvolvidos por outros autores, a fim de obter uma comparação razoável. 
Um dos sistemas analisados é o Exemplo 1 encontrado em (Anevlavix and Tabuada, 
2019), que possui taxa de contratividade igual a 0.99. As matrizes A e B podem ser 
vistas no trabalho mencionado, bem como a matriz G e o vetor ρ, que descrevem as 
restrições nos estados. Além disso, restrições no sinal de controle, dadas por |u(k)| < 1, 
também podem ser encontradas no exemplo. O problema foi calculado com a intenção 
de obter um conjunto de 6 vértices, enquanto sabe-se que o máximo conjunto invariante 
controlado possui 8. O poliedro obtido a partir do primeiro problema de otimização 
mencionado na seção anterior possui volume igual a 0.4542, e foi também o que mais 
se aproximou do máximo invariante controlado, que possui um volume de 0.6134. Além 
disso, o segundo método, que utiliza a função objetivo envolvendo a determinante, 
forneceu um poliedro de, também, 6 vértices e de volume 0.3265. A estratégia proposta 
em (Anevlavix and Tabuada, 2019), que consiste em elevar a dimensão do problema, 
onde um máximo subconjunto invariante controlado será calculado e projetado 
novamente em um espaço de menor dimensão, forneceu um poliedro de mesma 
complexidade e de volume 0.4434, isto é, menor que o poliedro obtido através do 
primeiro método desenvolvido na pesquisa e maior que o poliedro obtido através da 
segunda função objetivo. É importante mencionar que a variável α a ser maximizada 
deve possuir limites superiores e inferiores, e isto altera as condições iniciais escolhidas 
pelo resolvedor. Neste caso, foi utilizado um valor de α entre 1 e 100.000. Ademais, no 
método 2 foi utilizada, como condição inicial, uma matriz de vértices R próxima aquela 
do conjunto de restrições nos estados. Como há mais vértices nas restrições iniciais do 
que no poliedro desejado, a matriz R contém apenas 6 daqueles presentes no poliedro 
de restrições. Se torna claro, também, que a escolha da matriz R influencia diretamente 
no poliedro obtido, e tal influencia depende diretamente do máximo conjunto invariante 
controlado. Em seguida, o mesmo sistema foi considerado, mas agora com uma 
diferente restrição na entrada de controle: -2 < u(k) < 2. Além disso, a complexidade 
desejada foi a mesma, com poliedros de 6 vértices, bem como os limites superiores e 
inferiores da constante a ser maximizada no método 1. Por haver uma maior flexibilidade 
na entrada de controle, o máximo conjunto invariante controlado possui um volume 
maior que no exemplo anterior. Entretanto, desta vez o mesmo possui apenas 6 vértices, 
bem como os conjuntos obtidos como resposta aos problemas de otimização, e um 
volume de 0.8165. Mais uma vez, o conjunto que mais se aproximou do máximo 
invariante controlado foi o obtido através do método 1, com um volume igual a 0.6684. 
Para o método 2, o poliedro possui volume igual a 0.3038, enquanto que, com a 
estratégia de elevar a dimensão do problema de otimização, o poliedro resultante possui 
volume de 0.6521. O poliedro utilizado como condição inicial do segundo método foi, 
mais uma vez, retirado de 6 dos 7 vértices do conjunto de restrições nos estados. Os 
dois casos de resolução deste exemplo estão dispostos nas figuras 6 e 7, 
respectivamente. O poliedro branco é o apresentado por (Anevlavix and Tabuada, 
2019), o verde foi encontrado a partir do problema de otimização 1, o vermelho a partir 
do problema 2 e o cinza é o máximo conjunto invariante controlado. Além disso, poliedro 
azul é o conjunto de restrições. As tabelas detalhando os volumes para os dois casos 
podem ser vistas nas figuras 8 e 9. O exemplo de número 2, cujo resultado está exposto 
na figura 10, encontrado na seção 2.5.2 em (Dantas, 2018) também foi submetido aos 
3 problemas de otimização utilizados anteriormente. Neste sistema, linear e discreto, 
também de segunda ordem, as restrições na entrada de controle eram de |u(k)| < 2 e as 
restrições nos estados, um conjunto onde |x(k)| < 40. A taxa de contração pré-
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estabelecida é de λ = 0.96. O máximo conjunto invariante possui 50 vértices e um 
volume igual a 743.3134. Fica claro que o elevado volume de vértices torna o problema 
difícil de ser calculado através de estratégias que não utilizam complexidade pré-
definida. Buscamos fazer o teste para um conjunto invariante controlado de 6 vértices. 
Utilizando o método encontrado em (Anevlavix and Tabuada, 2019), o poliedro 
resultante possui um volume de apenas 79.75. Através do método 1, o poliedro possui 
volume igual a 272.5704, e para a estratégia 2, um volume de 363.7270. Mais uma vez, 
foi utilizado limites para α entre 1 e 100.000. O conjunto de restrições nos estados possui 
apenas 4 vértices e, por isso, a matriz R não poderia ser construída a partir deste. 
Portanto, optou-se por utilizar 6 vértices igualmente espaçados de uma circunferência 
de raio unitário, de modo a evitar que os pontos não estivessem dispersos. Este foi um 
exemplo de um sistema simétrico, com o qual os métodos propostos aparentam lidar de 
uma maneira eficiente, e a tabela de volumes se encontra na figura 11. Em mais um 
exemplo, encontrado na seção 2.5.1 ainda em (Dantas, 2018), a resolução dos 
problemas ofereceram, uma vez mais, poliedros de grande volume, próximos do máximo 
conjunto invariante controlado. Este exemplo fornece também restrições nas 
perturbações, questão na qual os problemas de otimização planejados também estão 
preparados para resolver. Sendo assim, os estados estão limitados por |x(k)| < 2, a 
entrada de controle por |u(k)| < 2, enquanto as perturbações possuem a seguinte 
restrição: |d| < 0.1. A taxa de contratividade do sistema é relativamente baixa, sendo λ 
= 0.96. O máximo conjunto possui 16 vértices, sendo seu volume igual a 13.6986, 
enquanto os conjuntos calculados possuem apenas 6. No caso deste exemplo, o volume 
do poliedro utilizando o primeiro método foi de 7.5799, enquanto que utilizando o 
segundo método o volume resultante foi de 7.6167, se mostrando, para este caso, mais 
adequado. Neste exemplo, o volume foi maior quando o limite superior para α foi 
alterado para 10.000.000. Para a segunda estratégia, foi utilizada mais uma vez os 6 
pontos regularmente espaçados da circunferência, visto que o conjunto de restrições 
nos estados tem, de novo, menos vértices que o esperado do poliedro obtido a partir do 
conjunto invariante. Os poliedros podem ser vistos na figura 12 e a tabela na figura 13. 
Cabe salientar que o primeiro método proposto não é limitado à sistemas de segunda 
ordem, ao contrário do método dois. Isto porque não foi possível implementar uma 
maneira genérica do cálculo da determinante para sistemas de ordens superiores. 
Entretanto testes para sistemas de ordem superior foram realizados utilizando o método 
1, com complexidade pré-definida de até 20 vértices. O resultado foram conjuntos 
invariantes controlados que respeitaram o conjunto de restrições, como esperado. Esta 
é mais uma vantagem do primeiro método, além das facilidades já mencionadas. 
Entretanto, espera-se que no futuro sejamos capazes de calcularmos uma lei de 
controle para o conjunto invariante encontrado através do método, além da ampliação 
da ordem dos sistemas calculados pela segunda estratégia. É necessário analisar 
também, de forma mais metódica, a escolha dos limites para α, assim como do conjunto 
R de vértices iniciais. Adicionar a robustez, isto é, a capacidade de lidar com incertezas 
na planta, de forma a superar diferenças entre modelos reais e nominais da mesma, 
também é um projeto futuro. Uma solução que está sendo observada para ampliar ainda 
mais o conjunto encontrado através do primeiro método é iniciar a simulação a partir de 
um número de vértices menor que o desejado e, ao fim de cada solução, repetir o 
algoritmo para um número maior de vértices, utilizando o resultado anterior como 
condição inicial, até atingir o valor da complexidade definida inicialmente. Tal tarefa 
realiza um esforço computacional um pouco maior, a custo de um conjunto mais amplo. 
 
Conclusão 
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Neste relatório foram apresentadas desde a concepção de dois diferentes problemas de 
otimização bilineares, desde a apresentação de suas performances. Com a resolução 
dos mesmos, é possível encontrar conjuntos invariantes controlados de complexidade 
pré-definida para sistemas discretos lineares com perturbações, sujeitos a restrições na 
entrada de controle, nos estados ou até mesmo nas próprias perturbações. Tais 
restrições vem sendo tratadas em sistemas de controle apenas em estudos recentes. 
Inclusive, um método proposto por outros autores também foi analisado no presente 
trabalho, e utilizado como comparação com as respostas obtidas no decorrer da 
pesquisa, uma vez que todos os trabalhos têm em comum a capacidade de definir a 
priori a quantidade de vértices desejada no conjunto invariante resultante. As estratégias 
desenvolvidas na pesquisa forneceram, inclusive, alguns resultados ainda melhores que 
o recente método da literatura. Outras abordagens já desenvolvidas, capazes, por 
exemplo, de calcular o máximo conjunto invariante controlado independentemente da 
quantidade de vértices também foram mencionadas. Tal estudo se torna necessário 
uma vez que é capaz de lidar com sistemas que possuem valores críticos de segurança, 
de minimizar custos e recursos e até mesmo de lidar com limitações tecnológicas ou 
físicas. Sistemas de várias ordens, com restrições simétricas e assimétricas e com 
diversas características diferentes foram analisados de modo a fornecer bons 
parâmetros acerca da capacidade das estratégias elaboradas, que são capazes de 
fornecer poliedros com alto volume e baixo números de vértices, indicando também um 
baixo custo computacional. Por fim, também foram apresentadas sugestões para o 
desenvolvimento dos métodos em trabalhos futuros, bem como para próximos passos 
para o desenvolvimento de controladores robustos capazes de levar os estados até os 
valores desejados. 
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Figura 1 - Representação de um Sistema Digital em Tempo Discreto 
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Figura 2 - Restrições nos Estados e nas Entradas 

 

 

Figura 3 - Representação dos Conjuntos através dos Vértices 

 

 

Figura 4 - Problema de Otimização 

 

 

Figura 5 - Problema de Otimização 2 
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Figura 6 - Exemplo 1-1 

 

 

Figura 7 - Exemplo 1-2 

 

 

Figura 8 - Tabela 1-1 
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Figura 9 - Tabela 1-2 

 

 

Figura 10 - Exemplo 2 

 

 

Figura 11 - Tabela 2 
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Figura 12 - Exemplo 3 

 

 

Figura 13 - Tabela 3 
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TÍTULO: Sistema de Avaliação de Troca de Rota com Redes Neurais Artificiais Baseado 

em Parâmetros Críticos no Controle de Plantas via Redes industriais Sem Fio (WSIN). 

Resumo 

Este trabalho trata do estudo de tecnologias de comunicação para redes industriais sem 
fio (WirelessHart, ISA100.11a, GSAP) e do desenvolvimento de códigos para a análise 
e controle do sistema utilizado. 
 
Palavras-chave: Redes Industriais. WirelessHart. ISA100.11a. GSAP, ESP32. 

TITLE: Route Change Evaluation System with Artificial Neural Networks Based on 

Critical Parameters in Plant Control via Wireless Industrial Networks (WSIN). 

Abstract 

This work deals with the study of communication technologies for industrial wireless 
networks (WirelessHart, ISA100.11a, GSAP) and the development of codes for an 
analysis and control of the system used. 
 
Keywords: Industrial Networks. WirelessHart. ISA100.11a. GSAP, ESP32. 

Introdução 

Redes de controle utilizando sensores sem fio propõem às indústrias diversas 
vantagens quanto a redução de custos em cabeamento, flexibilidade de locomoção de 
equipamentos, fácil e rápido acesso aos dados e análise destes. No entanto, existem 
algumas questões quanto ao determinismo e a confiabilidade dos dados transmitidos 
em uma planta industrial. Uma destas questões é referente à possibilidade de 
enfraquecimento da potência do sinal de transmissão de dados devido à uma 
interferência física no ambiente que pode ocasionar uma refração ou reflexão do sinal. 
Diante disso, a proposta deste projeto é implementar o controle de plantas industriais a 
partir de sistemas inteligentes aplicados às redes industriais sem fio utilizando de um 
sistema de avaliação - baseada no estudo de parâmetros críticos - das trocas de rotas, 
a qual permite que o sistema identifique a instabilidade, verifique qual rota adjacente é 

capaz de transmitir e realize a troca estabilizando assim o controle da planta. 

 
Metodologia 

 
Metodologia 
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A primeira etapa deste trabalho se deu por base do estudo das configurações de rede, 
utilizando dos softwares disponibilizados pelas empresas para configuração dos 
equipamentos utilizados nos testes do trabalho; dos protocolos de comunicação 
industrial sem fio, os quais são ModBus, WirelessHart e ISA100.11a; do funcionamento 
dos maquinários utilizados para testes e do sistema supervisório SCADABr. Os 
equipamentos utilizados para o estudo e para os testes desenvolvidos durante este 
projeto foram: 1 gateway (equipamento que realiza o gerenciamento das requisições na 
rede, traduz protocolos e mantém comunicação direta e/ou indireta com os 
transmissores da planta), 2 transmissores de pressão e 2 transmissões de temperatura. 

A segunda etapa se deu pelo desenvolvimento e estruturação de comandos (utilizando 
dos protocolos de comunicação industrial sem fio e também uma interface de 
comunicação com o gateway através de um conjunto de comandos: GSAP) para análise 
da Planta configurada em laboratório e como meio de controle de todo o sistema foi 
utilizado o Módulo microcontrolador ESP32 codificado na plataforma IDE Arduino para 

realizar a comunicação via WiFi. 

Desenvolvimento 

Diante do objetivo deste projeto, a primeira etapa foi o treinamento técnico a respeito da 
configuração e utilização dos equipamento que seriam utilizados para testes. Este se 
deu por orientação em laboratório desconectando e reconectando cada maquinário da 
rede, alterando configurações iniciais e também alterando equipamentos conectados na 
rede para criar a habilidade de montar diversas rotas de transmissão. Também houve o 
estudo dos protocolos de comunicação utilizados para realizar a codificação 

desenvolvida com intuito de controlar a qualidade da transmissão dos dados. 

O primeiro protocolo utilizado no projeto, foi o ModBus TCP. Este permite a 
comunicação de um dispositivo denominado ‘mestre’ com outros que são denominados 
‘escravos’ independente do tipo de rede utilizada. Este protocolo é aplicado tanto na 
comunicação do hardware ESP32 com o gateway(GW) quanto do ESP32 com o 
supervisório SCADABr. 

O código que inicializou o processo de comunicação deste projeto foi desenvolvido com 
o intuito de estabelecer comunicação com o gateway e com os instrumentos conectados 
à rede. Para isso, foi utilizada a biblioteca pública ‘WiFi.h’ e a partir dela foram criadas 
duas funções essenciais. São estas ‘int modbusGW_connection()’ e ‘int 
modbusGW_request(byte uid, unsigned int addr, byte len, short *regs)’ que permitem 
respectivamente estabelecer a conexão com o gateway e realizar requisições de dados 
aos instrumentos conectados à planta. O complemento do código consiste em 
verificação de erros e amostragem dos dados ainda na plataforma IDE Arduino pelo 
monitor serial. 

O código seguinte foi estabelece a comunicação entre o hardware ESP32 e o 
supervisório SCADABr. Neste foram utilizadas as bibliotecas ‘WiFi.h’ e 
‘ModbusIP_ESP8266.h’ respectivamente, para estabelecer a comunicação 
supervisório-hardware e para encapsular os dados e transmiti-los via WiFi. Quando se 
trata de enviar dados por ModBus se faz necessário um mapeamento da memória 
disponível em relação aos dados que se deseja transmitir. Isto é possível através de 
uma função já disponível na biblioteca utilizada. A função 
‘modbus_scada.addHreg(posição)’ torna possível determinar qual posição de memória 
será mapeada e após reservado o espaço de memória, basta aplicar a função 
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‘modbus_scada.Hreg(posição, dado)’ especificando nela qual a posição a ser escrita 
com o dado disponível. Dito isto, o complemento do código são apenas verificações de 
conexão wifi, de erro e de incrementação de um valor exemplo para análise em 
supervisório desta transmissão. 

O passo seguinte foi realizar a união destes códigos para estabelecer a comunicação 
rede (gateway e pontos de acesso) com supervisório usando do intermediário hardware 
ESP32. A transmissão dos dados dos 4 equipamentos conectados à planta segue o 
seguinte esquema: conexão do Gateway com os transmissores (realizada 
automaticamente pelo GW), conexão do ESP32 com o GW, conexão do ESP32 com o 
supervisório SCADABr e transmissão de dados do GW para o SCADABr através do 
ESP32. Com este código é possível captar os dados da planta conectada à rede e assim 
analisar - em escala industrial - o desenvolvimento dos maquinários à quem os 
transmissores estão conectados. 

No entanto, como o intuito principal do projeto é realizar a análise quantitativa e 
qualitativa das transmissões realizadas e assim proporcionar uma rota de transmissão 
mais estável para que não haja perda significativa de pacote de dados, se faz necessária 
a captação das informações dos links dos pontos de acesso ligados à rede. Este tipo 
dado vai além do que o ModBus disponibiliza e isto só é possível através do GSAP que 
em suma é um conjunto de comandos implementados utilizando objetos de camadas. 
Para isso foram adicionadas linhas de comandos GSAP ao código anterior que realizava 
a comunicação do GW ao supervisório SCADABr. Dentre os comandos disponíveis no 
GSAP, os utilizados foram o ‘G_Session request’ e o ‘G_Neighbor_Health_Report 
request’ que são respectivamente responsáveis por: abrir sessão de comunicação com 
a rede de instrumentos e requisitar os dados dos vizinhos de um dispositivo de campo 
na rede. O último comando retorna em sua composição um objeto com 8 membros dos 
quais foram utilizados 2 para a questão de análise dos links estabelecidos entre os 
instrumentos. O membros usados no código foram o status do link e a taxa de falha na 
transmissão dos pacotes de dados em porcentagem. Feito isto, obtemos uma análise 
completa da rede de instrumentos conectados tanto quanto às suas variáveis de 
medição quanto à estabilidade dos links estabelecidos. 

 
Resultados e Discussões 

 
Todos os códigos neste trabalho descritos foram testados em laboratório com utilização 
dos equipamentos necessários com viés de comprovar a qualidade dos resultados 
esperados para o projeto. Todos os testes foram bem sucedidos e cada código executa 
o papel esperado com eficiência. O código que foi desenvolvido em seguida foi a 
estruturação de bibliotecas para as funções do protocolo GSAP para a análise de dados 
no dispositivo ESP32. No entanto, devido à condição extrema da pandemia instaurada 
nestes últimos meses de trabalho, o próximo passo para que o trabalho realizasse a 
troca de rotas com base na análise proposta que seria a realização de testes em 
laboratório utilizando dos códigos e bibliotecas desenvolvidas se tornou inviável. 
 
Conclusão 

 
Em conclusão ao projeto apresentado, pode-se analisar um avanço significante ao que 
se trata de comunicação industrial sem fio que propõe à indústria grandes melhorias 
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quanto a utilização desta tecnologia utilizando de inteligência artificial e redes neurais 
para analisar e substituir a melhor rota e garantir uma eficiente transmissão de dados. 
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TÍTULO: Estudo do corpo sinterizado de Diamante Policristalino com 15% em peso de 

Nb 

Resumo 

O diamante policristalino (PCD) possui relevante aplicação em ferramentas industriais 
de corte e perfuração devido às suas propriedades superiores de resistência mecânica, 
dureza e resistência ao desgaste. Com isso, estudos sobre este material são cada vez 
mais necessários, buscando formas de otimizar seu desempenho e de estender sua 
vida útil em ferramenta. Assim, este plano de trabalho estudou a influência das 
temperaturas de sinterização (1650, 1750 e 1850 °C) do diamante com 15% em peso 
de nióbio como ligante no processo de sinterização High Pressure High Temperature 
(HPHT) fixando a pressão em 7.7 GPa. A caracterização dos corpos de prova obtidos 
foi executada através de Densimetria por princípio de Arquimedes, Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia Raman e Difração de Raios-X (DRX). 
Os resultados mostraram que o nióbio pode ser um bom ligante para o diamante, 
conseguindo densidades relativas de 96% a 100% para as amostras em todas as 
temperaturas. As análises de DRX mostraram que as fases preexistentes antes da 
sinterização se mantiveram e não houve grafitização, mas foram introduzidas as novas 
fases carbeto de tungstênio (WC) e carbeto de nióbio (NbC). As análises MEV 
realizadas nos PCDs obtidos expuseram que houve distribuição homogênea do nióbio 
entre as interfaces dos grãos de diamante e ausência de trincas. 
 
Palavras-chave: Diamante policristalino. Ligante de nióbio. Grafitização. HPHT. 

TITLE: Study the Diamond/15 wt% Nb sintered body 

Abstract 

Polycrystalline diamond (PCD) has a relevant application in industrial cutting and drilling 
tools due to its superior mechanical resistance, hardness, and wear resistance 
properties. Therefore, studies on this material are necessary, looking for ways to 
optimize its performance and extend its tool life. Thus, this work studied the influence of 
sintering temperatures (1650, 1750 and 1850 °C) of the diamond with 15wt% of niobium 
as a binder in the sintering process High Pressure High Temperature (HPHT) at a 
pressure of 7.7 GPa. The characterization of the obtained PCDs was performed through 
Densimetry by Archimedes' principle, Scanning Electron Microscopy (SEM), Raman 
Spectroscopy, and X-Ray Diffraction (XRD). The results showed that niobium could be 
a good binder for the diamond, achieving relative densities of 96% to 100% for samples 
at all temperatures. The XRD analyzes showed that the pre-existing phases before 
sintering were maintained and there was no graphitization, but the new tungsten carbide 
(WC) and niobium carbide (NbC) phases were introduced. The SEM analyzes performed 
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on the PCDs obtained showed that there was a homogeneous distribution of niobium 
between the diamond grains interfaces and the absence of cracks. 
 
Keywords: Polycrystalline diamond. Niobium as a binder. Graphitization. HPHT. 

Introdução 

Um relevante processo de fabricação na área de Ciência e Engenharia de Materiais é a 
chamada Tecnologia dos pós ou Metalurgia dos pós, rota através da qual diferentes 
materiais em forma de pó podem ser misturados (mecanicamente, por determinado tipo 
de moagem, etc) e sinterizados a fim de formar um novo material. Neste processo, uma 
etapa muito importante e criteriosa é a sinterização, fenômeno em que os diferentes 
materiais são geralmente consolidados e aquecidos a temperaturas pré-determinadas 
com o objetivo de promover uma difusão atômica, além de garantir que o novo material 
será de fato íntegro [1]. 
O Diamante Policristalino (PCD) é produzido artificialmente a partir de grafite em 
presença de um catalisador – geralmente, o cobalto é utilizado – por sinterização High 
Pressure-High Temperature (HP-HT) e sua aplicação é dada principalmente em 
ferramentas de corte e perfuração. Esta sinterização, com equipamento esquematizado 
na Figura 1, além de envolver parâmetros de temperatura de aquecimento, envolve o 
parâmetro de pressão, pois para a fase diamante se manter estável durante todo o 
processo, é necessário submetê-la a uma alta pressão também. O papel do cobalto, 
que é o catalisador empregado no processo, se dá na conversão de grafite em diamante, 
a qual prossegue, no cobalto fundido, por nucleação e crescimento, onde a barreira 
termodinâmica de transformação é alcançada [2-4]. 
Nas ferramentas de corte e perfuração, a camada mais externa e de direto contato com 
o material a ser usinado ou perfurado é constituída pelo PCD. Ao conjunto constituído 
pela camada de PCD e camada de metal duro (WC-Co) juntas se dá o nome Compacto 
de Diamante Policristalino (PDC) [5,6]. As propriedades de alta dureza – mais alta que 
a dureza do diamante natural -, alta resistência ao desgaste e alta resistência mecânica 
do PCD conferem às ferramentas de corte e perfuração bom desempenho de trabalho. 
Entretanto, existem duas principais limitações que fazem sua vida útil ser reduzida e 
estudos cada vez mais vêm sendo feitos na tentativa de amenizar estes fatores [7]. 
Sabe-se que o diamante é uma forma alotrópica do carbono menos estável que o grafite, 
pois é necessária alta pressão e alta temperatura para se obter a transformação 
termodinâmica de carbono sp2 (grafite) para carbono sp3 (diamante). Ocorre então que 
muitas vezes o PCD, dependendo das condições de pressão e temperatura de trabalho, 
retorna à sua forma alotrópica mais estável, se grafitizando. Além disso, o cobalto, 
ligante utilizado para produção do PCD, é considerado um agente de grafitização: nas 
altas temperaturas de trabalho das ferramentas de PCD, sua presença reduz a 
estabilidade térmica do PCD e leva a uma diminuição na resistência ao desgaste da 
ferramenta. Assim, o fenômeno da grafitização compromete o desempenho da 
ferramenta, devido ao fato de que as propriedades físicas e, principalmente, mecânicas 
do grafite são inferiores às do diamante [8,9]. O que também limita este desempenho é 
a formação de microtrincas e trincas na ferramenta: como o cobalto é o catalisador 
usualmente mais empregado na síntese de PCD e este metal possui coeficiente de 
expansão térmica muito diferente do mesmo coeficiente do PCD, com as variações de 
temperatura e pressão nos locais de contato durante o corte, esses diferentes materiais 
se contraem e se expandem em intensidades distintas [10,11]. 
Tendo isso em vista, o presente trabalho objetivou amenizar estes dois fatores 
utilizando-se de nióbio como novo ligante para o PCD e analisando o processo de 
sinterização High Pressure High Temperature executado a três temperaturas distintas e 
a pressão constante. O metal nióbio possui alto ponto de fusão, boa abrasividade, 
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superplasticidade a altas temperaturas e coeficiente de expansão térmica mais próximo 
ao do diamante que o coeficiente do cobalto. [12,13] 
 
Metodologia 

 
Os procedimentos utilizados neste plano de trabalho foram a preparação e 
caracterização do PCD com 15% em peso Nb. Todos os procedimentos e condições 
utilizados são descritos a seguir. 
1) Sinterização da mistura de pós: 
Uma mistura de pó de diamante com 15% em peso de Nb pré-preparada foi utilizada no 
processo de sinterização High Pressure High Temperature. Para a preparação dos pós, 
foi utilizada Moagem de Alta Energia (MAE) em moinho planetário da marca 
Pulverisette, com jarras de metal duro, a fim de garantir a homogeneização das misturas 
dos pós (diamante e nióbio). A moagem de bolas úmida de alta energia foi realizada 
com ciclohexano. A proporção de massa das bolas para os pós (potência de micro-
forjamento) foi mantida em 10:1. O tempo de moagem foi de 20 min e a velocidade de 
500 rpm. Conforme aprovado recentemente, esses são os parâmetros de moagem que 
garantem a homogeneização otimizada da mistura de pós de metais duros 
convencionais. 
As três temperaturas de sinterização de 1650, 1750 e 1850 ° C foram utilizadas para o 
processo de sinterização neste plano de trabalho. Além disso, o método de sinterização 
High Pressure High Temperature utilizou-se de pressão constante de 7.7 GPa. A 
amostra então foi limpa em álcool e a densidade foi medida de acordo com o princípio 
de Arquimedes. 
2) Caracterização de amostras sinterizadas: 
Os sinterizados foram caracterizados quanto à quantificação e dispersão das fases 
presentes, além de terem sido caracterizados microestruturalmente. Para realizar essas 
caracterizações as seguintes técnicas foram utilizadas: 
Difração de raios X (XRD): utilizada para identificar, bem como quantificar as fases 
presentes nos PCDs obtidos. O difratômetro Rigaku Miniflex II foi utilizado, com 
medições do ângulo inicial de 2,0° e ângulo final de 120,0°, com passo de 0,01°, à 
velocidade de 5.0°/min; com radiação Cu / Kα e λ = 1.5406 A°. A análise dos 
difratogramas foi realizada com os softwares X’pert HighScore e Maud. 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): a morfologia, dispersão e distribuição das 
fases nas amostras sinterizadas, bem como a composição das fases, foram estudadas 
por meio de MEV no equipamento HITACHI TM3000, à vácuo. 
Densimetria por Arquimedes: todas os PCDs obtidos tiveram sua densidade 
determinada através desse método e de acordo com a norma ASTM B962-13. 
Espectroscopia Raman: ensaios RAMAN foram realizados usando o tempo de coleta 
igual a 5000 ms, com a potência do laser em 80% da sua capacidade em equipamento 
i-Raman modelo BWTEk com comprimento de onda de 532 nm. 
 
Resultados e Discussões 

 
A Figura 2 expõe os resultados na ordem progressiva de temperatura para as amostras 
sinterizadas a 1650, 1750 e 1850 °C. As análises MEV mostraram a homogênea 
distribuição do nióbio entre os grãos de diamante (melhor evidenciado nas Figuras 7d e 
7e). As micrografias apresentadas não revelaram trincas, o que pode estar relacionado 
à menor diferença entre os coeficientes de expansão térmica do diamante (2,5 × 10−6 
K − 1) e nióbio (7,3 × 10−6 K − 1) quando comparado com ligantes convencionais como 
cobalto (13 × 10−6 K − 1). Além disso, não foi exposta nenhum evidência de grafitização, 
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uma vez que o aumento de volume causado pela grafitização tende a formar fissuras 
[11,14]. 
As análises de DRX dos PCDs na Figura 3 revelou que, após a sinterização, todas as 
amostras apresentaram os picos referentes à fase de diamante e à contaminação de 
carbeto de tungstênio (WC) advinda da Moagem de Alta Energia, porém, pequenos 
picos de grafite foram observados: esta tendência poderia ser correlacionada à 
contaminação do compósito em contato com o molde de grafite utilizado no aparato 
HPHT. Apesar do esforço meticuloso para limpar após sinterização, a contaminação 
não pôde ser totalmente evitada e removida. Traços de grafite permaneceram nas 
regiões intergranulares. 
Como as condições de sinterização não foram suficientes para fundir o Nb, a formação 
de grafite também pode estar relacionada aos vazios entre os grãos de diamante em 
que não há presença de nióbio. Ademais, os difratogramas na Figura 3 também 
revelaram que o Nb além de ter sido retido na forma elementar pura entre os grãos de 
diamante, reagiram também com o grafite presente durante a sinterização resultando 
na formação de carbeto de nióbio (NbC). Os carbetos conferem maior dureza ao 
material compósito, devido à sua alta dureza e dispersão efetiva nos contornos dos 
grãos, assim, pode-se afirmar que o metal aglutinante atuou como um agente para 
impedir o grafite livre das interfaces diamante-ligante. 
Ademais, esta hipótese mencionada está de acordo com o Diagrama de Ellingham para 
formação de carbetos, o qual apresenta que a energia livre de Gibbs para a formação 
de NbC nas três temperaturas é relativamente baixa e esta fase se mantém estável após 
formação [14]. 
Como é possível evidenciar na Figura 4, os resultados da espectroscopia Raman 
confirmam um corpo de diamante sinterizado (picos respectivamente em torno de 
1332,1, 1331,6 e 1332,8 cm-1) sem evidências de grafitização nas faixas de temperatura 
utilizadas em sinterização. A posição dos picos Raman transmite informações sobre a 
natureza e estrutura do material em estudo [15] e, neste caso, picos a 1332 cm − 1 e 
1580 cm − 1 são os modos de centro da zona de primeira ordem de diamante e grafite, 
respectivamente [16]. Assim, os resultados estão em concordância com as análises de 
DRX e com as análises MEV, que também apresentaram nenhuma ou baixa 
grafitização. 
As densidades encontradas por método de Arquimedes para os PCDs sinterizados a 
1650, 1750 e 1850 °C foram de respectivamente 4.149 g/cm³, 4.151 g/cm³ e 4.158 
g/cm³. Esses valores indicam densidades relativas superiores a 98% para as três faixas 
de temperatura, pois a densidade teórica corresponde a 4.193 g/cm³. 
 
Conclusão 

 
As principais conclusões neste plano de trabalho são as seguintes: 
- A sinterização HPHT foi identificada como uma boa rota para a produção dos PCDs 
na concentração especificada de nióbio e nas três temperaturas adotadas; - O nióbio 
apresentou bom desempenho como metal ligante, atuando nas interfaces das partículas 
de diamante, reagindo para formar carbeto de nióbio (NbC) e minimizando a grafitização 
nas três faixas de temperatura adotadas; 
- Os PCDs obtidos apresentaram distribuição homogênea do ligante de nióbio nas 
interfaces dos grãos de diamante, para todas as faixas de temperatura adotadas. O 
aumento da temperatura intensificou a distribuição do nióbio, apesar de estar bem 
distribuído nas três temperaturas; 
- As densidades de todos os PCDs obtidos apresentou valores próximos a 100%, o que 
pode comprovar porosidade mínima, além de ausência de grafitização. 
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Figura 1: Representação esquemática do aparato para sinterização a altas pressões e 
altas temperaturas. 

 

 

Figura 2:Análises de Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras sinterizadas a 
1650 (a), 1750 (b) e 1850 °C (c) e pressão constante de 7.7 GPa. Maior magnificação 
da análise para as amostras sinterizadas a 1750 °C (d) (e). 
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Figura 3: Difratogramas das amostras sinterizadas. 

 

 

Figura 4: Espectroscopias Raman para as amostras sinterizadas a 1650, 1750 e 1850 
°C e a pressão constante de 7.7 GPa. 
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TÍTULO: Estudo das propriedades fotocatalíticas do molibdato de bário obtido pelo 

método hidrotérmico assistido por micro ondas 

Resumo 

Os cristais de molibdato de bário (BaMoO4) foram preparados utilizando o método de 
coprecipitação, e em seguida processados por meio do método hidrotermal assistido 
por micro-ondas nos tempos de 1, 2, 4 e 8min puro e com surfactante (ethyl 4-
dimethylaminobenzoate). As estruturas obtidas foram caracterizadas por difração de 
raios-x, espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), 
espectroscopia de absorção ultravioleta visível (UV-Vis) e fotoluminescência (PL). O 
molibdato apresentou a fase pura para todos os tempos de micro-ondas, além disso, 
para as amostras com sufactantes, com o tempo de 8min, houve uma descoloração 
melhor do que para as amostras sem surfactantes. 
 
Palavras-chave: BaMoO4; Hidrotermal assistido por micro-ondas; Fotocatálise. 

TITLE: Study of the photocatalytic properties of barium molybdate obtained by the 

microwave assisted hydrothermal method. 

Abstract 

BaMoO4 crystals were prepared by a controlled coprecipitation method and processed 
in a domestic microwave-hydrothermal without and with surfactants (). The structures 
were characterized by X-ray diffraction, Fourier transformed infrared (FT-IR), ultraviolet-
visible (UV-vis) absorption spectroscopies and photoluminescence (PL). The molybdate 
showed the pure phase for all microwave times, in addition, for samples with surfactants, 
with the time of 8 min, there was a better discoloration than for samples without 
surfactants. 
 

Keywords: BaMoO4; Microwave-assisted hydrothermal method; Photocatalysis. 

Introdução 

1. Introdução O avanço populacional e a crescente demanda por busca de novos 
materiais ou, ainda, a melhoria de materiais já existentes para diversas aplicações, 
como, por exemplo, na área tecnológica ou ambiental, gerou interesse potencial em 
diversos materiais. Nesse contexto, os molibdatos tem sido objeto de pesquisas para 
aplicações em diversos campo, tais como cintiladores, fotoluminescência, lasers de 
estado sólido, fibras ópticas, aplicações em micro-ondas e fotocatalisadores [1-3].  
O molibdato de bário (BaMoO4), pertencente à família do tipo scheelita, possui fórmula 
AMoO4 (A= Ca, Sr, Ba e Pb), e uma estrutura tetragonal com o grupo espacial I41/a 
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[4,5]. A constituição dessa estrutura se dá com a formação do dodecaedro [BaO8] e o 
tetraedro [MoO4] que estão conectados por meio de vértices comuns. Contudo, o 
clusters de [BaO8] se conecta por entre as bordas formando uma estrutura em três 
dimensões [6].   Os cristais de BaMoO4 pode ser obtido por diferentes métodos de 
preparação, como hidrotérmica [7,8], sonoquímica [9], coprecipitação [10,11], 
combustão de gel de nitrato-citrato [12], combustão de sol-gel 
[13], biomineralização [14], hidrotérmica assistida por micro-ondas [15] e reação em 
estado sólido [16]. A síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas tem sido bastante 
utilizada pelo fato de possibilitar a obtenção rápida de uma estrutura cristalina em um 
tempo relativamente curto. Alencar et al [17] utilizou o método hidrotérmico assistido por 
micro-ondas e o método do precursor polimérico como um sólido de catalisador para a 
reação de oxidação de tolueno em fase gasosa com o intuito de analisar suas 
aplicações.  Neste trabalho, tentou-se cumprir dois objetivos. Primeiramente, a síntese 
e a caracterização dos cristais de BaMoO4 puro e com surfactante (ethyl 4-
dimethylaminobenzoate) pelo método de coprecipitação e, posteriormente, processadas 
pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas a 140°C para 1/2/4/8 minutos (min). 
As amostras foram estruturalmente caracterizadas por difração de raios (DRX), 
espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), espectroscopia 
de absorção ultravioleta-visível (UV-vis), fotoluminescência (PL) e fotocatálise.   
 
Metodologia 

 
2. Metodologia Os pós de BaMoO4 foram sintetizados pelo método 
de coprecipitação com água destilada, e em seguida foram processados por um sistema 
hidrotérmico assistido por micro-ondas com tempo de síntese de diferente (1, 2, 4 e 8 
min) puro e com surfactante ethyl 4-dimethylaminobenzoate (Setil). A Figura 1 apresenta 
a representação esquemática para a síntese do BaMoO4.  Figura 1: Representação 
esquemática do processo de síntese do BaMoO4. O procedimento experimental típico 
foi realizado da seguinte maneira: 5x10-3 mol de ácido mobdico, H2MoO4 (85% de 
pureza, Synth), 5x10-3 mol de nitrato de bário, Ba(NO3)2 (99,5% de pureza, Sigma-
Aldrich) foram dissolvidos em 90 mL de água destilada e mantido sob agitação por 15 
min. Adicionou-se 5 mL de hidróxido de amônio (NH4OH) à solução, obtendo-se o valor 
de pH 14, com o intuito de promover a precipitação do BaMoO4.  Transferiu-se a solução 
para uma autoclave de Teflon e processada a 140°C com duração de 1/2/4/8 min. Em 
3,4 bar a pressão na autoclave foi estabilizada. Em seguida, utilizou-se, como 
processamento, o micro-ondas hidrotermal (2,45 GHz, potência máxima de 800 W) em 
que a autoclave foi retirada após atingir a temperatura ambiente. A solução obtida foi 
lavada dez vezes com água destilada com a finalidade de neutralizar a solução de pH 
para 7. Por fim, os precipitados foram secos em uma estufa à 100°C por 24 horas. 2.1. 
Caracterizações dos pós BaMoO4  Os pós de BaMoO4 foram caracterizados 
estruturalmente por meio da difração de raios-X utilizando a radiação CuKα (1,5418 Å) 
usando o difratômetro Shimadzu (XRD-6000). As espectroscopias FT-IR foram 
registradas em temperatura ambiente na faixa de frequência utilizando (IRTracer-
100, Shimadzu). Os espectros de UV-vis foram obtidos por meio da refletância do modo 
espectrofotômetro (UV-2600, Shimadzu). Os espectros fotoluminescentes foram 
medidos utilizando um monocromator Thermal Jarrel-Ash Monospec 27 e um 
fotomultiplicador Hamamatsu R446. Utilizou-se como fonte de excitação a linha de 
350,7 nm de um laser com a potência de saída a 200 mW. Todas as medidas ocorreram 
à temperatura ambiente.  A atividade fotocatalítica foi determinada contra os corantes 
azul de metileno (AM), alaranjado de metila (ALM) e rodamina B (RB) e determinada 
pela variação das bandas de absorção dos corantes no espectrofotômetro Shimadzu 
UV-2600.    
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Resultados e Discussões 

 
3. Resultados e Discussões  3.1. Análises de difração de raios-x  A Figura 2 (a) e (b) 
mostram os padrões XRD obtidos nos tempos 1/2/4/8 min, processados pelo método 
hidrotermal via micro-ondas a 140°C. As amostras apresentaram as difrações 
características para BaMoO4 (BMO) de acordo com a carta JCPDS n° 29-0193, no qual 
não foi observado nenhuma difração relacionada a impurezas, constatando a obtenção 
de uma estrutura tetragonal do tipo scheelita com grupo espacial I41/a. A cristalinidade 
do material foi evidenciada pela nitidez e definição dos picos, sugerindo uma estrutura 
ordenada a longo alcance. As amostras sintetizadas com o surfactante BMO Setil (Fig. 
2b) apresentou o mesmo padrão em relação a amostra sintetizada sem surfactante (Fig. 
2a) [19]. Figura 2: Difratograma dos pós de BaMoO4 em 1, 2, 4 e 8 minutos. (a) BaMoO4 
e (b) BaMoO4_Setil. 3.2. Análise de FTIR Em uma estrutura tetragonal do tipo scheelita 
observa-se pelo menos 26 modos de vibração diferentes em que oito deles estão ativos 
no infravermelho enquanto os outros treze modos, como o Ag e Bg, são Raman ativo 
[19]. Figura 3: Espectro de infravermelho dos pós de BaMoO4 em diferentes tempos: a) 
BMO e b) BMO_Setil. A Figura 3 a) e b) exibi os espectros FT-IR dos cristais de BaMoO4 
na faixa de 2000 cm-1 a 400 cm-1. Neste caso, nota-se tanto para a) como para b) que 
a banda situada na faixa de 900 cm-1 a 800 cm-1 é correspondente ao estiramento 
antissimétrico Mo-O dentro do grupo [MoO4]-2 que é um aspecto característico da 
estrutura do tipo scheelita. Dessa forma, os espectros para o BMO e o BMO_Setil são 
bem semelhantes. 3.3. Análise UV-vis Para determinar a energia de gap (Egap) das 
amostras utilizou-se a espectroscopia de UV-Vis no modo de refletância difusa. Os 
dados de refletância foram convertidos para dados em absorbância pela função de 
Kubelka-Munk [2620] e plotados em gráficos de absorbância versus energia (eV). A 
Egap foi estimada pelo método de Wood e Tauc [2721], em que para os autores, o band 
gap óptico está associado com a absorbância e a energia do fóton, no qual é dada por 

αhv ∝ (hv-Egap )k , em que h é a constante de Planck, v a frequência, α a absorbância 
e k é indicado para as diferentes transições (k = 1/2, 2, 3/2 ou 3 para permissão direta, 
permissão indireta, proibição direta e indireta proibida, respectivamente). Os valores de 
Egap para os pós apresentaram um k=1/2, caracterizando uma transição eletrônica 
direta permissível, como pode ser observado na tabela 4 [22]. Tabela 1: Valores das 
Egap. Na tabela 1, é possível observar que os valores das Egap exibiram certa variação, 
no entanto, estão de acordo com o observado na literatura. Ainda que essa variação 
seja pequena, é bem aceito na literatura que a Egap apresenta relação com as 
condições envolvidas nas sínteses, como o método utilizado, a forma microestrutural e 
estrutura do material, justificando, dessa forma, que essas diferenças podem estar 
associadas diretamente com o método utilizado nas sínteses. No caso do micro-ondas 
hidrotermal, o processamento pode levar a formação de possíveis defeitos na rede 
BMO, promovendo o aparecimento de níveis eletrônicos intermediários no gap 
causando o aumento na diferença de energia entra a banda de valência e a banda de 
condução deste material [17]. A radiação de micro-ondas e as modificações nas 
morfologias que são geradas pelas altas taxas de colisão entre as partículas podem ser 
responsáveis pela formação defeitos estruturais como também dos estados eletrônicos 
intermediários. Os valores de gap dependem de fatores como a eletronegatividade do 
íon do metal de transição, a conectividade dos poliedros, os desvios nas ligações O-Mo-
O e da formação de vacâncias de oxigênio na estrutura, em que se tem como 
consequência a quebra de uma simetria entre as ligações dos clusters [17,23]. Contudo, 
ao submeter um material com ordem-desordem estrutural há algumas condições de 
tratamento térmico em que a rede se torna mais organizada, de acordo com a 
temperatura. Consequentemente, esse mecanismo leva a redução de defeitos 
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estruturais, principalmente das vacâncias de oxigênio, diminuindo a concentração de 
estados eletrônicos intermediários dentro do gap e aumentando o seu valor Egap 
[24,25]. Assim sendo, de acordo com os valores apresentados neste trabalho, conclui-
se que as estruturas saíram de um estado de menor ordem para os tempos de sínteses 
curtos, indo para um grau de maior ordem para os tempos de sínteses longos. 
Observou-se que as amostras com surfactante setil mais visível obteve um aumento 
linear. Ademais, para as amostras sem surfactante, o comportamento foi semelhante, 
no entanto, obteve uma tendência à organização estrutural. 3.4. Fotoluminescência (PL) 
Os espectros de fotoluminescência (PL) dos pós pela rota apresentada neste trabalho 
foram realizados em temperatura ambiente em uma faixa de 300-850 nm com 
comprimento de onda de excitação a 350 nm. Na Figura 4, nota-se que tanto as 
amostras dos pós BMO como as BMO_Setil apresentaram uma ampla faixa do espectro 
visível com emissão preferencialmente na cor verde. Figura 4: Espectros de emissão de 
fotoluminescência para os pós de BMO: a) 1 min; b) 2 min; c) 4 min e d) 8 min; 
BMO_Setil: e) 1 min, f) 2 min, g) 4 min e h) 8 min. Os picos de emissão de PL, obtidos 
por meio do programa de deconvolução Peakfit, são descritos como uma função 
gaussiana e verificado a contribuição de cada cor que representa um tipo de transição 
eletrônica dentro do intervalo do band gap que está relacionado a um arranjo específico 
com ordem ou desordem estrutural, em que este arranjo estrutural está associado a 
defeitos rasos e defeitos profundos adquiridos nos intervalos entre as bandas de 
valência e as bandas de condução. Dessa forma, verifica-se uma estrutura 
desorganizada quando há emissões nas regiões na faixa entre 575 a 780 nm no 
espectro visível que compreende as cores amarela, laranja e vermelho. Para as 
emissões na faixa entre 450 a 575 nm a cor correspondente é azul e verde, no qual 
estão relacionadas às estruturas mais ordenadas [25]. Nos resultados obtidos de PL há 
uma predominância de emissões na região verde nas amostras BMO e BMO_Setil, tal 
comportamento é característico do BaMoO4 e ocorre devido a formação de clusters 
[MoO4]2- distorcidos no processo de cristalização como também do fenômeno de 
transferência de cargas dentro deles [26]. No entanto, na Fig. 4b para a amostra BMO-
2_Setil é possível analisar um leve deslocamento para a esquerda e comprimentos de 
ondas menores em que a coloração amarela predomina sem que haja variação no gap. 
3.5. Fotocatálise Para os ensaios de fotodegradação foram realizados testes nos 
corantes Azul de metileno (AM), Alaranjado de Metila (ALM) e a Rodamina B (RB) em 
solução aquosa, sob irradiação com luz UV. Apesar de ser a substância com maior 
quantidade de anéis aromáticos e consequentemente maior estabilidade estrutural, a 
RB apresentou maior taxa de degradação Figura 5. Figura 5: Análises de fotocatálise 
dos corantes azul de metileno (AM), alaranjado de metila (ALM) e rodamina B (RB) com 
BaMoO4 sintetizadas. Das amostras testadas, as de (8 min) foram as que apresentaram 
melhores resultados na descoloração do corante rodamina B, especificamente nas 
amostras com os surfactantes, do que a amostra pura, em que obteve descolorações 
acima de 70% como é observado na Figura 6. Um resultado semelhante também foi 
verificado por Shen [27] com microcristais de PbMoO4, em que observou que os cristais 
que continham uma melhor fotoatividade com a RB eram aqueles que tinham 
preferencialmente face (001) exposta. Justificando, dessa forma, que apenas as 
estruturas morfológicas geradas pelos surfactantes e as de tempos maiores 
apresentarem descoloração, assim como maior descoloração em relação ao que é 
apresentado pela estrutura sintetizada sem surfactante no mesmo tempo. Figura 6: 
Análise de fotocatálise do corante RB com BaMoO4. 
 
Conclusão 
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Em suma, foi realizado uma síntese controlada de cristais de BaMoO4 utilizando o 
método de coprecipitação simples e, posteriormente, processando em um micro-ondas 
hidrotérmico doméstico com e sem a utilização de agentes tensoativos (setil). Na análise 
de DRX observou-se a presença da fase pura para todos os tempos de micro-ondas, 
enquanto na técnica de FT-IR os espectros são semelhantes tanto para o BMO quanto 
para o BMO_Setil. Na análise UV-vis observou-se que as estruturas saíram de um 
estado de menor ordem para os tempos de sínteses curtos, indo para um grau de maior 
ordem para os tempos de sínteses longos. Na técnica de PL. Os resultados obtidos de 
PL conferem uma predominância de emissões na região verde nas amostras BMO e 
BMO_Setil, tal comportamento ocorre devido a formação de clusters. Por fim, na análise 
de fotocatálise, notou-se que as amostras com surfactante (8 min) possuíram uma maior 
descoloração na RB. 
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Figura 1: Representação esquemática do processo de síntese do BaMoO4. 
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Figura 2: Difratogramas dos pós de BaMoO4 em 1, 2,4 e 8 minutos (a) BaMoO4 e (b) 
BaMoO4_Setil. 
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Figura 3: Espectro de infravermelho dos pós de BaMoO4 em diferentes tempos: (a) BMO 
e (b) BMO_Setil. 
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Tabela 1: Valores das Egap. 
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Figura 4: Espectros de emissão de fotoluminescência para os pós de BMO: (a) 1 min; 
(b) 2 min e (c) 4 min; BMO_Setil: (e) 1 min; (f) 2 min e (g) 4 min. 
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Figura 5: Análises de fotocatálise dos corantes azul de metileno (AM), alaranjado de 
metila (ALM) e rodamina B (RB) com BaMoO4 sintetizadas. 

 

 

Figura 6: Análise de fotocatálise do corante RB com BaMoO4. 
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TÍTULO: Remoção de metais pesados utilizado a folha do cajú 

Resumo 

A contaminação dos corpos de água por metais pesados vem se tornando um sério 
problema ambiental. O descarte inadequado de efluentes contaminados por íons de 
metais, mesmo em pequenas concentrações, podem causar sérios danos aos seres 
humanos, a fauna, flora e a microbiota, comprometendo assim, a qualidade de vida do 
ecossistema presente. Diante deste contexto, é necessário o tratamento destes 
efluentes a níveis ambientalmente aceitáveis antes de lançá-los no meio ambiente. Não 
obstante a isso, o uso de bioadsorventes para o tratamento de efluentes contaminados, 
como alternativa a métodos convencionais, tem sido objeto de estudo de diversas 
pesquisas contemporâneas. Nessa perpectiva, este trabalho buscou analisar a 
viabilidade da utilização do pó das folhas in natura do cajueiro vermelho (Anacardium 
occidentale L.) e da carnaúba (Copernicia prunifera) como adsorventes para remoção 
de íons de cobre presentes em efluentes sintéticos.Os estudos de adsorção foram 
realizados em sistema de batelada, cujo os efeitos do pH (3,0 a 10,0), da concentração 
do adsorvente (2 a 20 gL-1), do tamanho de partícula (0,6 a 0,075mm) e da 
concentração inicial do adsorbato (10 a 150 mgL-1) foram avaliados. Os resultados 
indicaram um aumento na capacidade de adsorção para valores de pH entre 3 e 7. Após 
atingir pH igual a 7, observa-se que a capacidade de adsorção é reduzida, para ambos 
os estudos. 
 
Palavras-chave: Adsorção, pó das folhas do cajueiro, pó das folhas da carnaúba, cobre. 

TITLE: Copper biosorption in aqueous solution using powders from cashew (Anacardium 

occidentale L.) and carnauba (Copernicia prunifera) powders 

Abstract 

Lately, the contamination of water bodies caused by heavy metals has become a serious 
environmental issue. The discharge of effluents which contain heavy metal ions, even at 
small concentration, without an adequate treatment damages human beings, fauna, and 
flora thus this affects the wellness of the entire ecosystem. Therefore, these effluents 
require certain treatment to lower the ions level to an environmentally acceptable 
concentration before discharging them into the environment. Additionally, bioadsorbents 
have been used for the treatment of contaminated effluents as an alternative to 
conventional methods. They have also been largely studied in recent researches. Hence, 
this work aims to evaluate the usage of red cashew (anacardium occidentale L) leaves 
and carnaúba (copernicia prunifera) leaves, in powder form, as adsorbents for copper 
ions removal from synthetic effluents. The results indicated an increase in adsorption 
capacity at pH values between 3 and 7. After reaching pH equal to 7, it is observed that 
the adsorption capacity is reduced for both studies. Regarding the evaluation of the 
variation of the adsorbent concentration, it was observed that for the powder of the 
cashew leaves the increase of the mass quantity did not affect the removal process, 
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however, for the powder of the leaves of the carnauba it was observed that the 
Percentage of removal is directly proportional to the mass increase. 
 
Keywords: adsorption, cashew leaves powder, carnaúba leaves powder, copper. 

Introdução 

Nos últimos anos, a conscientização sobre a necessidade do uso racional dos recursos 
naturais e o desenvolvimento de tecnologias que minimizem os impactos ambientais 
está mais evidente, em consequência, da crescente preocupação da população mundial 
com os danos causados ao meio ambiente. Dentre os componentes ambientais, os 
corpos da água são os mais afetados pela poluição no Brasil, em consequência, da sua 
efetiva participação nos processos econômicos e biológicos que estruturam a sociedade 
(Pino, 2005; Gómez, 2014; Raulino, 2016). Atualmente, vêm sendo pesquisados e 
desenvolvidos outros métodos de remoção efetivos dos íons de metais, em virtude, 
principalmente, das leis ambientais cada vez mais rígidas. No Brasil, o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a partir da resolução 430/2011 limita o 
lançamento de efluentes contaminados com íons de metais pesados a concentrações 
na ordem de 0,1 a 5,0 mgL-1 de acordo com o íon (CONAMA, 2011; Raulino, 2016). Em 
geral, no tratamento de águas residuais, são utilizados métodos tradicionais que incluem 
a precipitação química e filtração, tratamento eletroquímico, oxidação ou a redução, 
troca iônica e evaporação. Contudo, essas tecnologias apresentam alguns 
inconvenientes, dentre eles os elevados custos, a geração secundária de poluentes e, 
sobretudo, mostram ineficientes na remoção de íons de metais pesados em baixas 
concentrações (Guijuan et al., 2012; Reddy et al., 2010; Abdolali et al., 2014; Bilal et al., 
2013). Como alternativa a esses métodos, o processo de remoção de metais pesados 
através da técnica de adsorção, que segundo Ho & Mckay (2003) consiste em um 
processo físico-químico no qual as moléculas são atraídas para a superfície do 
adsorvente, vem sendo bastante utilizada no tratamento de efluentes industriais, em 
função de sua simplicidade, economia, eficiência na remoção, recuperação e reciclagem 
de águas residuais (Rao et al., 2006). Embora essa seja uma técnica potencialmente 
eficaz e simples, o custo elevado com materiais adsorventes limita o seu emprego. 
Tendo em vista está problemática, pesquisadores tem se motivado a buscar 
adsorventes naturalmente disponíveis e que não necessitem de altos processamentos 
para aumentar sua capacidade de sorção (Shukla & Wang, 2009). Nessa perspectiva, 
encontram-se na literatura, inúmeros estudos acerca da utilização de adsorventes 
naturais para a remoção dos íons de metais. A exemplo disto, pode-se citar as 
pesquisas de Jiang et al. (2015) que utilizaram os resíduos das cascas de litchi como 
adsorventes magnéticos para remoção de íons de Pb (II) em solução aquosa; Hossain 
et al. (2012) que estudaram o processo de adsorção e dessorção de Cobre (II) utilizando 
como adsorvente a grama; Lasheen et al. (2012) estudaram as condições ótimas para 
remoção de Cd (II), Cu (II), e Pb (II) presentes em soluções aquosas utilizando como 
adsorvente a casca da laranja; Tarley e Arruda (2004) que analisaram a remoção de 
metais pesados em efluente aquoso utilizando a casca do arroz como adsorvente; e 
Daneshvar et al. (2002) investigaram o processo de adsorção do Cromo composto em 
efluente aquoso empregando como adsorvente o bagaço da soja. Diante dessa 
realidade, a proposta deste estudo é investigar o potencial de adsorção do pó das folhas 
do cajueiro vermelho e da carnaúba in natura, na remoção dos íons de cobre presentes 
em soluções aquosas sintéticas. É valido ressalta que na literatura não foi encontrado 
nenhum estudo acerca da utilização desses materiais como bioadsorventes na remoção 
de cobre. 
 

Metodologia 
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O pó da folha da carnaúba (copernicia prunifera,) e o pó da folha do cajueiro vermelho 
(anacardium occidentale) empregados como adsorventes no desenvolvimento deste 
trabalho são oriundos do município de Jardim de Piranhas, interior do Estado do Rio 
Grande do Norte - Brasil. Os pós foram obtidos mediante ao beneficiamento das folhas. 
Para as folhas do cajueiro o processo consistiu em: coleta das folhas, secagem natural, 
moagem, lavagem e secagem em estufa. Após coletadas, as folhas foram secas 
naturalmente durante oito dias consecutivos, visando a redução da umidade inicial de 
85% para valores em torno de 15% a 20%, com a finalidade de facilitar o processo de 
moagem. Em seguida, essas folhas foram submetidas ao processo de moagem em um 
moinho de facas e, posteriormente, o pó resultante deste beneficiamento, foi lavado com 
água destilada e seco em estufa à 50 °C durante 24 horas. Um processo semelhante foi 
realizado nas folhas da carnaúba. Da folha da carnaúba foi retirada inicialmente a cera, 
posteriormente, as folhas foram moídas em um moinho de facas e transformadas em 
um pó com a finalidade de aumentar a área superficial e, consequentemente, favorecer 
o processo de adsorção. Após esse processo o pó foi lavado com água destilada com 
intuito de remover as possíveis impurezas presentes. Em uma etapa seguinte o material 
foi seco em uma estufa de circulação de ar a 50 °C durante 24 horas. As amostras foram 
armazenadas à temperatura ambiente em recipientes fechados para garantir que ambos 
os pós não adquirissem umidade até o momento das análises. Foi preparada uma 
solução de estoque de 200 mg L-1de cobre a partir do reagente sulfato de cobre 
CuSO45H2O com 98% de pureza, Êxodo cientifica. Esta solução foi guardada em um 
frasco até utilização. Para o ajuste do pH das soluções foram utilizadas soluções 0,01N, 
0,1N e 1N de hidróxido de sódio (NaOH) e ácido clorídrico (HCl). Estas soluções de 
estoque foram preparadas a partir de reagentes P.A. Análises de microscopia eletrônica 
de varredura (MEV), termogravimétrica (TG), adsorção física de nitrogênio (método de 
BET), fluorescência de raio -X (FRX), difração de raio-X (DRX) e espectroscopia na 
região do infravermelho (FTIR) foram realizadas nos pós das folhas de cajueiro e 
carnaúba in natura. As micrografias das amostras do pó do cajueiro e do pó da carnaúba 
foram obtidas em um microscópio eletrônico de varredura modelo TM-3000 da marca 
Hitachi. A fim de metalizar as amostras foi depositada uma fina camada de ouro. Esse 
estudo foi realizado em uma faixa granulométrica de 0,10 a 0,07 mm. As análises 
termogravimétricas foram realizadas em ambos os materiais, com o intuito de verificar 
suas estabilidades térmicas, visto que, para processos de adsorção a temperatura é 
uma variável que tem influência. As análises termogravimétricas deste estudo foram 
realizadas no equipamento da marca Shimadzu modelo DTG-60. As curvas 
termogravimétricas foram obtidas mediante ao aquecimento da amostra em um porta-
amostra de alumina, na faixa de temperatura entre 0 a 800°C, com taxa de aquecimento 
de 10 °C min-1 em atmosfera de N2. A massa do cajueiro e da carnaúba utilizada foi de 
4,95 e 4,10g, respectivamente. Neste ensaio foram determinadas as áreas superficiais 
dos materiais lignocelulosicos, a partir da adsorção física do nitrogênio sobre os 
materiais pelo método de Brunauer-Emmett- Teller (BET). O procedimento experimental 
foi realizado no equipamento Micromeritics, modelo ASAP 2020. O método de Brunauer-
Emmet-Teller (BET) é um dos mais antigos métodos de caracterização, e consiste na 
medida da adsorção física de um gás inerte (geralmente N2). Desta maneira, obtém-se, 
através da isoterma de BET, a área específica do material, que é uma informação 
importante no que tange a atividade e a seletividade do mesmo, ou do suporte, obtendo-
se, desta forma a área acessível à impregnação dos sais (Gomes, 2011). A 
fluorescência de raios-x (FRX) segundo Gomes (2011), é um método de análise da 
constituição química de sólidos e líquidos. Este é um método de análise elementar 
qualitativo e quantitativo que se aplica a identificação de praticamente todos os 
elementos. As analises foram realizadas utilizando espectrômetro por FRX modelo 
EDX-720 da marca Shimadzu, em uma atmosfera a vácuo e desenvolvido o método 
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semi-quantitativo. As análises de difração de raios-x foram realizadas em ambos os 
adsoventes vegetais utilizando o difratômetro de raio-x modelo DRX-6000 da marca 
Shimadzu. As amostras foram submetidas as seguintes condições de análise: radiação 
Kα de cobre, voltagem de 40 kV e uma corrente elétrica de 30 mA. As análises dos 
grupos funcionas dos pós das folhas do cajueiro e da carnaúba, foram realizadas em 
um espectrofotômetro na região do infravermelho por transformada de Fourier da Bio-
Raid, através do equipamento modelo FTS-3000-MX da marca Excalibur Series. Os 
espectros vibracionais foram obtidos na faixa de 4000-400 cm-1. Esta técnica consiste 
de uma fonte de luz que emite radiação situada entre as regiões do visível e das 
microondas. No instante em que a luz é absorvida por uma molécula ou por certos 
grupos de átomos dão origem a espectros que ocorrem mais ou menos na mesma 
frequência. 
 
Resultados e Discussões 

 
O pó das folhas do cajueiro e da carnaúba, ambos com granulometria entre 0,10 mm a 
0,075 mm, foram analisados utilizando a técnica de caracterização de Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV), com o intuito de verificar as características morfológicas 
e de superfície dos materiais adsorventes. Quanto à forma dos adsorventes, é possível 
observar nas microscopias que ambos, em geral, apresentam uma variedade de formas. 
A morfologia do pó do cajueiro e do pó da carnaúba indica que o processo de moagem 
desintegra parcialmente as fibras. Esse mesmo resultado foi observado por Ramos et 
al. (2015), quando estudaram o processo de adsorção de íons metálicos utilizando o 
bagaço da cana como adsorvente e por Moreira (2008), ao utilizar o bagaço do pendulo 
de caju como adsorvente para remoção de metais em efluente aquoso. As analises 
termogravimétricas são imprescindíveis na caracterização dos materiais, pois fornecem 
informações valiosas sobre a estabilidade térmica do material. De acordo as curvas 
termogravimétricas para o pó das folhas do cajueiro e da carnaúba apresentam perfis 
semelhantes, com poucas variações de perda de massa. Em relação ao pó das folhas 
do cajueiro, observa-se que a perda de massa tem início entre à temperatura de 48 e 
101 °C e pode ser atribuída a desidratação do sólido, ou a perda de água absorvida na 
superfície do material. Essa primeira etapa representa uma perda de massa de 
aproximadamente de 8,73%. Posterior ao processo de desidratação sofrido pelo 
material, observa-se um segundo evento de menor intensidade até a temperatura de 
176 °C, cuja perda de massa foi de 1,99%, possivelmente, atribuída a lignina. Entre as 
temperaturas 176 e 351 °C, verifica-se a maior perda massa do material, nessa etapa a 
perda é de cerca de 44,7% atribuída, principalmente, a decomposição da hemicelulose. 
Por fim, a quarta perda de massa, observada entre 351 e 486,7 °C, foi de 
aproximadamente 39,3%. Este evento de perda de massa está associado, 
provavelmente, a decomposição da celulose. Através do estudo das curvas 
termogravimétricas para o pó das folhas da carnaúba, são observados quatro eventos, 
sendo o primeiro entre 43,8 e 81,6 °C, atribuído a umidade do material e com perda de 
massa de aproximadamente 6,8%. De 81,61 a 220,46 °C a perda de massa foi de 3,82% 
indicando, possivelmente, o início da decomposição da lignina. O terceiro evento 
observado quando a temperatura estava entre 220,4 e 409,9 °C, obteve perda de massa 
de 44,3% atribuída, provavelmente a decomposição da celulose e hemicelulose. O 
último evento pode ser observado entre 409,9 e 611,4 °C. Quando a temperatura é 
superior a 400 °C espera-se que quase toda a celulose tenha se decomposto. Para este 
evento, a perda de massa foi de 25,46% e está atribuída a decomposição da lignina 
(Fernandes, 2011; Goés, 2013; Han et al., 2010; Yang et al., 2007; Tserki et al., 2005). 
O ensaio de fluorescência de raios-x (FRX) foi realizado com o intuito de identificar e 
determinar os elementos químicos presentes nos adsorventes utilizados nesse trabalho. 
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Os resultados mostram que a composição química do pó das folhas do cajueiro e da 
carnaúba são semelhantes. A presença desses elementos nos pós estudados, deve-se 
possivelmente, a utilização de fertilizantes (S e K) e as próprias características do solo 
(Si, Ca, Fe e Na) e das folhas (S) (Moreira & Seo, 2016). De acordo com os elementos 
e o percentual de cada um deles, é possível observar que o pó das folhas do cajueiro é 
rico em potássio (K), cálcio (Ca) e com um considerável percentual de ferro (Fe), outros 
elementos são encontrados em menores quantidades. O pó das folhas da carnaúba 
possui em sua composição, principalmente, silício (Si), cálcio (Ca) e uma considerável 
quantidade de ferro (Fe), além, de pequenas porcentagens, de outros elementos. Os 
difratogramas do pó do cajueiro e da carnaúba estão apresentados na Figura 8. Os 
resultados das análises em ambos os pós, indicaram a presença de picos de baixa 

intensidade, em aproximadamente 21,32° (ângulo 2) referente a região cristalina da 
celulose. Em materiais lignocelulosicos, a cristalinidade é significativamente 
influenciada devido a sua composição (Guilherme, 2014). Xu et al. (2007) demostram 
que o bagaço de cana não tratado, material semelhante ao estudado neste trabalho, 
apresenta baixa cristalinidade, em função da amorficidade da lignina e hemicelulose. As 
análises de espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 
foram realizadas com o propósito de identificar a presença dos principais grupos 
funcionais contidos nas estruturas das biomassas lignocelulósica em estudo. As Figuras 
9 e 10 permitem visualizar as bandas de absorção do pó das folhas do cajueiro e da 
carnaúba, respectivamente. Na literatura diversos autores (Xu et al., 2006; Xu et al., 
2007; Moreira, 2008; Vieira et al., 2009; Brígida et al., 2010; Fernades et al., 2011; Goés, 
2013; Guilherme, 2014; Gonçalves et al., 2014) citam perfis de transmitância para 
materiais lignocelulósicos semelhantes aos estudados neste trabalho. Pode-se observar 
no espectro de absorção das folhas de cajueiro picos com comprimento de onda em 
3305 cm-1, geralmente, relacionado a presença de grupos (O-H); em 2920 cm-1, 
característico do estiramento de grupos (C-H) da celulose, hermicelulose e lignina; em 
1630 cm-1 atribuídos a grupos (C=O) de ácido carboxílico, cetonas, aldeídos, éster e 
carbonilas; e em 1029 cm-1 atribuído a grupos (C-O) de álcool. A ausência de picos na 
região de comprimento de onda 1370-1390 cm-1, em geral, remete a uma estrutura 
simétrica e deformação assimétrica da celulose e hemicelulose, indicando que a 
celulose e hemicelulose estão mais expostas na superfície da fibra. Na adsorção de 
metais pesados por biomassas o pH da solução é um dos fatores mais importantes do 
processo. Uma vez que, a especiação do metal na solução é dependente do pH e a 
carga dos sítios ativos na superfície pode mudar dependendo deste valor (Esposito et 
al., 2002; Loukidou et al.,2003). Para determinar a influência do pH no processo de 
biossorção foram realizados experimentos utilizando uma quantidade fixa dos 
adsorventes para diferentes valores de pH. Os resultados da influência do pH no 
processo de biossorção utilizando o pó das folhas do cajueiro como adsorventes 
mostram um aumento na capacidade de adsorção para valores de pH entre 3 e 7. Após 
atingir pH igual a 7, observa-se que a capacidade de adsorção é reduzida, devido a 
precipitação dos íons de cobre na forma de hidróxidos. Em relação ao processo 
utilizando o pó das folhas de carnaúba como adsorventes pode-se observar que há um 
aumento na adsorção com a ascensão do pH, até atingir o valor de pH igual a 4, a partir 
desse valor a capacidade de adsorção permaneceu constante até pH 6. Para valores 
de pH acima de 7 a remoção dos íons de cobre começa a cair. O pH pode afetar a 
solubilidade dos metais e a ionização dos grupos funcionais presentes na superfície do 
adsorvente. Em pH alcalino, ocorre uma competição direta entre os íons do metal e os 
íons H+ pelos sítios ativos da superfície do adsorvente. Os efeitos do pH podem também 
ser vistos pela associação e dissociação de alguns grupos funcionais presentes como 
as carboxilas. Uma vez que, em baixos valores de pH, a maioria dos grupos carboxilas 
não se encontram dissociados, não podendo ligar-se aos íons metálicos em solução 
(Yalcinkaya et al., 2002; Chubar et al., 2003; Sheng et al., 2004; Pino et al., 2006). A 
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redução da capacidade de adsorção com valores altos de pH é, principalmente, 
consequência da formação de complexos de hidróxidos solúveis. Esses resultados 
foram semelhantes aos reportados na literatura. Abdolali et al. (2014), estudaram a 
adsorção dos íons de cádmio, cobre, chumbo e zinco utilizando resíduos de chá, 
serragem, sabugo de milho e talo de uva como bioadsorventes. A partir da análise da 
alteração dos valores de pH (2-5,5), pode-se observar que houve uma elevação da 
capacidade de adsorção associada ao aumento do pH. Johnson et al. (2002), 
observaram o efeito do pH na remoção do cobre por cascas e pelotas de amendoim, no 
qual, as soluções de cobre foram avaliadas com valores de pH variando de 3 a 11. Os 
resultados obtidos por Johnson e colaboradores para ambos os adsorventes mostraram 
que aumento do pH cuminou com o aumento da adsorção, até valores de pH = 10. Para 
valores de pH acima de 10 os autores observaram que houve precipitação dos íons de 
cobre na solução. O equilíbrio de adsorção fornece informações importantes sobre um 
processo de separação por adsorção. Em geral, quando íons metálicos em solução 
aquosa são colocados em contato com o material adsorvente, as moléculas tendem a 
fluir do meio aquoso em direção a superfície do adsorvente, até que a concentração do 
soluto na fase fluida permaneça constante (Feng et al. 2011; Raulino, 2016). Foram 
levantados dados de equilíbrio de adsorção para os íons de cobre utilizando os 
bioadsorventes pó da folha do cajueiro e da carnaúba. As isotermas foram construídas 
relacionando a concentração do íon metálico na fase sólida em função da sua 
concentração na fase líquida. 
 

Conclusão 

 
• Caracterização físico-químicas dos bioadsorventes: i. As análises obtidas através do 
MEV, evidenciaram que os bioadsorventes estudados apresentam, em nível de 
microestrutura, morfologia semelhante, com formato variado e textura superficial 
porosa; ii. De acordo com as análises térmicas, observou-se que ambos os 
bioadsorventes apresentaram poucas variações de perda de massa. A estabilidade 
térmica do pó das folhas do cajueiro e da carnaúba foi de aproximadamente 170ºC e 
220ºC, respectivamente.; iii. Com as análises de BET, observou-se que a área 
superficial do pó das folhas do cajueiro foi inferior à do pó das folhas da carnaúba; iv. A 
composição química dos bioadsorventes são semelhantes, uma vez que são compostos 
principalmente por potássio, cálcio e sílica; v. Os difratogramas de ambos os pós 
indicaram a presença de picos de baixa intensidade associados, possivelmente, a 
presença de celulose.; vi. As análises de FTIR mostraram a presença, em ambos 
bioadsorventes, de grupos funcionais como carboxila, hidroxila, carbonila e etc. • Efeitos 
do tamanho de partícula, da concentração do adsorvente, do pH e da concentração 
inicial do metal: i. Em geral, foi observado que o percentual de remoção do íon metálico 
aumentou com a diminuição do tamanho das partículas, para ambos os bioadsorventes; 
ii. A dosagem do adsorvente pouco influenciou no processo de remoção quando se 
utilizou o pó das folhas do cajueiro. Por outro lado, para o pó das folhas da carnaúba o 
efeito foi inverso, tendo em vista que o aumento de massa culminou no aumento do 
percentual de remoção de íons de cobre; iii. Com o aumento do pH da solução, para 
ambos os bioadsorventes, o processo de remoção foi favorecido, sobretudo para pH de 
3 a 7. Para pH's superiores a 7, há uma pequena diminuição da capacidade de 
adsorção; iv. Com o aumento da concentração inicial do adsorbato na solução, ocorreu 
aumento da quantidade de cobre adsorvida por ambos os adsorventes. • Isotermas de 
adsorção e cinética: i. O modelo que melhor descreveu os dados experimentais para pó 
das folhas da carnaúba foi o da isoterma de Langmuir, enquanto, que para o pó das 
folhas do cajueiro o modelo de Freundlich mostrou ser mais eficiente. ii. O estudo 
cinético mostrou que logo nos primeiros minutos de reação o pó das folhas do cajueiro 
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e o da carnaúba atingiram o equilíbrio de adsorção em, aproximadamente, 2 min. e 2 
minutos. Para ambos os adsorventes o modelo de pseudo-primeira ordem foi o que 
melhor se ajustou. Diante de todos os fatores expostos é possível confirmar que ambos 
os bioadsorventes apresentam potencial para remover os íons de cobre presentes em 
efluentes sintéticos. 
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TÍTULO: Estudo de adsorção utilizando carvão ativado para fins de dessalinização da 

água do mar. 

Resumo 

O problema da escassez de água  mundial atinge consideráveis proporções em algumas 
áreas do planeta, tornando as técnicas de transformação de água salgada em água 
doce (dessalinização), cada vez mais relevantes. O objetivo geral desse projeto consiste 
em dessalinizar a água do mar utilizando o carvão produzido a partir da pirólise do pó 
de esgoto doméstico. O presente artigo trata dos testes preliminares visando alcançar 
o objetivo geral proposto. Como alternativas, a água do mar foi substituída por águas 
salobras, e esta, por soluções sintéticas de NaCl. No estudo o carvão ativo comercial 
foi caracterizado por análise de DRX, FRX, MEV e BET. Dentre as principais 
caracterizações, a análise de FRX mostrou que o carvão comercial e do lodo (Pedroza, 
2011), são constituídos em sua maioria por óxidos de ferro, sílica, alumínio e potássio.  A 
análise de BET realizada por (Pedroza, 2011), mostrou uma área superficial especifica 
de 544 m2/g para o carvão comercial e de 13 m2/g para o carvão do lodo de esgoto. A 
concentração inicial do NaCl foi em torno de 1,028 g/L e o pH do meio teve como valores 
7,0 e 3,0, respectivamente. A concentração do sal foi avaliada por medidas de 
condutividade elétrica a partir de estudos em batelada com um sistema shaker. Os 
resultados obtidos mostraram que a capacidade de adsorção do carvão comercial 
aumenta com o aumento da acidez do meio, chegando a um percentual de 12,45% (pH 
= 3,0) e uma capacidade de equilíbrio de 19,8 mg de sal/g de adsorvente. 
 
Palavras-chave: Dessalinização. Carvão comercial. Solução de NaCl. Adsorção 

batelada. 

TITLE: Adsorption study using activated carbon for seawater desalination purposes. 

Abstract 

The problem of world water scarcity reaches considerable proportions in some areas of 
the planet, making the techniques of transformation of salt water into fresh water 
(desalination), increasingly relevant. The overall objective of this project is to desalinate 
seawater using charcoal produced from pyrolysis of domestic sewage powder. This 
article deals with preliminary tests aiming to achieve the proposed general objective. As 
alternatives, seawater has been replaced by speckled waters, and this one by synthetic 
NaCl solutions. In the study, commercial active charcoal was characterized by XRD, 
XRF, SEM and BET analysis. Among the main characterizations, the analysis of XRF 
showed that commercial charcoal and sloil (Pedroza, 2011) are mostly composed of iron 
oxides, silica, aluminum and potassium. The BET analysis performed by (Pedroza, 2011) 
showed a specific surface area of 544 m2/g for commercial charcoal and 13 m2/g for 
sewage sludge coal. The initial concentration of NaCl was around 1.028 g/L and the pH 
of the medium had as values 7.0 and 3.0, respectively. Salt concentration was evaluated 
by electrical conductivity measurements from batch studies with a shaker system. The 
results showed that the adsorption capacity of commercial coal increases with increasing 
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acidity of the medium, reaching a percentage of 12.45% (pH = 3.0) and a equilibrium 
capacity of 19.8 mg of salt/g of adsorbent. 
 
Keywords: Desalination. Commercial charcoal. NaCl solution. Batch adsorption. 

Introdução 

Desde as últimas décadas há uma preocupação crescente em relação a disponibilidade 
de água doce para as gerações futuras, pois o nível de consumo é superior à capacidade 
de renovação local por meios naturais. As previsões mostram que em pouco tempo um 
número significativo de pessoas no mundo todo deverá viver sob estresse hídrico, 
enfrentando algum tipo de dificuldade severa (VILLES et al., 2019). 

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA) estima-se que 97,5% água 
existente no mundo é água salgada, não adequada ao consumo direto nem à irrigação 
de plantações, sendo apenas 2,5% da reserva mundial água doce. Levando em 
consideração esse cenário, a transformação da água salgada em água potável pode ser 
uma opção cada vez mais aceita e pesquisada pelas técnicas de dessalinização 
(VILLES et al., 2019). 

A dessalinização representa uma opção para aliviar a escassez de água doce e se 
transformou em uma solução amplamente aplicada para um número crescente de 
regiões em todo o mundo (A.J. Medina, 2001). Sabendo que, das 71 maiores cidades 
que não têm acesso local a novas fontes de água doce, 42 estão localizadas ao longo 
da costa, percebe-se que a dessalinização da água do mar tem grande potencial de 

desenvolvimento em escala global (N. Ghaffour, 2009). 

Segundo Gomide (1988), a adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo 
sólido fluido na qual se explora a habilidade de certos sólidos, em concentrar na sua 
superfície determinadas substâncias existentes em soluções líquidas ou gasosas, o que 

permite separá-las dos demais componentes da mistura. 

O processo de adsorção pode ser influenciado diretamente por alguns fatores, esses 
são: a área superficial, volume de poro, natureza do adsorvente, concentração, 
temperatura e pressão de operação e pH do meio (Cooney, 1999). A capacidade de 
adsorção do carvão ativado é determinada por sua área superficial específica, por sua 
estrutura porosa interna e pela presença de grupos funcionais sobre a superfície 
(SOLEIMANI e KAGHAZCHI, 2008). 

Existem inúmeros materiais adsorventes, sendo o carvão ativado o mais comumente 
utilizado. É um material versátil com aplicações em diversas áreas, principalmente em 
processos industriais e que pode ser obtido a partir de diversas matérias primas 
(BHATNAGAR et al., 2013; MONTANÉ et al., 2005), incluindo carbonáceo, natural ou 
sintético. Apresenta uma estrutura interna de poros bem desenvolvida. O carvão 
comercial, proveniente de um precursor sintético tem a área superficial variando de 600 
a 1600 m²/g, estando geralmente na faixa de 900 m²/g, de acordo com Fernandes et al. 
(2008). Uma das suas principais características é a sua alta eficiência no processo de 
adsorção. A utilização desse material como adsorvente é reconhecida como a melhor 
tecnologia de controle para o tratamento da água, sendo a purificação de águas a sua 

principal aplicação (HAMDAOUI e NAFFRECHOW, 2007; CHENG et al., 2005). 

Além desse carvão comercial, pode-se destacar a utilização de biomassa de resíduos 
na fabricação do carvão ativado, além de criar um destino apropriado e sustentável para 
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os rejeitos industriais, apresenta-se como uma alternativa de baixo custo para o 
tratamento de efluentes contaminados. O Laboratório de Biomassa e biocombustíveis 
do DEQ _ UFRN, vem desenvolvendo desde 2009, pesquisas na área de Energias 
Renováveis com produção de bio – óleos a partir da pirólise de diferentes biomassas 
(capim elefante, lodo de esgoto, aveloz, pó de coco seco, pó de madeira, pó da casca 
do arroz). O carvão é um dos subprodutos originado do processo. Esse resíduo é 
constituído na sua estrutura de diversos elementos na forma de óxidos, entre os 
principais, os óxidos de ferro, sílica e alumina. 

Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho consiste em avaliar a eficiência de 
remoção do NaCl em solução, em diferentes valores de pH e tempos de adsorção, 

utilizando o carvão ativado comercial como adsorvente. 

 
Metodologia 

 
A presente pesquisa tem como objetivo final, avaliar a capacidade de adsorção do 
carvão originado do processo de pirólise do lodo de esgoto doméstico, frente a soluções 
salinas, como por exemplo, a água do mar. O carvão foi fornecido pelo Laboratório de 
Biomassa e Biocombustíveis do Departamento de Engenharia Química da UFRN e 
portanto, produzido na temperatura de 500 °C, em um reator de cilindro rotativo, e vazão 
de gás inerte (N2) igual a 50 ml/min. Para o desenvolvimento do trabalho, como testes 
preliminares, foi utilizado o carvão comercial, soluções salinas de NaCl sintética, bem 
como amostras de águas salobras contendo sais em sua composição. A seguir serão 
apresentadas comentários sobre o carvão da pirólise do lodo, água salinizada, carvão 
comercial, construção da curva de calibração para o NaCl, caracterização do carvão e 
o estudo da adsorção da solução sintética do cloreto utilizando o processo em batelada.  
 
2.1 Carvão da Pirólise do Lodo de Esgoto 
Esse carvão foi obtido do processo de pirólise do lodo de esgoto na forma de pó, em 
um reator de cilindro rotativo, na temperatura de 500 °C (PEDROZA, 2011). Este carvão 
é constituído em sua estrutura por vários tipos de óxidos metálicos, dentre os principais, 
óxidos de ferro, alumínio, zínco, sílicio e cálcio, sendo o maior percentual para o óxido 
de ferro (Fe2O3), 69,56%. 
 
2.2 Água salinizada 
A intenção inicial ficou voltada ao uso de águas salobras, cujas amostras iniciais foram 
fornecidas por uma fazenda localizada no interior do Rio grande do Norte – Natal. Esta 
água poderia ser utilizada tanto para o gado como para a agricultura, porém, devido ao 
seu elevado teor de sais, a mesma sofreu restrições quanto ao seu uso. Uma análise 
do pH e do teor de saís foram realizadas no laboratório de controle de qualidade do 
Departamento de Engenharia Química da UFRN. 
 
2.3 Carvão comercial 
Esse carvão ativado foi adquirido comercialmente da empresa Dinâmica, e, portanto, 
constituídos dos seguintes elementos em sua estrutura: Ferro (0,03%), Metais pesados 
(0,005%) Cloretos (0,1%), Sulfato (0,01% e zinco (0,001%). 
 
2.4 Solução sintética de Cloreto de sódio 
Visando a construção da curva de calibração com o cloreto de sódio comercial, várias 
soluções de concentrações na faixa de 0,001 a 1 g/L foram preparadas. 
 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1261 

 

2.5 Construção de curva de calibração 
A curva de calibração, para as diferentes concentrações de soluções do NaCl, foi 
construída, cujos teores de sais foram avaliados por um medidor de condutividade 
elétrica. Ao todo, foram preparadas dez soluções. Desta forma foi construído um gráfico 
da condutividade elétrica versus concentração da solução. Essa curva tem como 
objetivo, após leitura de condutividade, encontrar o valor da concentração do sal 
presente na solução nos ensaios de adsorção. 
 
2.6 Caracterização dos carvões 
Para a caracterização, uma amostra do carvão comercial passou pelas análises de 
difratometria de raios X (DRX), utilizando um difratômetro da marca SHIMADZU, modelo 
XRD-7000, fluorescência de raios X (FRX), utilizando um equipamento da marca 
SHIMADZU, modelo EDX-720/800HS, em atmosfera de argônio e, microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), utilizando um aparelho marca HITACHI, modelo 
Tabletop Microscope TM-3000. Para análise do DRX, a identificação das fases foi 
utilizado o software X'Pert Highscore Plus. Em relação ao carvão do lodo de esgoto, as 
análises foram realizadas por PEDROZA, 2011. 
 
2.7 Estudo da influência do pH 
Para analisar o comportamento do adsorvente frente à natureza do meio foram 
utilizados dois diferentes valores de pH’s: 3,0, e 7,0. Para ajustar esse parâmetro no pH 
3, foi adicionado gotas da solução de H2SO4 18 mol/L. 
 
2.8 Procedimento experimental para o estudo da adsorção com carvão comercial e 
solução sintética 
Para a realização da primeira etapa do estudo de adsorção, com carvão comercial e 
solução sintética de cloreto de sódio, foram preparadas nove amostras em Erlenmeyers 
de 250 mL, cada uma  contendo 0,25 g de carvão ativado comercial e 50 mL de uma 
solução de NaCl, com concentração de 1 g/L e pH 7. Os Erlenmeyers foram colocados 
em um equipamento Shaker, da marca TECNAL, modelo TE-422, com agitação 
constante de 100 rpm e controle de temperatura de 25 C°. O acompanhamento do 
processo se deu em função do tempo e, portanto, finalizado ao atingir a completa 
saturação do adsorvente (condição de equilíbrio). 
 
O experimento foi realizado em batelada e após 5 minutos de agitação a primeira 
amostra foi retirada do equipamento, em seguida a amostra foi filtrada e o líquido 
sobrenadante foi separado para ter sua condutividade elétrica analisada por um medidor 
de condutividade de bancada. As outras amostras passaram pelo mesmo procedimento, 
sendo uma retirada por vez nos tempos seguintes de 10, 15, 30, 60, 120, 180, 240 e 
360 minutos. 
 
A segunda etapa do estudo de adsorção consistiu em reproduzir a primeira etapa, 
seguindo o mesmo procedimento de preparo e de análise, mas com a alteração de pH 
da solução de NaCl, para o valor 3,0. Este valor foi alcançado introduzindo o H2SO4 na 
concentração de 18 mol/L. 
 
2.9 Avaliação da Capacidade de adsorção e de equilíbrio do carvão 
A avaliação da capacidade de adsorção (Equação 1), será feita fazendo um balanço de 
massa na fase líquida (filtrado) tendo em conta a diferença entre a concentração inicial 
do sal e a concentração residual (tomada como o menor valor), dividindo-se esse 
resultado pela concentração inicial do sal. O resultado final foi multiplicado por 100. 
 
% adsorvido = (Co –Cresidual)/Co  x 100   (1) 
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A quantidade do sal adsorvido no equilíbrio, (mg/g) será calculada pela Equação 2, ou 
seja, razão entre a diferença da concentração inicial e a de equilíbrio, cujo resultado 
será multiplicado pelo volume da solução utilizada (50 mL) e dividida pela massa do 
adsorvente (0,25 g). 
 
Qe = (Co – Ce)V/m   (2) 
Onde: Co é a concentração inicial do adsorvato (mg/L); Ce é a concentração do sal em 
equilíbrio (mg/L), V volume da solução (L) e m a massa do adsorvente (mg). 
 

Resultados e Discussões 

 

Em relação aos resultados experimentais, serão destacados as caracterizações dos 
carvões (comercial e do lodo), curva de calibração da solução sintética, solução sintética 
do sal e o estudo de adsorção do NaCl em batelada, com dois diferentes valores de pH 
(3,0 e 7,0). Como o objetivo do trabalho diz respeito ao uso do carvão do lodo como 
adsorvente, para as informações dessa caracterização, e título de comparação, foi 
utilizado os resultados de Pedroza, 2011, já que o foco de sua tese foi a produção do 
carvão do lodo e, portanto, utilizado no presente trabalho. 

 

3.1 Caracterização do Carvão 

 

3.1.1 Análise de Difração de Raios X 

 

As Figuras 1 e 2 apresentam as análises de DRX realizadas para as amostras do carvão 
comercial e do carvão obtido da pirólise do lodo de esgoto doméstico (PEDROZA, 2011), 
lavado com diclorometano. O carvão comercial apresenta intensidade de picos um 
pouco maior quando comparado ao do carvão do lodo. 

Observa-se que há presença de pouca cristalinidade nos carvões, e essa cristalinidade 
existente é decorrente das cinzas, principal resíduo da degradação de material 
carbonáceo. As cinzas do carvão por sua vez são compostas principalmente por sílica, 
alumínio, potássio e magnésio, elementos que pertencem às fases quartzo, microlínio e 

caulinita encontrados nos carvões. 

 

3.1.2 Análise de Fluorescência de Raios X 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados da análise de FRX das amostras do carvão 
comercial bem como do carvão do lodo de esgoto (PEDROZA, 2011). Este, por sua vez, 
foi submetido a um processo de lavagem com diclorometano (CLdicl.), para retirar traços 
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de bio – óleo impregnado em sua estrutura durante sua produção. Todos os elementos 
que se encontram na Tabela 1 estão na forma de óxidos. Para o carvão do lodo, a 
presença desse metal se justifica em razão dos tratamentos físico-químicos que o 
mesmo recebeu nas estações de tratamento de efluentes. Observa-se que os óxidos de 
silício, ferro, alumínio e potássio são os principais elementos na estrutura dos carvões. 

 

3.1.3 Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Nas Figuras 3, 4 e 5 são apresentadas as análises do MEV para os carvões, comercial 
e do lodo de esgoto (PEDROZA, 2011), respectivamente. A Microscopia Eletrônica de 
Varredura forneceu informações morfológicas necessárias para analisar a superfície do 
material adsorvente, o qual é constituído de aglomerado de diferentes tamanhos, 
apresentou superfície heterogênea, irregular e rugosa com presença de cavidades. 

 

3.1.4 Análise Textural (Método BET) 

 

Esses resultados (Tabela 2) foram apresentados na Tese de Doutorado de Pedroza, 
2011, tanto para o carvão comercial como do carvão do lodo lavado com dicloro metano. 
O volume e o tamanho do poro foram determinados pelo método BJH (Barret, Joyner e 
Halenda). A área específica de contato do carvão comercial (CC) é significativamente 
maior que o do carvão do lodo, havendo, portanto necessidade de realizar um 
tratamento físico no mesmo, seguido de uma ativação química visando abrir os poros 

desse material. 

 

3.1.5 Construção de curva de calibração com o cloreto de sódio 

 

A curva de calibração para o NaCl é apresentada na Figura 6, para diferentes valores 
de concentração. Observa-se uma reta com coeficiente de correlação próximo da 
unidade. 

Sendo assim, a equação para o cálculo da concentração das amostras de NaCl, no 

estudo da adsorção, pode ser representada pela Equação 3. 

[NaCl] = (Condutividade-8,8079)/1939           (3) 

 

3.1.6 Análise da água salinizada 
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A análise água salobra, a ser utilizada nos experimentos preliminares de adsorção, 
apresentou um pH na ordem de 5,2 e um percentual de Cloretos na ordem de 12 (mg/L), 
significando um percentual elevado impróprio para o uso e mesmo para o consumo de 
animais, havendo assim necessidade da sua adsorção redução. 

 

3.1.7 Estudo da adsorção do NaCl em solução 

 

Esse estudo foi realizado com a solução sintética do cloreto de sódio, preparado em 
diferentes concentrações. O processo aconteceu em batelada, com 9 amostras, pH = 7 
e 3,0, e tempo de adsorção variando de 0 – 360 minutos. A condutividade elétrica 
residual de cada amostra foi medida e, com esse valor, utilizando a Equação 3, a 
concentração do sal foi calculada (Tabelas 3 e 4). 

Analisando as concentrações de sal, percebe-se que para o meio neutro (pH = 7,0), a 
concentração residual do sal (0,92016 g/L) é menor para o tempo de 60 minutos, 
aumentando com o tempo de adsorção. Isto significa que o carvão atingiu a saturação 
e a partir desse momento, o sal impregnado na estrutura do adsorvente, começa a ser 
liberado para a fase líquida. Já em meio ácido (pH = 3,0), a amostra que apresentou 
menor concentração foi referente ao tempo de adsorção igual a 180 minutos (0,9 g/L). 
Isto significa, que em pH ácido, a interação e afinidade entre o NaCl e o carvão são mais 
fortes, promovendo maior capacidade de adsorção. 

 

3.1.8 Estimativa da Capacidade de adsorção e de equilíbrio do carvão 

 

A quantidade adsorvida de NaCl no carvão comercial (Tabela 5) foi obtida pela Equação 
1, descrita anteriormente. O volume da solução foi de 50 x 10-3 L e a massa do 
adsorvente teve como valor 0,25 g. A concentração residual do sal foi considerada a de 
menor valor, ou seja, 0,92016 g/L para t = 60 minutos e 0,900 g/L, para t = 120 minutos. 
A capacidade de equilíbrio foi calculado pela Equação 2. 

Observa-se através da Tabela 5 que o percentual de adsorção do NaCl bem como a 
capacidade de equilíbrio do adsorvente aumenta à medida que o meio se torna mais 
ácido indicando maior interação entre o adsorvente e o adsorvato. Os percentuais de 
adsorção, obtidos para os dois diferentes valores de pH’s, ainda são baixos (10,4 e 
12,45%), havendo assim necessidade de promover melhorias no carvão que, como 
alternativa, sugere-se um tratamento químico do mesmo. Já para o equilíbrio, necessita-
se de 19,8 mg (pH = 3,0) de sal por grama de adsorvente o que torna o carvão um 
adsorvente em potencial para adsorção de sais. Em pH 3,0, ressalta-se a recomendação 
de avaliar, devido a presença do H2SO4 em solução, a existência de reação química, 

na fase homogênea líquida, ou seja, a possibilidade de formação do sulfato de sódio. 
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JAYAPRAKASH et al., (2017) estudaram a dessalinização de sais da água do mar e 
águas salobras, utilizando um processo dinâmico de adsorção em colunas, utilizando 
filtros a base de carvão obtido da pirólise de coco seco, obtendo um percentual de 
remoção de 60% de cloro e 75% de sódio. 

A adsorção de compostos perclorados, em batelada, utilizando carvão ativado granular 
foi estudado por KAI-LIN HSU ET AL., (2012). O pH do meio foi alcançado com a adição 
de H2SO4 0,1M e NaOH 0,1M. Na temperatura variando de 5 – 45 oC , massa de 
adsorvente de 0,05g, velocidade de agitação de 300 rpm e tempo de 8 hora, os autores 
obtiveram uma capacidade de adsorção do carvão na ordem de 28,21 à 33,87 mg/g. 

KAVITA et al., (2016), estudaram o processo de adsorção em batelada utilizando água 
do mar misturado ao carvão ativado granular. A massa de adsorvente variou entre 1 – 
5g, o volume da solução da água do mar foi de 100 ml e tempo de adsorção de 2h. A 
redução dos sais foi da ordem de 60%. 

 

Conclusão 

 

Diante dos resultados experimentais obtidos, observa-se que os elementos óxidos 
existentes nos carvões, seja comercial ou do lodo de esgoto, pode promover interações 
positivas e afinidades interessantes com os sais em soluções. A capacidade de 
adsorção do carvão é influenciada pela acidez do meio chegando a um valor 12,45% 
em pH 3,0. Neste pH, o tempo para atingir o equilíbrio foi maior (180 minutos), 
significando que forças ácidas na superfície do adsorvente reduz a dessorção do sal 
para a fase líquida. Os resultados mostraram a necessidade de realizar um estudo de 
tratamento químico do carvão comercial o que deve se estender ao carvão obtido da 
pirólise do lodo de esgoto doméstico. No presente trabalho não houve tempo hábil para 
obtenção de dados experimentais com o carvão do lodo de esgoto, amostras de águas 
salobras e com a água do mar, ficando como perspectivas para trabalhos futuros. 
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Figura 1 - DRX para o carvão comercial. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 2 - DRX para o carvão do lodo. Fonte: Pedroza, 2011. 
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Figura 3 - Análise MEV do carvão comercial (aumento de 250X). Fonte: Autor. 
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Figura 4 - Análise MEV do carvão comercial (aumento de 1000X). Fonte: Autor. 
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Figura 5 - Análise MEV do carvão do lodo lavado com diclorometano (aumento 500X). 
Fonte: Pedroza, 2011. 

 

 

Figura 6 – Curva de calibração do NaCl. Fonte: Autor. 
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Tabela 1 – Análise de fluorescência de raios X (FRX). Fonte: Autor. 

 

 

Tabela 2 - Análise de BET para o carvão comercial e do lodo de esgoto doméstico. 
Fonte: Pedroza, 2011. 
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Tabela 3 – Solução de NaCl neutra (pH= 7). Fonte: Autor. 
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Tabela 4 – Solução de NaCl ácida (pH = 3). Fonte: Autor. 

 

 

Tabela 5 - Avaliação do percentual de adsorção do NaCl e da capacidade de equilíbrio. 
Fonte: Autor. 
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TÍTULO: Influência da massa molar do PEG em sistemas aquosos para recuperação de 

proteínas totais durante o protocolo de purificação do antígeno 503 de Leishmania i. 

chagasi expresso em E. coli M15 

Resumo 

Devido ao elevado custo e a toxicidade das drogas utilizadas para cura da leishmaniose, 
faz-se necessário buscar alternativas mais eficazes e menos agressivas ao organismo. 
No presente trabalho foi avaliada a recuperação de proteínas totais durante o protocolo 
de purificação do antígeno 503 de Leishmania i. chagasi expresso em E. coli M15 em 
um sistema de duas fases aquosas com fases formadas de PEG 6000/fosfato de 
potássio dibásico. O melhor resultado de recuperação foi o do experimento formado por 
20,0% PEG 6000, 12,51% de fosfato de potássio dibásico, 10,0% caldo proteico e 
57,49% de água, com recuperação de 1,01 mg de proteína, 84% de rendimento e 
coeficiente de partição 4,98. 

 
Palavras-chave: E. coli; Sistemas de Duas Fases Aquosas; Antígeno 503; Purificação; 

TITLE: PEG’s molar weight influence in aqueous systems for recovery and purification 

of 503 antigen of Leishmania i. chagasi expressed in E. coli 

Abstract 

Due to the high cost and toxicity of drugs used to cure leishmaniasis, it is necessary to 
research for more effective and less aggressive alternatives to the body. In the present 
study, the recovery of total proteins during the protocol for expressing the Leishmania i. 
chagasi 503 antigenusing E. coli M15 was performed by means of a two-phase aqueous 
system with PEG 6000/dibasic potassium phosphate forming phases. The best recovery 
result was found using 20,0% PEG 6000, 12.51% dibasic potassium phosphate, 10% 
protein broth and 57.49% water, with recovery of 1.01 mg of protein, 84% of yield and a 

partition coefficient of 4.98. 

 
Keywords: E. coli; Aqueous Two Phase Systems; Antigen 503; Purification; 

Introdução 

Leishmaniose é uma doença causada por protozoários do gênero Leishmania, que de 
acordo com a espécie podem produzir manifestações cutâneas, mucocutâneas, 
cutâneas difusas e viscerais (ETTINGER et al., 2009). A doença possui uma ampla 
distribuição, principalmente, em regiões tropicais e subtropicais. Estima-se que exista 
em todo o mundo 12 milhões de pessoas infectadas com as diversas formas da doença, 
e cerca de 350 milhões de pessoas expostas ao risco de infecção (DAVIES, 2003). 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1275 

 

 
Devido ao elevado custo e a toxicidade das drogas utilizadas para cura da leishmaniose, 
faz-se necessário buscar alternativas mais eficazes e menos agressivas ao organismo. 
Apesar dos avanços expressivos dos estudos da biologia molecular e da imunologia das 
infecções, não existe, atualmente, nenhuma droga capaz de prevenir essa doença, o 
que justifica a produção de antígenos específicos para o desenvolvimento de vacinas e 
kits para diagnóstico da Leishmaniose visceral de elevada acessibilidade. 
 
Na biotecnologia, bactérias como a E. coli são amplamente utilizadas para obter 
biomoléculas, tais como os antígenos, a partir da tecnologia do DNA recombinante. 
Porém para recuperação das biomoléculas de interesse, no caso de biomoléculas 
produzidas intracelularmente, é necessário romper a célula, o que resulta na liberação 
de endotoxinas (lipopolissacarídeo, LPS) presentes na membrana externa de bactérias 
gram-negativas (LOPES et al., 2010). Por esta razão, biomoléculas obtidas a partir 
dessas bactérias devem ser livres dos LPS para não induzir nenhum tipo de efeito 
quando administradas em animais ou seres humanos. No entanto, os LPS são 
moléculas muito estáveis, resistindo a extremas variações de temperaturas e pH em 
comparação com as proteínas (MAGALHÃES et al., 2007). 
 
Outra limitação na produção de biomoléculas em escala industrial é o elevado custo 
referente à etapa de downstream processing, que dependendo do produto de interesse, 
pode variar de 50% a 80% do custo total (SILVINO DOS SANTOS; GUIRARDELLO; 
TEIXEIRA FRANCO, 2002; WENZIG et al., 1993). Dessa forma, técnicas como 
Sistemas de Duas Fases Aquosas (SDFA) vêm se destacando como técnicas 
promissoras para o desenvolvimento industrial de recuperação e purificação de 
biomoléculas, sendo empregada com esse intuito, por ser de fácil manuseio e baixo 
custo, diminuir as etapas de processamento e utilizar material particulado no seu estado 
natural (YAP et al., 2010). 
 
Os SDFA formados por PEG/sal foram extensamente utilizados por permitirem boa 
seletividade na separação de moléculas e devido ao seu baixo custo (HEMAVATHI; 
RAGHAVARAO, 2011; SCHMIDELL et al., 2001). Após o surgimento de uma nova 
família de solventes, conhecidos como líquido iônico, a comunidade científica passou a 
tomar interesse pela aplicação destes em sistemas aquosos bifásicos (LONG; 
KEATING, 2006; LI et al., 2012; VENTURA et al., 2012; FREIRE et al., 2010; CLÁUDIO 
et al., 2013 apud ZHANG et al., 2017). 
 
Os solventes eutéticos profundos (da sigla em inglês DES), por sua vez, surgiram a 
partir da busca por um substituto ao líquido iônico que superassem as desvantagens 
deste, como toxicidade e complexidade de produção (ABBOTT et al., 2003; ZHAO et 
al., 2015). Os DESs são uma mistura eutética formada pela mistura de sais de amônio 
quaternário substituído (grupos receptores de ligação de hidrogênio) e grupos doadores 
de ligação de hidrogênio, como as aminas, álcoois e ácidos. 
 
O DES se destaca por ser um solvente líquido a temperatura ambiente e permitir que 
suas características sejam modeladas pela escolha da razão e dos componentes de 
formação (ABBOTT et al., 2003). Cloreto de colina é um dos mais amplamente usados 
sais de amônio quaternário para formação de DES por ser barato e facilmente extraído 
de biomassa (XU et al., 2015). 
 
Neste contexto, o presente estudo teve como foco principal desenvolver estratégias de 
purificação e recuperação do antígeno recombinante 503 de Leishmania i. chagasi 
usando SDFA. 
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Metodologia 

 
Microrganismo 

A cepa de Escherichia coli M15 expressando o antígeno recombinante 503 de L. chagasi 
(Tamanho do inserto: 2009 pb, ORF: 1473pb e 491 aa, Homólogo: L. infantum EF-1) foi 
cedida pela Profa. Dra. Selma Maria Bezerra Jerônimo, do Laboratório de 

Imunogenética do Departamento de Bioquímica/UFRN (MARTINS et al., 2006). 

Produção do antígeno e rompimento celular 

A cepa de Escherichia coli M15 expressando o antígeno recombinante 503 foi cultivada 
em meio 2XTY suplementado com antibióticos (100 µg/µL de ampicilina, 25 µg/ µL de 
canamicina) em incubador rotativo a 37ºC sob agitação de 200 rpm. Para expressão do 
antígeno, os cultivos foram induzidos pela adição de uma concentração final de 1,0 mM 
IPTG, quando a densidade óptica (OD 590 nm) atingiu 0,5 (fase exponencial) (VAZ et 
al., 2011). As células foram centrifugadas a 4000 xg a 4ºC e suspendidas em tampão 

pH 8,0 e submetidas ao processo de rompimento celular. 

Para o rompimento da parede celular foi utilizado um tampão de lise a base de uréia, 
cuja composição é: NaH2PO4 (100,0 mM), uréia (8,0 M), Tris-Cl (10,0 mM, pH 8,0). 
Primeiramente, as células foram coladas em banho de gelo por 15 minutos; em seguida, 
foram ressuspensas em tampão de lise a base de uréia homogeneizando-se de 15 a 60 

minutos em vórtex a 25 °C. 

Recuperação do antígeno recombinante usando SDFA 

A Tabela 1 mostra a composição dos SDFA com PEG e DES. Os sistemas com PEG 
formados a partir de soluções aquosas (solução estoque) de PEG 6000 (50%), PEG 
4000 (50%) e fosfato de potássio dibásico (30%); cloreto de sódio (NaCl); extrato 
homogeneizado com o tampão de uréia e água deionizada. 

Para os sistemas com DES, são sintetizados quatro DESs diferentes, de acordo com 
metodologia proposta por XU et al. (2015), mostrados na Tabela 2. Os DESs são 
compostos pelo sal cloreto de colina como receptor de ligação de hidrogênio (ALH) e 
pelos álcoois etileno glicol, glicerol, D-glicose e D-Sorbitol como doadores de ligação de 
hidrogênio (DLH). As misturas eutéticas são preparadas misturando-se os componentes 
em um agitador magnético, à 90 ºC, até formação de líquido transparente. 

Os SDFAs foram agitados por Vortex durante 30 segundos após formados e depois 
levados a centrifugados (5 min, 3000 rpm) a 25 ºC. 

A concentração de proteína foi determinada pelo método de Bradford (BRADFORD, 
1976). 

A fim de se avaliar a influência do sistema na recuperação e purificação do antígeno 
503 utilizou-se a razão volumétrica (R), coeficiente de partição (K) e rendimento (E). 

R = Vt/Vb 
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E = Ct/(CtVt + CbVb) 

K = Ct/Cb 

Onde os parâmetros Vi e Ci se referem à volume e concentração protéica total, 
respectivamente, da fase i (fase topo t ou base b). 

 
Resultados e Discussões 

 

Uma das principais vantagens dos sistemas de duas fases aquosas é que a 
biomolécula, no caso o antígeno, está em um meio predominantemente aquoso, como 
mostrado na composição da Tabela 1. Isso configura como uma vantagem em relação 
a métodos tradicionais de extração líquido-líquido que utilizam meios com alto teor 
orgânico que não é adequado para purificação de proteínas uma vez que estas 
desnaturam facilmente ou perdem atividade biológica em solventes orgânicos (XU et al., 
2015). 

Em sistemas de duas fases aquosas com PEG 6000 foi possível observar diminuição 
de conteúdo protéico recuperado na fase superior (topo) à medida que houve aumento 
na concentração de NaCl (composição na Tabela 1 e resultados na Tabela 3), 
diminuindo em 96,6% na fase topo, de 1,01 para 0,03 mg, com o aumento de 5% do sal. 
Isso provavelmente se deu ao efeito salting out juntamente com a presença dos LPS no 
homogeneizado. Assim, concentrações de sal altas provavelmente induziram aos 
precipitados na fase inferior, dessa forma forçando que as proteínas totais se 
deslocassem para a fase inferior do sistema. O aumento de PEG 6000 em 5% teve o 
mesmo efeito no meio, porém em menor escala, diminuindo em 77,5%, de 1,01 para 
0,23 mg. 

Isto sugere que o aumento da concentração do PEG 6000 provocou efeito semelhante 
ao salting out, “expulsando” as proteínas totais do meio, da fase topo (superior) para a 
fase inferior (base). Outro efeito observado ao aumento de PEG é que foi acompanhado 
de aumento na razão volumétrica, o que demonstra a influência do mesmo nos SDFA. 

O melhor resultado de recuperação para as proteínas totais foi o do experimento 1, 
formado por 20,0 % PEG 6000, 12,51% de fosfato de potássio dibásico, 10,0 % caldo 
proteico e 57,49% de água, com recuperação de 1,01 mg de proteínas, 84% de 
rendimento e coeficiente de partição 4,98. Quanto à purificação, resta ser realizado 
testes de eletroforese para verificar quais moléculas estão presentes no conteúdo 
recuperado. 

Os experimentos com PEG 4000 e DES e posteriores análises mais profundas dos 
sistemas não puderam ser realizadas devido à pandemia do covid-19, que impossibilitou 

o uso dos laboratórios até a conclusão do presente trabalho. 

 
Conclusão 

 
Sistemas de duas fases aquosas têm dentre as suas vantagens ser um meio aquoso 
que é propício para biomoléculas. Foi observado que o aumento da concentração de sal 
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NaCl provocou diminuição da recuperação de proteína, devido ao efeito salting out que 
levou a proteína à superfície. Efeito semelhante foi observado com o PEG 6000, o que 
sugere que pode haver melhores resultados a partir da diminuição da concentração do 
mesmo. O melhor resultado de recuperação de proteínas totais foi o do experimento 1, 
formado por 20,0% PEG 6000, 12,51% de fosfato de potássio dibásico, 10,0% caldo 
proteico e 57,49% de água, com recuperação de 1,01 mg de proteína, 84% de 
rendimento e coeficiente de partição 4,98. 
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Tabela 1. SDFA formados com PEG e DES. O C na coluna Tubo se refere ao controle 
do experimento e A se refere ao experimento com extrato (homogeneizado) contendo o 

antígeno. 
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Tabela 2. Composição e estrutura dos DESs analisados. 
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Tabela 3. Resultados dos sistemas de duas fases aquosas formados com PEG 6000. 
Ci, concentração na fase i, PTi, massa de proteínas totais na fase i, E, rendimento, R, 

razão volumétrica e K, coeficiente de partição. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de manual para o software de controle do Regulador 

Eletromagnético de Frequência (REF) 

Resumo 

O presente trabalho pretende relatar sobre o desenvolvimento de um manual orientado 
à estratégia de controle da plataforma do regulador eletromagnético de frequência (REF) 
implementada no processador digital de sinais (DSP) da Texas Instruments da família 
TMS320x281x . Serão detalhados os aspectos mais importantes visando a utilização do 
controle do REF, tais como: apropriação da estratégia de controle proposta por SILVA 
(2015); associar os blocos da estratégia de controle com os trechos de código da rotina 
de controle; e justificar o uso dos módulos do DSP na rotina de controle. Finalmente 
pretendia-se implementar uma nova estratégia de controle para o REF, porém devido à 
crise de saúde mundial de 2020, essa aplicação foi inviabilizada. 

 

Palavras-chave: REF. DSP. Controle. Manual. 

TITLE: Development of a manual for the Electromagnetic Frequency Regulator (EFR) 

control software 

Abstract 

The present work intends to report on the development of a guide oriented to the control 
strategy of the electromagnetic frequency regulator (EFR) platform implemented in the 
Texas Instruments digital signal processor (DSP) of the TMS320x281x family. The most 
important aspects specific to the use of EFR control will be detailed, such as: 
appropriation of the control strategy proposed by SILVA (2015); associate the control 
strategy blocks with the code snippets of the control routine; and justify the use of DSP 
modules in the control routine. Finally, it was intended to implement a new control 
strategy for the REF, however due to the global health crisis of 2020, this application was 
not feasible. 

 

Keywords: EFR. DSP. Control. Guide. 

Introdução 

Diante do contexto proposto pela agenda de 2030 da organização das nações unidas 
(ONU) para o desenvolvimento sustentável, a evolução das tecnologias de geração de 
energia elétrica a partir da força dos ventos (geração eólica) vem ocupando um espaço 
bem ambicioso ao tentar cumprir alguns objetivos. 
 
Isso se dá pelo fato da geração eólica utilizar uma fonte de energia renovável 
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(vento),não poluente e que não necessita de água, contribuindo para combater 
mudanças climáticas e seus impactos, diferente de fontes a carvão, gás e combustíveis 
à base de petróleo que possuem uma alta taxa de emissão de dióxido de carbono e que 
necessitam de água para resfriar processos termodinâmicos, indicando um ponto 
extremamente positivo para reverter a crescente escassez de água no planeta 
(MANCOSU, 2015). 
 
Entretanto não se pode ignorar os impactos negativos associados à geração eólica, tais 
como: colisão de animais com as pás da turbina; deslocamento do habitat de animais 
ou desvio de rotas migratórias; o ruído sonoro prejudicial à saúde humana gerado pelas 
turbinas eólicas; e o impacto visual originado com base no contraste de cor das turbinas, 
tamanho, distância das residências e oscilação de sombras. (SAIDUR et al, 2011) 
 
Porém existem esforços que buscam diminuir esses impactos negativos da geração 
eólica e que estão em constante evolução. A MEGAVIND (2016) propõe algumas 
recomendações como: medir, caracterizar e controlar a propagação do ruído com novas 
ferramentas; sistemas inteligentes de obstrução de luz; estudo do tamanho de 
populações, rotas de migração e dinâmica populacional de animais, etc. 
 
O desenvolvimento das tecnologias para a geração eólica contribuem bastante para que 
a energia gerada possua um preço mais acessível, uma vez que custos de montagem 
reduzem e eficiência do sistema aumenta. HAND & WISER (2012) apresentam os dados 
da figura 1 como os valores estimados do custo da energia eólica a partir de 1980 até 
2010. Esses dados permitem ter uma ideia do quanto a geração eólica se tornou uma 
realidade cada vez mais economicamente acessível. A IRENA (2019) ainda 
complementa os dados para a geração onshore para os anos seguintes, representando 
queda de custos, chegando a projetar um custo por MWh entre 30 a 50 USD (dólares 
americanos) para 2030 e entre 20 a 30 USD para 2050. 
 
Diante das inovações tecnológicas que buscam desenvolver a geração de energia 
eólica, o regulador eletromagnético de frequência (REF) surge como mais uma proposta 
para a melhoria dos sistemas de geração. Muitos estudos são desenvolvidos para a 
aprimoração do REF, entre eles, há o desenvolvimento de estratégias de controle que 
permitem que ele atue da forma mais responsiva às necessidades do sistema elétrico. 
 
Dessa forma, este trabalho pretende relatar sobre o desenvolvimento de um manual 
voltado para pesquisadores que pretendem atuar propondo novas estratégias de 
controle para o REF. Assim, apresentando os pontos que foram importantes para o 
desenvolvimento do manual. 
 
Diante da complexidade da arquitetura complexa do DSP e da plataforma do REF, o 
manual pretende analisar passo-a-passo o software da atual estratégia de controle 
proposta por SILVA (2015) e como ela influencia no REF, com o objetivo de elucidar os 
blocos responsáveis pelo controle na rotina de programação, tornando transparente ao 
usuário os pontos modificáveis para a o desenvolvimento de novas estratégias de 
controle. Bem como justificar o uso dos diferentes módulos do DSP na rotina de controle, 
pois a configuração correta desses módulos é essencial para um bom funcionamento 
da rotina de controle. 

O projeto também previu a proposição de uma nova estratégia de controle para o REF, 
porém devido à crise de saúde mundial de 2020, essa aplicação foi inviabilizada, sendo 
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deixada para trabalhos futuros, juntamente com versões mais atualizadas do manual 
contendo a experiência do desenvolvimento das novas estratégias de controle. 

 
Metodologia 

 

Por meio de uma pesquisa bibliográfica foram reunidas teses, dissertações, artigos e 
livros para entender a estratégia de controle do REF e as inúmeras aplicações do DSP 
em projetos de engenharia, inclusive se valendo dos manuais necessários para 
entender a família TMS320x281x dos DSPs da Texas Instruments (TI). 

2.1. APROPRIAÇÃO DO DSP 

O controle do REF é executado digitalmente por um processador digital de sinais (DSP) 

da Texas Instruments, mais especificamente um modelo da família TMS320x281x. 

O DSP é um microcontrolador especializado na natureza repetitiva do processamento 
digital de sinais e na reprogramação de suas aplicações com agilidade, permitindo a 
expansão de funcionalidades por meio de software (SALAZAR, 2009). 

DSPs são utilizados amplamente para realizar o controle de sistemas na prática, pois 
permitem que a rotina de controle seja reprogramada, tornando o projeto e execução 
dos controladores uma tarefa mais cômoda do que controladores tradicionais não 
reprogramáveis. 

Na intenção de coletar o conhecimento técnico necessário a respeito do funcionamento 
dos DSPs da Texas Instruments para poder elencar as partes importantes no manual 
de controle do REF, foi feita uma ampla pesquisa bibliográfica nos manuais que 
explicitam a arquitetura do DSP. 

Os manuais tomados como base para o manual do REF são oferecidos pela própria 
Texas Instruments. Além de possuírem descrição detalhada sobre os módulos, 
submódulos, registradores e a arquitetura em geral, esses manuais também oferecem 
exemplos de códigos para aplicações mais simples. 

A linguagem de programação utilizada por esses DSPs é a linguagem C. Assim, foi 
essencial que para desenvolver o manual o conhecimento sobre essa linguagem fosse 
revisado. Isso, pois além do DSP utilizar a sintaxe casual da linguagem, este também 
dispõe de algumas diretivas que são próprias do DSP. 

2.2. APROPRIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE CONTROLE 

O regulador eletromagnético de frequência (REF) é uma tecnologia desenvolvida com 
base na problemática de que a velocidade do vento é variável, refletindo diretamente na 
velocidade das turbinas eólicas (COSTA, 2016). Assim o REF surge como uma 
alternativa para controlar essa velocidade. Ele é assim denominado, pois a variável de 
controle principal é a frequência. Na prática isso se reflete no controle da velocidade de 
saída (SILVA, 2015). 
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Em termos de sua composição física, o REF se assemelha a uma máquina de indução 
com o rotor em gaiola de esquilo, apresentando dois rotores, pois sua carcaça, contendo 
os enrolamentos e o circuito magnético da armadura, giram solidariamente à turbina 
eólica. Possui os enrolamentos trifásicos da armadura localizados na parte da máquina 
denominada estator, pois em máquinas convencionais essa parte é denominada de tal 
forma (SILVA et al., 2015). 

COSTA (2016) e SILVA et al (2015) renomeiam o rotor como “rotor síncrono”, sendo 
aquele que gira junto ao eixo rotórico do gerador síncrono e o estator se torna o “rotor 
assíncrono”, pois os enrolamentos da armadura giram junto ao eixo da turbina eólica. 

O rotor assíncrono é alimentado eletricamente através de um inversor de frequência 
cujas correntes produzidas determinam a velocidade do campo girante (SILVA, 2015). 
O controle deve ser tal que permita a constância da velocidade de saída e no caso de 
ausência de vento, as fontes responsáveis por alimentar o inversor forneçam a energia 
demandada pela carga (COSTA, 2016). 

O sistema de controle tem o objetivo de manter a velocidade do rotor síncrono constante 
em um valor de 377 rad/s, correspondente à frequência de 60 Hz. O gerador utilizado 
no protótipo do REF possui 4 polos e o REF possui 2 polos, de forma que a velocidade 
de referência passa a ser a metade, 188.5 rad/s, ainda se obtendo uma frequência de 

60 Hz na saída do gerador (SILVA, 2015). 

Toda a estratégia de controle discutida é traduzida pela figura 2 que representa o 
controle em malha fechada do REF e ela foi utilizada como base para explicar os blocos 
de código e nortear o manual. 

O controle utilizado por SILVA (2015) se baseou no controle vetorial que decompõe a 
corrente estatórica em dois vetores: um que produz o fluxo magnetizante e outro que 
produz o torque, permitindo a regulagem de cada um separadamente. Essa técnica 
permite um elevado grau de precisão e rapidez no controle do torque e velocidade. 

Para realizar o controle do sistema como um todo, SILVA (2015) fez a modelagem 
matemática de suas partes constituintes, sendo elas: a turbina, o REF e o gerador 
síncrono. Dessa forma, o manual não se preocupou em apresentar o desenvolvimento 
das equações, se valendo apenas dos resultados para a lógica de programação. 

2.3. PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIA DE CONTROLE 

O manual também se propõe a apresentar uma nova estratégia de controle para o REF 
à parte das existentes para esclarecer as mudanças necessárias no software para 
implementação de diferentes estratégias de controle e para realizar experimentos de 

desempenho do REF para o novo controle. 

Inicialmente pretende-se implementar um controlador baseado em lógica Fuzzy, 
podendo se estender a um controlador Neuro-Fuzzy dependendo dos resultados da 
implementação. 

Porém devido a crise de saúde mundial de 2020 a implementação dessa estratégia foi 
impossibilitada, havendo que implementar em futuros trabalhos que darão continuidade 
ao manual. 
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Resultados e Discussões 

 

Nesta seção serão discutidos os resultados obtidos com a documentação da estratégia 
de controle e serão explicitados os resultados esperados com a futura implementação 
de uma nova estratégia de controle. 

3.1. ESTRUTURAÇÃO DO CÓDIGO DA ESTRATÉGIA DE CONTROLE 

O software de controle do REF para o DSP foi dividido em blocos para facilitar a 
compreensão. Os blocos são: 

• Inicialização das variáveis e criação do protótipo das funções; 
• Rotina principal que será executada uma única vez, durante a inicialização do 

programa; 
• Rotina de interrupção por meio do ADC que será responsável por realizar o 

controle; 
• Funções bases dos módulos do DSP. 

A inicialização das variáveis representa a definição correta dos valores que irão 
representar os controladores e parâmetros constitutivos das máquinas. Os protótipos 
das funções referem-se àquelas responsáveis pela inicialização dos módulos do DSP. 

A rotina principal é responsável por preparar todo o ambiente e executar o loop para a 
chamada da rotina de interrupção. A rotina de interrupção é chamada por meio de 
eventos no ADC e ela será responsável por realizar todo o controle do REF e geração 
dos sinais PWM para o inversor, sendo ela a mais importante para manter o sistema 
funcionando em malha fechada, pois implementa os blocos do diagrama da figura 2. 

As funções base dos módulos do DSP são aquelas referentes aos protótipos iniciados 
anteriormente e devem ser configuradas corretamente de acordo com as instruções dos 
manuais da Texas Instruments. Assim, o manual do REF buscou abordar as 
configurações principais para a execução da rotina de controle. 

3.2. ELABORAÇÃO DO MANUAL 

O REF em malha fechada é realimentado com a velocidade do rotor síncrono, o fluxo 
magnético e as correntes de alimentação da armadura do REF (correntes de saída do 
inversor e de entrada do rotor assíncrono). A denominação de armadura é utilizada por 
RAMOS (2019) associando o termo normalmente empregado para descrever os 

estatores de máquinas de indução ao rotor assíncrono do REF. 

Dessa forma, controladores de velocidade, fluxo magnético e corrente atuam realizando 
as correções necessárias para gerar um sinal PWM para o inversor de tensão. Porém, 
o fluxo magnético utilizado na realimentação do controle de fluxo e no cálculo da 
corrente rotórica de referência do eixo q não é originado da leitura de sensores, mas 
sim de uma estimação. A escolha foi motivada devido à dificuldade de acesso dos 
enrolamentos das máquinas elétricas e o alto custo associado (SILVA, 2015). Sua 
estimação é feita a partir do produto indutância mútua e corrente de referência rotórica 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1288 

 

Um detalhe importante é que as correntes trifásicas são lidas no sistema de 
coordenadas abc, porém faz-se necessário realizar a transformação do sistema trifásico 

para um sistema bifásico com eixos estacionários (transformada de Clark ou 𝞪𝞫) e, em 
seguida, em um sistema bifásico com eixos girantes (transformada de Park ou dq0). 
SILVA (2015) justifica essa escolha devido a necessidade de reduzir a complexidade 

das equações que modelam a dinâmica da máquina. 

A implementação dessas transformações no código é bastante simples, dependendo 
apenas de uma multiplicação matricial. Devido ao uso dessa transformação, conjugado 
e fluxo podem ser controlados separadamente e são representados por cada uma das 

correntes de referências. 

Na malha de controle da velocidade, o valor realimentado é lido pelos sensores e 
capturado para o DSP por meio de uma instância do módulo de captura melhorada 
(eCAP), utilizado em aplicações que necessitam acurácia no tempo de eventos externos 
e inclusive na medição de velocidade de máquinas rotativas (TEXAS INSTRUMENTS, 
2007). A referência de velocidade de 188.5 rad/s estabelecida se adequa à frequência 
da tensão estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio 
dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional 

(PRODIST, 2012). 

Para o controle PI de corrente, as correntes obtidas são incorporadas pelo DSP por 
meio de instâncias do módulo conversor analógico-digital (ADC). Antes de serem 
utilizadas na transformação abc/dq0 estas são previamente filtradas. O interfaceamento 
dos módulos ADC e eCAP são feitos pelos pinos de propósito geral (GPIO) que podem 
ser configurados como entrada ou saída de sinais. 

Os controladores de velocidade e fluxo geram as correntes para os controladores PI de 
corrente. Enquanto que o controle de fluxo gera a referência de corrente rotórica para o 
eixo d, o controle de velocidade gera o conjugado de referência e que, juntamente ao 
fluxo estimado computam a corrente de referência rotórica do eixo q. 

Pelo fato de existirem quatro controladores PI, a implementação de cada um deles 
compartilha(m) muitas semelhanças. Porém, vale destacar os diferentes valores de 

ganhos proporcionais e integrativos e as variáveis em questão. 

A rotina de controle trabalha por meio de interrupção da CPU comandada pelas 
ocorrências no ADC. Isso significa dizer que esta rotina só será executada entre uma 
leitura e outra das correntes e mesmo que finalize antes da próxima leitura, só executará 

novamente de após uma nova leitura. 

Como a rotina de interrupção é executada em loop infinito dentro da rotina principal, o 
programa de controle não tem suas variáveis globais inicializadas a cada interrupção, 
assim é permitido que o valor de erro seja acumulado para que a parcela integrativa dos 
controladores sejam calculadas. Enquanto que o erro utilizado para a parcela 
proporcional do integrador utiliza-se apenas das variáveis lidas e calculadas naquela 
rotina de interrupção, a parcela de erro integrativa utiliza acumula o erro calculado a 
cada rotina multiplicado pelo passo de integração (período de amostragem). 

Vale destacar que o sinal de controle de cada um dos controladores é limitado por um 
certo valor de saturação dependente da natureza da variável para que não ultrapasse 
os limites do DSP ou que causem incoerências. 
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A figura 3 ilustra a lógica do controle PI no DSP para uma variável genérica a partir do 
diagrama de blocos de um PI em tempo contínuo. 

À parte dos controladores PI, os demais blocos da rotina de controle não são passíveis 
de alteração. Novas estratégias de controle podem ser adaptadas a partir das variáveis 
de entrada e saída dos controladores PI, sendo necessário que, a nível de código fonte, 
seja substituído o trecho de código dos controladores atuais para os novos. 

As novas estratégias de controle pretendem atuar substituindo um ou mais dos atuais 
controladores PI. 

Após a geração da referência das tensões nas coordenadas dq0, estas passam pela 
transformada inversa de Park e Clark para retornar ao sistema trifásico. 

As instâncias do módulo Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM) do DSP utilizam 
cada um dos três valores da tensão de referência para gerar o sinal PWM para o 
inversor. Esse módulo deve ser adequadamente configurado para que a forma de onda 
PWM seja representada corretamente. 

A partir dos registradores do módulo pode-se configurar: o clock base de tempo como 
uma versão escalonada do clock do sistema; o período base de tempo; o modo de 
contagem (crescente, decrescente ou crescente-decrescente), etc. Dessa forma, sinais 
PWM podem ser gerados, porém com ciclo de trabalho de 50%, pois só possuem dois 
valores de comparação, o zero e o limite de contagem estipulado no registrador do 
período base de tempo. 

O submódulo contador-comparador fornece mais dois pontos de comparação 
(registradores CMPA e CMPB). Estes registradores têm seus valores no código de 

controle a partir do ciclo de trabalho desejado pelo controle PWM. 

Outro submódulo utilizado é o qualificador de ação, que a partir dos sinais comparados 
com zero, CMPA, CMPB e o registrador do período base de tempo e do modo de 
operação escolhido, ele gera a ação apropriada. Este submódulo é muito importante, 

pois ele irá gerar o sinal PWM final que irá para o inversor. 

3.3. NOVA ESTRATÉGIA DE CONTROLE 

Espera-se que com a implementação das novas estratégias de controle e que possuem 
suas particularidades de atuação promovam uma diferença no comportamento em 
regime transitório e permanente do REF, de forma a trazer benefícios para a sua partida 
e geração de potência elétrica. 

 
Conclusão 

 

A elaboração de um manual para estratégia de controle complexa como a do REF se 
torna uma tarefa essencial para que futuras pesquisas sejam desenvolvidas com maior 
facilidade. 
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O DSP é uma ferramenta extremamente importante para realizar o controle de sistemas 
elétricos, apresentando, em geral, desempenho superior ao de outros sistemas 

embarcados que podem ser utilizados em outras aplicações. 

Assim, manuais que se propõem a explicar a estratégia de controle do REF devem 
elencar sua relação com a sintaxe própria da arquitetura do DSP em uso, pois estes 
possuem uma relação intrínseca. 

Tudo isso contribui para o desenvolvimento de tecnologias que buscam otimizar a 
geração de energia eólica, gerando infra estruturas mais robustas e diminuem o preço 
do produto final, contribuindo para um mundo mais sustentável. 

Apesar de o manual estar em uma fase de desenvolvimento contínuo, ele contribui para 
um conhecimento mais aprofundado acerca da atual estratégia de controle do REF e da 
arquitetura do DSP. Isso permite que o usuário pesquisador reconheça os trechos de 
código e variáveis na qual há possibilidade de modificação para o desenvolvimento de 
novas estratégias de controle. 

O plano de trabalho da pesquisa previu a implementação de uma nova estratégia de 
controle para o REF de forma a validar os conhecimentos obtidos. Porém, devido a crise 
de saúde que tomou proporções globais em 2020, essa aplicação foi inviabilizada. 

Assim, abriu espaço para que em futuras pesquisas sejam desenvolvidas novas 
estratégias de controle para o REF com base no manual proposto, objetivando 
aperfeiçoar a plataforma. 
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Figura 1 - Valores estimados do custo nivelado da energia eólica entre 1980 e 2009 para 
os EUA e europa. Fonte: (HAND & WISER, 2012). 

 

 

Figura 2 - Diagrama de blocos de controle. Fonte: (SILVA, 2015). 

 

 

Figura 3 - Diagrama de blocos do controlador PI explicitando a saída de cada bloco 
permitindo uma comparação direta com a sintaxe do código do DSP. Fonte: própria. 
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TÍTULO: Planejamento e otimização de experimentos de adsorção e análise de 

potencial zeta de tensoativo em argila atapulgita 

Resumo 

 

Normalmente, a estatística é lembrada quando se têm grandes quantidades de 
informação, e a atividade estatística mais importante não é a análise dos dados e sim 
os planejamentos dos experimentos em que esses dados devem ser obtidos. Por isso, 
um bom planejamento consiste em projetar experimentos de forma tal que ele seja 
capaz de oferecer a informação que se está procurando (Barros Neto et al., 2003). As 
argilas, utilizadas como viscosificantes em fluidos de perfuração não aquosos, não 
podem ser usadas sem uma prévia modificação superficial para que se tornem 
hidrofóbicas. Logo, esse trabalho teve como objetivo determinar a massa ótima de 
atapulgita para se obter máxima adsorção do brometo de hexadeciltrimetilamônio 
(CTAB) em diferentes concentrações, visando a organofilização da argila. Para isso, foi 
realizado planejamento experimental nos ensaios de adsorção em banho finito, variando 
a massa do adsorvente (atapulgita) e concentração da solução de CTAB. 

 
 
Palavras-chave: Planejamento, atapulgita, adsorção, organofilização 

TITLE: Design and optimization of adsorption experiments and analysis of zeta potential 

of surfactant in atapulgite clay 

Abstract 

 

Normally, a statistic is remembered when you have large amounts of information, and a 
more important activity statistic is not an analysis of the data, but the design of the 
experiments in which that data should be obtained. For this reason, good planning 
consists of designing experiments in such a way that it is able to offer the information 
you are looking for. (Barros Neto et al., 2003). Clays, used as viscosifiers in non-aqueous 
drilling fluids, cannot be used without prior surface modification to make them 
hydrophobic. Therefore, this work aimed to determine the optimal atapulgite mass to 
obtain maximum adsorption of hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) in 
different concentrations, aiming at the organophilization of the clay. For this, 
experimental planning was carried out in the adsorption tests in a finite bath, varying the 
mass of the adsorbent (atapulgite) and concentration of the CTAB solution. 
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Keywords: planning, atapulgite, adsorption, organophilization 

Introdução 

As argilas, empregadas como viscosificantes em fluidos de perfuração não aquosos 
apresentam um estado natural hidrofílico e não podem ser utilizadas sem antes passar 
por uma prévia modificação superficial para que se tornem hidrofóbicas. 

No planejamento de qualquer experimento o primeiro que deve ser realizado é decidir 
quais os fatores e as resposta de interesse no estudo. Para dar continuidade a esse 
projeto, decidiu-se pelo planejamento experimental estatístico dos ensaios de adsorção 
para minimizar os custos com a utilização do tensoativo, visto o elevado custo do 
mesmo. Com o planejamento será possível definir a menor concentração de tensoativo 
para uma adsorção máxima em atapulgita. 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um planejamento experimental 
estatístico dos ensaios de adsorção de tensoativo em atapulgita, visando otimizar a 
quantidade de tensoativo no processo de organofilização. Ele se encaixa no objetivo 9 
da agenda 2030 da ONU que consiste em construir infraestruturas resilientes, promover 
a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 

 

Metodologia 

 

1. Curva de calibração do CTAB 

O tensoativo catiônico utilizado foi o brometo de hexadeciltrimetilamônio – CTAB da 
Sigma-Aldrich. Foi obtida uma curva de calibração com o CTAB a partir das leituras de 
absorbância no espectrofotômetro UV5100 da METASH INSTRUMENTS, em diferentes 
concentrações, com o comprimento de onda fixo de 221 nm. O modelo matemático 
ajustado obtido pelo gráfico concentração de tensoativo (g/L) versus absorbância gerou 
uma curva a qual tornou possível a determinação da concentração de tensoativo para 
qualquer valor de absorbância no intervalo estudado. 

2. Estudo de adsorção 

Foi realizado um planejamento composto central, com duplicata no ponto central. Foram 
preparadas amostras de atapulgita variando a massa e a concentração de CTAB, 
conforme ilustra a Tabela 1. 

Além disso, foram analisadas as absorbâncias para os ensaios de adsorção em outras 
massas e concentrações, conforme mostrado na Tabela 2. 

O método de adsorção utilizado foi em banho finito, onde cada uma das amostras foi 
colocada em 80 mL de solução de CTAB e agitada a 200 rpm em uma mesa agitadora 
por uma hora. Depois ficou em repouso por 24 h, sendo posteriormente extraído o 
sobrenadante e centrifugado para análise no espectrofotômetro. A concentração do 
CTAB no sobrenadante foi obtida através da curva de calibração. 
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Resultados e Discussões 

 

1. Curva de calibração 

A curva de calibração para o tensoativo CTAB está apresentada na Figura 1. A partir 
dos valores de absorbância obtidos, foi possível determinar o valor da concentração 
com a Equação 1. 

C = 4.4294(Abs)2 + 0.9173(Abs) + 0.7129              (1) 

Onde: C é concentração de CTAB em g/L e Abs é a absorbância em u.a. 

2. Adsorção 

A Tabela 3 apresenta o planejamento composto central e os resultados de absorbância 
e concentração de tensoativo na atapulgita obtidos a partir da Equação 1 da curva de 

calibração. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 3, verifica-se uma tendência de 
aumento de tensoativo adsorvido na atapulgita à medida que se aumenta sua 
concentração no processo de adsorção por banho finito. A Figura 2 ilustra o Diagrama 

de Pareto para a concentração de tensoativo na atapulgita. 

A partir do Diagrama de Pareto, observa-se que a concentração apresentou maior 
significância estatística para um intervalo de 95% de confiança. A massa também se 
mostrou significativa, bem como a interação entre concentração e massa. De fato, 
maiores concentrações de tensoativo tendem a saturar o sistema, permitindo que maior 

quantidade dele permaneça na atapulgita, em sua superfície e espaços vazios. 

A Figura 3 ilustra a superfície de resposta para a concentração de tensoativo na 
atapulgita. 

A superfície de resposta permite analisar como variam os fatores simultaneamente. 
Observa-se, na região analisada, uma tendência de aumento da concentração de 
tensoativo na atapulgita à medida que se aumenta sua concentração no processo de 
organofilização. A região de extrapolação sugere que o ponto ótimo não foi atingido, 
mas existe uma tendência à medida que a concentração aumenta. A Equação 2 
descreve a superfície de resposta, obtida por regressão linear, e simula as variáveis em 
seus níveis codificados. 

FC = 8.4369+0.5399(M)-1.3153(M)2+3.9658(C)-0.5176C2+2.1795(M)(C) (2) 

Onde: FC é a concentração final de CTAB na amostra atapulgita, M é a massa de 

atapulgita e C é a concentração da solução de CTAB. As variáveis estão codificadas. 

A análise da variância (ANOVA) do planejamento utilizado está apresentada na Tabela 
4. 

Com os dados apresentados na Tabela 4 ANOVA foi possível analisar a regressão do 
modelo proposto, além da predição. Para isso, foi realizado o teste F. Neste teste, deve-
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se levar em consideração duas condições: a primeira refere-se à análise da regressão. 
Neste caso, para que os parâmetros sejam significativos estatisticamente o valor de 
Fcalculado deve ser maior que o valor Ftabelado. A segunda análise refere-se à 
predição, em que para o modelo ser preditivo a condição Fcalculado/Ftabelado<1 deve 
ser satisfeita. Desta forma, para a concentração de tensoativo na atapulgita, 
comparando os valores de Fcalculado = 30.1788 e Ftabelado = 5.05 (Montgomery, 
1997), verifica-se que a regressão é significativa no intervalo de 95% de confiança. 
Porém, para a predição, a condição não é satisfeita, pois Fcalculado/Ftabelado = 5.976 
> demonstra que o modelo não pode ser utilizado para predizer nos limites do 
planejamento estudado. 

Verifica-se ainda, na Tabela 4, que o coeficiente de determinação (R2) obtido pela 
regressão foi de 0.9679, o que evidencia um bom ajuste do modelo estatístico. Vale 
ressaltar que fora do intervalo proposto o sistema não pode ser analisado. 

A fim de determinar o valor ótimo de massa a qual ocorre máxima adsorção de 
tensoativo, foram realizadas adsorções na atapulgita para soluções de CTAB de 4.5 g/L 
a 36.5 g/L. A Figura 4 mostra as curvas de concentração final de tensoativo adsorvido 
na atapulgita em função da massa. 

A partir dos resultados de absorbância, obteve-se a concentração de CTAB na 
atapulgita versus massa de atapulgita para as diferentes concentrações de CTAB 
(Figura 4), onde foi possível verificar a massa de atapulgita para a qual ocorre um valor 
máximo de adsorção (ponto ótimo). Além disso, observa-se um deslocamento deste 
ponto ótimo de massa à medida que a concentração de CTAB aumenta. Através de um 
modelo matemático ajustado aos dados experimentais e utilizando a primeira e segunda 
derivada, foi possível determinar a massa de atapulgita no ponto de máximo de 
adsorção para cada concentração de CTAB. Esses resultados estão apresentados na 
Tabela 5. 

Analisando a Tabela 5, nota-se que, a massa de atapulgita que ocorre máxima adsorção 
de CTAB, aumenta à medida que a concentração de CTAB também aumenta. Isso 
ocorre, possivelmente, pelo fato da argila ainda não estar saturada de tensoativo 
adsorvido na sua superfície e em seus espaços vazios. À medida que ocorre esta 
saturação, observa-se uma tendência de estabilização desta massa, como visto nas 
concentrações de 27.5 e 36.5 g/L. 

A finalidade desse estudo foi determinar a massa ótima de atapulgita para o máximo de 
adsorção em cada concentração de solução do tensoativo proposto. 

 
Conclusão 

 

Com base nos resultados deste estudo, várias conclusões podem ser obtidas. (i) O 
tensoativo catiônico CTAB se adsorveu na superfície da atapulgita. (ii) O planejamento 
experimental indicou uma tendência de adsorção máxima à medida que aumentou a 
concentração de tensoativo (iii) Foi possível determinar a massa de atapulgita a ser 
utilizada para cada concentração de CTAB. A influência do pH das soluções de 
tensoativo na adsorção em atapulgita através de medidas de potencial zeta não foi 
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possível ser realizada devido ao cumprimento da quarentena exigida pela pandemia do 
COVID-19. 

 
Referências 

 

Barros, B. Neto; Scarminio, I. S.; Bruns, R.E. Como fazer experimentos – pesquisa e 
desenvolvimento da ciência e na indústria. 2º ed. São Paulo: UNICAMP, 2003. 

Bourgoyne Jr. A. T., Millheim K. K., Chenevert M. E., Young Jr. F. S. (1991) Applied 
Drilling Engineering, 2sd. Texas (USA): Society of Petroleum Engineers. 

Caenn R., Chillingar G. V. (1996) Drilling fluids: state of the art. J Petrol Sci Eng, 14, 
221-230. 

Cao E., Bryant R., Williams D. J. A. (1996) Electrochemical properties of Na-attapulgite. 
J Colloid Interf Sci, 179, 143-150. 

Melton H. R., Smith J. P., Mairs H. L., Bernier R. F., Garland E., Glickman A. H., Jones 
F. V., Ray J. P., Thomas Campbell D. J. A. (2004) Environmental aspects of the use and 
disposal of non-aqueous drilling fluids associated with offshore oil & gas operations. 
SPE, 86696, 1-10. 

Paiva L. B., Morales A. R., Díaz F. R. V. (2008) Organoclays: properties, preparation 
and applications. Appl Clay Sci, 42, 8-24. 

Sarkar B., Xi Y., Megharaj M., Krishnamurti G. S. R., Naidu R. (2010) Synthesis and 
characterisation of novel organopalygorskites for removal of p-nitrophenol from aqueous 
solution: Isothermal studies. J Colloid Interf Sci, 350, 295-304. 

Sarkar B., Xi Y., Megharaj M., Krishnamurti G. S. R., Naidu R. (2011) Orange II 
adsorption on palygorskites modified with alkyl trimethylammonium and dialkyl 
dimethylammonium bromide — An isothermal and kinetic study. Appl Clay Sci, 51, 370-
374. 

Silva I. A., Sousa F. K. A., Menezes R. R., Neves G. A., Santana L. N. L., Ferreira H. C. 
(2014) Modification of bentonites with nonionic surfactants for use in organic-based 

drilling fluids. Appl Clay Sci, 95, 371-377. 

Zhuang G., Wu H., Zhang H., Zhang Z., Zhang X., Liao L. (2017a) Rheological properties 
of organo-palygorskite in oil-based drilling 

fluids aged at different temperatures. Appl Clay Sci, 137, 50-58. 

Zhuang G., Zhang Z., Jaber M., Gao J., Peng S. (2017b) Comparative study on the 
structures and properties of organo-montmorillonite and organo-palygorskite in oil-based 
drilling fluids. J Ind Eng Chem, 56, 248-257. 

 

Anexos 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1298 

 

 

 

Tabela 1. Dados experimentais. 

 

 

Tabela 2. Concentração de CTAB e massa de atapulgita para teste de adsorção. 

 

 

Figura 1. Curva de calibração para o tensoativo CTAB. 
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Tabela 3. Planejamento composto central e resultados de absorbância e concentração 
final. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Pareto para a concentração final de CTAB na atapulgita. 
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Figura 3. Superfície de resposta para a concentração de CTAB na atapulgita. 

 

 

Tabela 4. Análise da variância ANOVA – Modelo Linear. 
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Figura 4. Concentração de CTAB adsorvida versus massa de atapulgita. 
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Tabela 5. Massa ótima de atapulgita para o modelo matemático ajustado em função da 
concentração de CTAB. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1303 

 

CÓDIGO: ET0277 

AUTOR: ENIO YURE LOPES DE MELO 

ORIENTADOR: LUCIO FLAVIO FERREIRA MOREIRA 

 

 

TÍTULO: Viabilidade de Sistema de Aproveitamento da Água de Chuva para 

abastecimento residencial e produção de hortaliças em Caicó/RN 

Resumo 

 

A baixa disponibilidade hídrica no semiárido torna necessário a adoção de alternativas 
que proporcionem o seu aumento, tais como os Sistemas de Aproveitamento da Água 
de Chuva (SAAC). Nessa perspectiva, o objetivo do estudo é analisar a viabilidade 
financeira do uso do SAAC para abastecimento familiar e irrigação de um pequeno 
cultivo de hortaliças em Caicó/RN. Para isso, foi desenvolvido em planilha eletrônica MS 
Excel, utilizando os dados de precipitação, um modelo de simulação do SAAC na escala 
diária. Além disso, foram simulados fluxos de caixa levando em conta os investimentos 
na Central de Produção de Hortaliças (CPH) e as receitas e custos de produção durante 
20 anos. Para fins de análise, foram considerados 4 cenários de uso da água, formados 
por demandas de consumo doméstico (24 litros por pessoa por dia) e irrigação manual 
de 3 tipos de hortaliças: alface, tomate e cenoura. Nas simulações foram adotadas áreas 
de captação de 100, 150 e 200 m² e um modelo de cisterna (existente) de 16 m³. Os 
resultados demonstram que o SAAC pode atender entre 56,40% e 69,76% da demanda 
hídrica e que, além disso, a sua viabilidade variou em função da confiabilidade do 
cenário e da produtividade e valor de mercado da hortaliça. Ademais, constatou-se que 
o cenário 2 (abastecimento doméstico + irrigação de tomate) foi o mais viável, com VPL 
igual a R$62.946,71 (aumento na renda mensal de R$262,28), TIR de 170,50% e 

Payback de 8 meses, para uma área de captação de 200 m². 

 
 
Palavras-chave: SAAC. Disponibilidade hídrica. Hortaliças. Viabilidade econômica. 

TITLE: Viability of Rainwater Harvesting System for residential supply and vegetable 

production in Caicó/RN 

Abstract 

 

The low water availability in the semiarid region makes it necessary to adopt alternatives 
that promote for its increase, such as the Rainwater Harvesting Systems (RWHS). In this 
perspective, the objective of the study is to analyze the financial viability of using RWHS 
for family supply and irrigation of a small vegetable crop in Caicó / RN. For this purpose, 
in MS Excel electronic spreadsheet was developed, using precipitation data, a simulation 
model of the SAAC on a daily scale. In addition, cash flows were simulated taking into 
account investments in the Vegetable Production Center (VPC) and production revenues 
and costs for 20 years. For analysis purposes, 4 water use scenarios were considered, 
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formed by domestic consumption demands (24 liters per person per day) and manual 
irrigation of 3 types of vegetables: lettuce, tomatoes and carrots. In the simulations, 
catchment areas of 100, 150 and 200 m² were adopted and a 16 m³ (existing) cistern 
model. The results show that the RWHS can meet between 56.40% and 69.76% of the 
water demand and that, in addition, its viability varied depending on the reliability of the 
scenario and the productivity and market value of the vegetable. In addition, it was found 
that scenario 2 (domestic supply + tomato irrigation) was the most viable, with NPV equal 
to R$ 62,946.71 (increase in monthly income of R$ 262.28), IRR of 170.50% and 
Payback 8 months, for a catchment area of 200 m². 

 
 
Keywords: RWHS. Water availability. Vegetables. Economic viability. 

Introdução 

O rápido crescimento populacional, a expansão agrícola e urbana, o aumento da 
demanda de água de diferentes setores produtivos, a distribuição inadequada de 
recursos hídricos, a escassez de água da chuva e a alta taxa de evaporação resultante 
do aumento das temperaturas são alguns dos fatores que contribuem para a intensa 

crise hídrica que algumas regiões do mundo vêm enfrentando (LIU et al., 2017). 

 

O Brasil, se comparado a outros países, é rico em termos de disponibilidade hídrica, 
porém apresenta uma grande variação na distribuição espacial e temporal dos recursos 
hídricos. Assim, as bacias localizadas em regiões que apresentam uma grande 
utilização de água combinada com uma baixa disponibilidade desse recurso, passam 
por situação de escassez e estresse hídrico (ANA, 2005). 

 

Essa situação se torna ainda mais intensa na região do semiárido nordestino, devido a 
características naturais como altas temperaturas, forte insolação, altas taxas de 
evapotranspiração, baixos índices pluviométricos (precipitações médias anuais 
inferiores a 800 mm) aliados a uma má distribuição temporal de chuvas, além de 
apresentar período seco mais crítico e prolongado em relação a outras regiões 
brasileiras (ANA, 2015; BRASIL, 2005). 

 

Diante desse cenário de dificuldade de acesso à água e visando a importância na busca 
de formas de aumentar a disponibilidade hídrica, torna-se necessário a adoção de 
soluções alternativas, tais como as cisternas, que são Sistemas de Aproveitamento da 
Água de Chuva (SAAC). Segundo o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a água da 
chuva é apontada como um recurso a ser utilizado de forma plena em substituição ou 
suplementação de fontes tradicionais (GNADLINGER, 2007), constituindo uma solução 
ambientalmente sustentável e que pode ser viável do ponto de vista financeiro. 
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No semiárido brasileiro, o SAAC surgiu como forma de aumentar a oferta de água ao 
homem do campo, que pode utilizá-la para uso doméstico e agrícola. Nesse sentido, 
visando melhorar as condições de acesso à água pela população residente, a 
Articulação do Semiárido (ASA) criou, no início dos anos 2000, o Programa Um Milhão 
de Cisternas (P1MC). As cisternas construídas pelo programa têm capacidade para 
armazenar 16 mil litros de água e são feitas com placas de cimento pré-moldadas e 
conectadas, por meio de tubulações e calhas, a um sistema de captação e a um sistema 
de bombeamento. De acordo com relatório elaborado pela ASA, em agosto/2020 haviam 
sido construídas 628355 cisternas domésticas, beneficiando mais de 2,5 milhões de 
pessoas (ASA, 2020). 

 

No que se diz respeito à utilização do SAAC para atender determinada demanda, é 
relevante analisar a confiabilidade e a viabilidade econômica desses sistemas em 
diferentes contextos, sendo a confiabilidade definida como o percentual da demanda 
hídrica total que o sistema é capaz de suprir e dependente de uma complexa relação 
envolvendo variáveis associadas ao clima (regime pluviométrico), ao projeto do SAAC 
(área de captação, volume da cisterna), bem como ao padrão de uso da água (demanda 
hídrica diária). 

 

Este estudo parte da hipótese de que o SAAC, apesar de oferecer uma alternativa viável 
de aumento da oferta hídrica, tem a sua eficiência bastante relacionada com o regime 
de precipitação do local. Assim, pretende-se investigar, dentro dos cenários a serem 
analisados, até que ponto o SAAC pode ser financeiramente viável para suprir as 
demandas domésticas e de irrigação de uma pequena produção de hortaliças em Caicó, 
na região do Seridó Potiguar. 

 

Nesse contexto, o presente estudo tem os seguintes objetivos: a) avaliar a confiabilidade 
do SAAC no suprimento das demandas de água para uso doméstico e irrigação de 
pequenos canteiros de hortaliças; b) analisar a viabilidade financeira do SAAC para 4 
cenários distintos de uso da água. 

 
Metodologia 

 
Esta pesquisa utilizou como elemento de estudo o modelo padrão de SAAC usando 
cisterna do P1MC, localizada no município de Caicó/RN. O município de Caicó (Figura 
1) está inserido no semiárido potiguar (latitude 6° 27' 35''S e longitude 37° 5' 56'' W), na 
Microrregião do Seridó Ocidental e é caracterizado, do ponto de vista do quadro físico 
dominante, pela elevada temperatura, baixa umidade e pela escassez e instabilidade 
das chuvas (LUCENA et.al., 2013). 
 
 
O estudo foi feito considerando a aplicação da água das cisternas no abastecimento 
doméstico e na irrigação de hortaliças, que serão cultivadas em um espaço projetado, 
aqui denominado de Central de Produção de Hortaliças (CPH), cuja implantação entrará 
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como um investimento no estudo de viabilidade econômica. A CPH possui 3 canteiros 
com 6 m² cada (área de cultivo de 18 m²) e está apresentada na Figura 2. A presente 
análise considerou o método de irrigação manual com baldes e utilização de bomba 
manual para extração da água. 
  
 
A análise da confiabilidade do SAAC foi realizada adotando-se o modelo 
comportamental, através da simulação da operação do sistema ao longo do tempo, que 
é feita considerando os fluxos de massa e utiliza os algoritmos Yield After Spillage (YAS) 
e Yield Before Spillage (YBS) (FEWKES, 1999). 
 
 
WARD et.al. (2010) utilizou o algoritmo YAS com dados de precipitação na escala diária 
e obteve resultados bastante confiáveis. Por esse motivo, neste estudo foi adotado o 
algoritmo YAS na escala diária, que calcula o balanço hídrico do reservatório do SAAC 
utilizando as equações 1 e 2 apresentadas originalmente em FEWKES (1999). 
 
 
onde, Y é a produção de água de chuva pelo sistema (m³), D é a demanda diária (m³), 
V é o volume de água de chuva no reservatório (m³), Q é o volume total de água coletada 
pelo SAAC (m³), calculado pelo produto entre a área de captação, a precipitação diária 
e o coeficiente de escoamento adotado (igual a 0,8) (KHASTAGIR e JAYASURIYA, 
2010) e S é o volume do reservatório de armazenamento (m³). 
 
 
Com o objetivo de analisar as condições de funcionamento do SAAC no suprimento das 
demandas de água na escala diária, foi desenvolvido, a partir das equações 
apresentadas, um modelo de simulação em planilha eletrônica no MS Excel. Assim, 
foram realizadas séries de simulações considerando 4 cenários de uso da água 
apresentados no Quadro 1. Dessa forma, as simulações juntamente com a posterior 
aplicação da Equação 3 possibilitaram determinar a confiabilidade do SAAC, que é igual 
a relação entre o volume total de água produzida pelo sistema e a demanda total no 
período simulado. 
 
 
O estudo utilizou uma série temporal de precipitação diária com duração de 48 anos 
(17531 dias), entre 1963 e 2010, obtida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (EMPARN). 
 
 
O cálculo da demanda hídrica diária levou em conta a demanda doméstica e de irrigação 
das hortaliças. Para a demanda doméstica, considerou-se o consumo de 24 
L/pessoa/dia em uma residência padrão com 5 moradores, tendo em vista que o mínimo 
recomendado por GLEICK (1996) é de 20 L/pessoa/dia. Para a irrigação, foi considerado 
um consumo de 5 L/m², já que AMARO et.al (2007) recomendou utilizar entre 4 e 10 
litros de água por metro quadrado de canteiro de hortaliça. 
 
 
Além disso, o estudo contemplou o planejamento da irrigação em função de cada 
espécie de hortaliça cultivada, considerando-se os ciclos vegetativos e um período de 
10 dias entre os cultivos destinado ao descanso do solo. Com isso, foram determinados 
para cada cenário de uso da água: a) a demanda hídrica anual de irrigação; b) a 
quantidade anual de cultivos para cada hortaliça. 
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Em geral, os estudos de viabilidade financeira de um empreendimento consideram os 
seguintes parâmetros de análise: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 
(TIR) e Payback Descontado. O VPL é igual à soma de todos os fluxos de caixa F 
(diferença entre entradas e saídas de caixa) descontados por uma Taxa Mínima de 
Atratividade (TMA) em n períodos (Equação 4). A TMA adotada neste estudo foi de 6% 
(FONSECA, 2016). A TIR representa a taxa que iguala o investimento inicial ao valor 
presente das entradas de caixa associadas ao projeto (SOUZA, 2003). Ou seja, é igual 
a taxa de retorno para a qual o VPL é zero (Equação 5). O Payback Descontado é o 
tempo de retorno do investimento calculado subtraindo do investimento inicial os n fluxos 
de caixa descontados pela TMA. Na análise financeira, optou-se por considerar um 
horizonte de projeto de 20 anos, que representa a vida útil aproximada para as cisternas. 
 
 
A análise de viabilidade levou em conta as entradas de caixa (receitas) oriundas da 
venda das hortaliças e da economia promovida graças à produção de água pelo SAAC 
(que depende da confiabilidade). Para isso, considerou-se a produtividade de cada 
espécie de hortaliça, apresentada por AMARO et al. (2007), e os preços médios de 
venda de hortaliças praticados na Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte 
(CEASA/RN) entre janeiro/2020 e junho/2020. O preço da água adotado neste estudo, 
por sua vez, levou em conta o custo médio da água abastecida por meio de caminhão 
pipa (R$ 15,00 por m³), o qual foi obtido por meio de uma pesquisa de mercado. 
 
 
Por outro lado, os cálculos correspondentes aos fluxos de saída de caixa consideraram 
o investimento inicial usado na implementação da CPH, os gastos anuais com a compra 
de adubo, sementes, sementeiras e água para irrigação numa eventual incapacidade 
de suprimento da demanda pelo SAAC (calculada a partir da confiabilidade). Para o 
cálculo dos quantitativos de adubo, sementes e sementeiras considerou-se os valores 
apresentados em AMARO et.al. (2007). 
 
 
O preço das hortaliças foi corrigido anualmente tendo como base a inflação média anual 
referente a cada hortaliça. Já os custos de produção e o preço da água foram 
atualizados a partir da inflação anual. As inflações foram calculadas considerando-se o 
IPCA mensal entre janeiro/2012 e junho/2020 (IBGE, 2020). 
 

Resultados e Discussões 

 

A partir das demandas diárias adotadas no estudo e da realização das simulações com 
a aplicação do modelo elaborado, foram calculadas, para cada cenário de uso da água 
da chuva, a demanda hídrica anual e a confiabilidade do SAAC no atendimento à esta, 
conforme mostra o Quadro 2. 

 

Os resultados obtidos com as simulações do SAAC permitiram observar que, de modo 
geral, a confiabilidade aumenta com a área de captação, pois uma maior quantidade de 
água será captada pelo sistema e, consequentemente, uma maior parte da demanda 
será atendida. Além disso, observou-se que a confiabilidade variou em função da 
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demanda hídrica, sendo mais baixa para o cenário com maior demanda (3) e mais alta 
para o com menor demanda (2), com valores variando entre 56,40 % e 69,76 %. Desse 
modo, para um determinado regime de precipitação, a confiabilidade aumenta com o 
crescimento da área de captação e diminui com o aumento da demanda hídrica. 

 

Observou-se que, apesar das demandas domésticas e de irrigação diárias serem iguais 
para os 4 cenários, a demanda hídrica anual variou de um para o outro. Isso acontece 
devido à diferença entre os ciclos vegetativos dos cultivos adotados em cada um dos 
cenários. 

 

Para o estudo de viabilidade econômica, elaborou-se o Quadro 3, o qual apresenta os 
preços médios, a produtividade por cultivo e a inflação média anual para cada tipo de 
hortaliça, que são valores importantes para o cálculo das receitas ao longo da vida útil 
do projeto. A inflação anual geral calculada, utilizada para atualizar ao longo dos anos 
os custos de produção, foi de 4,46 %. Utilizando esses parâmetros e o custo para 
implementação da CPH, foi possível determinar, para cada cenário, as receitas e custos 
de produção anuais e o valor do investimento (Quadro 4). 

 

O estudo de viabilidade, a fim de evidenciar os benefícios econômicos gerados pelo 
projeto de investimento ao longo do tempo, possibilitou a determinação dos parâmetros 
de análise financeira para cada cenário, sendo eles: VPL, TIR e Payback Descontado 
(Quadro 5). 

 

Para um projeto ser considerado viável do ponto de vista econômico, este deve 
apresentar VPL > 0, TIR > TMA e Payback Descontado < vida útil do projeto. Neste 
estudo, os cenários analisados apresentam os parâmetros de análise financeira dentro 
dos critérios de viabilidade estabelecidos. Assim, o investimento a ser realizado pelo 
pequeno agricultor é economicamente viável em termos de rendimento ao longo da vida 
útil do projeto e de retorno financeiro, independente do cenário adotado. 

 

O cenário 2 apresentou a melhor viabilidade financeira e isso se deve ao fato de que o 
tomate, como mostra o Quadro 3, possui valor de mercado (parâmetro que influencia 
fortemente na viabilidade) e inflação anual superiores às demais hortaliças 
consideradas, além de oferecer maior produtividade média, o que contribui para uma 
maior receita. Além disso, conforme apresenta o Quadro 4, o cenário 2 possui o menor 
custo de produção. Logo, por apresentar fluxos de caixa mais promissores que os 
outros, esse cenário oferece resultados financeiros mais positivos e seria a escolha mais 
viável financeiramente para um pequeno agricultor. 
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Para uma área de captação de 200 m², por exemplo, o cenário 2 apresenta VPL igual a 
R$ 62.946,71. Isso significa que o investimento realizado, junto com os fluxos de caixa 
ao longo de 20 anos, equivale, em valores atuais, a um benefício econômico de R$ 
62.946,71, que representa um incremento de R$ 262,28 na renda mensal da família de 
um agricultor. Já a TIR e o Payback Descontado são, respectivamente, 170,50 % e 0,67 
anos (aproximadamente 8 meses), o que demonstra uma grande potencialidade do 

cenário 2 no que se diz respeito ao retorno do investimento. 

 

Já o cenário 3, apesar de ser também viável, apresenta menor viabilidade econômica, 
com VPL e TIR mais baixos e Payback Descontado maior se comparado aos demais. 
Isso ocorre principalmente devido à baixa produtividade da cenoura, o que impacta 
diretamente nas receitas. Por exemplo, para uma área de captação de 100 m² o cenário 
3 apresenta um VPL igual a R$ 11.086,96, o que representa, em valores atuais, um 
incremento de R$ 46,20 na renda mensal da família de um agricultor. Já a TIR e o 
Payback Descontado são, respectivamente, iguais a 43,48 % e 3,18 anos 
(aproximadamente 3 anos e 2 meses), mostrando que o retorno financeiro se dá de 
forma mais lenta. É importante observar que o investimento e os custos de produção 
deste cenário estão entre os menores e que, apesar disso, ele não se sobressai em 
relação aos demais, por apresentar menores entradas de caixa. Logo, pode-se afirmar 
que a viabilidade depende bastante da produtividade e do valor de mercado da hortaliça. 

 

Analisando os cenários 1 e 4, infere-se que eles também são economicamente viáveis, 
apesar de serem menos vantajosos do que o 2. O 4 apresenta VPLs maiores que os do 
1, porém possui menores TIRs e Paybacks Descontados maiores. Isso mostra que o 
aumento na renda mensal do agricultor que optar pelo cenário 4 será maior do que se 
ele escolhesse o 1, embora o retorno do investimento seja mais demorado. Além disso, 
ao escolher o 4 ele ainda teria a vantagem de promover uma maior diversidade de 
produtos ao mercado. 

 

Considerando-se um mesmo cenário, o aumento da área de captação faz com que o 
VPL e a TIR aumentem e o Payback Descontado diminua, ou seja, esse aumento 
promove melhores resultados financeiros. Isso acontece, pois, como já dito, o aumento 
da área de captação faz com que a confiabilidade aumente, o que reduz os custos com 
aquisição de água para suprir a demanda que o SAAC não foi capaz de atender. Essa 

redução de custos contribui diretamente para uma maior viabilidade econômica. 

 

O Gráfico 1 relaciona os dados de TIR, Payback Descontado e confiabilidade de cada 
cenário, os quais foram agrupados por área de captação. O ajuste das curvas foi feito 
usando o método dos mínimos quadrados e elas mostram que o Payback Descontado 
diminui e a TIR aumenta com a confiabilidade, assim como a confiabilidade aumenta 
com a área do telhado. As equações ajustadas estão apresentadas no Quadro 6, 
juntamente com os valores do R². 
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Os resultados obtidos sugerem que a aplicação do SAAC para uso doméstico e irrigação 
de pequenos canteiros de hortaliça na região de Caicó/RN é economicamente viável, 
uma vez que possibilita aos agricultores o retorno do investimento em um curto período, 
além da obtenção de lucros. Isso indica que a utilização desses sistemas pode contribuir 
para a melhoria dos rendimentos, além de suprir, parcialmente, a demanda hídrica 
doméstica. 

 

À respeito da utilização do SAAC na irrigação de cultivos, diversos estudos constataram 
sua viabilidade econômica (YUAN et al., 2003; MOGES et al., 2011; SENKONDO et al., 
2004), embora esses tenham levado em conta custos não considerados nesta pesquisa, 
como: construção dos tanques de armazenamento da água da chuva, implementação 
de sistemas de irrigação mais complexos e pagamento de mão de obra. Assim, 
atendendo à realidade financeira das famílias do semiárido, o presente estudo 
considerou um projeto de investimento básico de pequeno porte e que, apesar disso, 

pode ser capaz de promover vantagens econômicas ao homem do campo. 

 
Conclusão 

 

Com base nos resultados obtidos do estudo de viabilidade realizado, pode-se concluir 
que todos os cenários analisados são economicamente viáveis, sendo capazes de 
atender as demandas hídricas com confiabilidades entre 56,40 % e 69,76 % e aumentar 
os rendimentos do pequeno agricultor. O estudo mostra que a viabilidade está bastante 
relacionada com o tipo de hortaliça escolhida para o cultivo, no que se diz respeito ao 
valor de mercado, à produtividade e ao ciclo vegetativo, o qual influencia diretamente 
na demanda hídrica e, portanto, na confiabilidade do cenário. Além disso, outro fator 
importante é a adoção de um método de irrigação básico e a não utilização de mão de 
obra paga, o que contribui para a redução dos custos, promovendo fluxos de caixa mais 
positivos. 

 

A análise dos resultados obtidos para todos os cenários mostra que o VPL varia entre 
R$ 11.086,96 e R$ 62.946,71, o que representa um incremento de R$ 46,20 a R$ 262,28 
na renda mensal de uma família do campo, a TIR varia entre 43,48% e 170,50% e o 

tempo de retorno do investimento ocorre entre 0,67 e 3,18 anos. 

 

Além disso, os resultados apresentados podem embasar a decisão do pequeno 
agricultor em relação ao melhor tipo de hortaliça a ser cultivada, dando uma noção de 
quanto o investimento renderá, além do seu tempo de retorno. O estudo demonstra que 
o tomate, considerado no cenário 2, é a hortaliça mais viável, tendo como base os 
parâmetros de análise financeira aqui utilizados e o fato de que o SAAC consegue 
atender à demanda hídrica desse cenário com maior confiabilidade. Portanto, o cultivo 
de tomate na Central de Produção de Hortaliças (CPH) a ser construída constitui a 
opção mais eficiente do ponto de vista financeiro, apresentando retorno econômico 
maior e mais rápido. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1311 

 

 

Tendo em vista que a análise mostrou viabilidade para Caicó/RN, que é uma das 
cidades com maior escassez de chuvas no Rio Grande do Norte, pode-se concluir que 
regiões com melhores regimes pluviométricos também apresentariam resultados 
viáveis. Assim, estudos posteriores podem utilizar a metodologia aqui adotada, a qual 
pode ser facilmente reproduzida para a análise de diferentes áreas de cultivo e outros 

tipos de hortaliça em regiões distintas. 

 

Levando em consideração o potencial do SAAC, a sua utilização para abastecimento 
doméstico e irrigação de pequenos cultivos constitui, do ponto de vista financeiro e 
sustentável, uma alternativa viável para garantir às famílias que vivem no semiárido o 
acesso à água e melhores condições econômicas. 
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Figura 1 - Localização Geográfica de Caicó/RN 
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Figura 2 - Projeto da Central de Produção de Hortaliças (planta baixa e cortes 
longitudinal e transversal) 

 

 

Equação 1 

 

 

Equação 2 
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Quadro 1 - Cenários de uso da água produzida pelo SAAC 

 

 

Equação 3 

 

 

Equação 4 

 

 

Equação 5 
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Quadro 2 - Demanda hídrica anual e confiabilidade para cada um dos cenários 
analisados 

 

 

Quadro 3 - Preço médio, produtividade por cultivo e inflação anual para cada tipo de 

hortaliça 

 

 

Quadro 4 - Custos e receitas anuais e investimento para cada cenário de uso de água 
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Quadro 5 - VPL, TIR e Payback Descontado para cada cenário 
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Gráfico 1 - VPL e TIR versus confiabilidade 

 

 

Quadro 6 - Equações e valor do R² para cada uma das curvas presentes no Gráfico 1 
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TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL: VIABILIDADE DO TIJOLO COMO INSUMO DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

Resumo 

A crescente produção de resíduos sólidos é, cada vez mais, uma adversidade 
decorrente do consumo desenfreado que marca a contemporaneidade. A tomada de 
soluções que reduzam o impacto social, econômico e ambiental é, gradativamente, 
tratada como uma urgência em todas as áreas. Para tanto, a construção civil é aberta a 
inovações que possibilitem a diminuição dos custos e o aumento da produtividade. 
Assim sendo, aliando um cenário em que o papel representa cerca de 70% do material 
recolhido e passível de reciclagem no Campus Central da UFRN, pensou-se em 
desenvolver um tijolo maciço de papel que possibilitasse um reaproveitamento desse 
insumo na universidade e contribuísse para uma melhor destinação do resíduo sólido, 
além de viabilizar a inserção de um novo elemento a construção civil. Avaliando as 
características do elemento, pode-se averiguar se tal produto é viável para utilização 
como uma alternativa ao tijolo maciço comumente utilizado. Além disso, com base em 
seu método, pode-se incrementar e potencializar o tijolo produzido com o acréscimo de 
materiais que desenvolvam um produto resistente e sustentável. 

 

Palavras-chave: Tijolo de papel. Construção civil. Inovação sustentável. 

TITLE: BRICK MADE WITH PAPER DISPOSAL FOR APPLICATION IN CIVIL 

CONSTRUCTION: VIABILITY OF BRICK AS A PRODUCT OF CIVIL CONSTRUCTION 

Abstract 

 

The increasing production of solid waste is increasingly an adversity resulting from the 
unbridled consumption that marks contemporaneity. The making of solutions that reduce 
the social, economic and environmental impact is gradually treated as an emergency in 
all areas. To this end, civil construction is open to innovations that allow the reduction of 
costs and increased productivity. Thus, combining a scenario in which the paper 
represents about 70% of the material collected and can be recycled at the Central 
Campus of UFRN, it was thought to develop a brick of paper that would allow a reuse of 
this input in the university and contribute to a better disposal of solid waste, besides 
enabling the insertion of a new element to civil construction. By evaluating the 
characteristics of the element, it can be ascertained whether such a product is feasible 
for use as an alternative to the commonly used solid brick. In addition, based on its 
method, it is possible to increase and potentiate the brick produced with the addition of 
materials that develop a resistant and sustainable product. 
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Keywords: Paper brick. Construction. Sustainable innovation. 

Introdução 

Em reflexo do acentuado avanço da urbanização e industrialização nos últimos anos, o 
crescimento da geração de resíduos é, cada vez mais, notório. Segundo a Abrelpe 
(2019), no Panorama dos Resíduos Sólidos, foram produzidos, aproximadamente, 380 
kg de resíduos, em média, por pessoa no país em 2018. 

Os resíduos são definidos, segundo Brasil (2010), como o material, a substância, objeto 
ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. Eles são 
classificados quanto à sua origem (domiciliares, de limpeza urbana ou sólidos urbanos) 
e, também, quanto à sua periculosidade (perigosos ou não perigosos). 

De acordo com Resíduos (2017), o impacto da sua má gestão é sentido em grande 
proporção na sociedade. No qual, os principais efeitos são o crescimento da exploração 
de recursos naturais, o aumento da contaminação da água, do solo e do ar, além da 
expansão da emissão de gases poluentes (ANCAT, 2018, p. 10). Contudo, tem-se 
aumentado a movimentação em volta do gerenciamento dos resíduos, conforme o 

Anuário da Reciclagem. 

Nesse entendimento, a reutilização e a reciclagem são instrumentos essenciais para um 
desenvolvimento sustentável (ANCAT, 2018, p. 7). Dessa forma, o Anuário afirma que 
a adoção de medidas, que transformem esses elementos em novos produtos, pode 
permitir uma modificação na relação entre os humanos e o modo como eles utilizam o 
meio, pois o atual cenário, no qual cerca 40% do resíduos sólidos são despejados em 
locais inadequados, segundo Abrelpe (2019), acaba por provocar um panorama social 
adverso. 

Esse aspecto entra em conformidade com o que é defendido pelo plano de 
sustentabilidade da ONU. Um, dentre os objetivos dessa agenda, busca assegurar 
padrões de produção e de consumo sustentáveis e, isso, provocará uma redução na 
geração de resíduos por meio da prevenção, da redução, da reciclagem e do uso (ONU, 

2020). 

Com essa abordagem, profissionais de diversas áreas procuram idealizar novos 
elementos e técnicas que proporcionem um menor impacto ambiental. Assim, a 
reciclagem de resíduos sólidos pode ser encarada como uma solução. E, dessa forma, 
representar um novo marco para setores que consomem materiais em demasia, como 
a construção civil. 

Essa área é extremamente vital para o país. Ela abarca diversas atividades e pode 
influenciar os segmentos fornecedores, de serviços e de distribuição. Seu efeito 
multissetorial possui uma enorme capacidade de realização de investimentos e um 
potencial para a criação de empregos (OLIVEIRA, 2012). 

Além do mais, o setor possui capacidade em absorver diversas inovações e quebrar 
alguns de seus paradigmas. Essas novidades atuam tanto em cenários macroscópicos 
quanto em microscópicos e desempenham um papel de grande impacto mercadológico 

(CONSTRUÇÃO, 2018). 
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Em Construct (2016), toma-se como exemplos técnicas e tecnologias que ajudam no 
ganho de qualidade e de rapidez, além da redução de custos nas obras. O uso de 
impressão 3D, a utilização de bioconcreto e o emprego de sensores já fazem parte da 
realidade desse ambiente. 

Assim, o relatório em questão visa analisar a viabilidade da utilização de tijolos 
produzidos com papel descartado como insumo dessa área. Isso acaba aliando a 
perspectiva do manejo dos resíduos e a aplicação de inovações ao mercado de produtos 
da construção. 

Conforme Silva et al. (2017), o tijolo é um dos mais tradicionais materiais utilizados 
nesse setor. Ele pode ser classificado em função da sua usabilidade: estrutural, vedação 

ou decorativo, ou em relação ao tipo de material em que ele pode ser constituído. 

Para essa pesquisa, pensou-se em utilizar o papel como componente principal do tijolo. 
Pois, no Brasil, segundo a Ancat (2018), o papel representa o maior volume coletado 
em média, durante o biênio de 2017 e 2018. 

De tal modo, com a intenção de contribuir com ideias que possibilitem um 
desenvolvimento sustentável, esse projeto objetiva reunir e transformar papéis 
descartados em tijolos maciços para utilização como elementos de vedação. 

 

Metodologia 

 
Para a execução do projeto em questão seguiu-se os parâmetros definidos em 
Albuquerque et al. (2018). Assim, para obter os elementos de vedação, oriundos do 
papel descartado da UFRN, adquiriu um fluxo de etapas a serem realizadas para tal fim. 
Para tanto, a sua realização aglutina as atividades em três grupos: gestão dos resíduos 
sólidos, ao qual reúne as etapas de triagem do resíduo colhido, produção dos tijolos, 
que é referido a preparação da massa do tijolo e sua prensagem posterior, e, por fim, a 
realização de ensaios com o intuito de obter informações acerca do elemento produzido 
 
2.1 Gestão dos resíduos sólidos 
 
Dado as etapas, o primeiro processo realizado refere-se à coleta de papéis da UFRN. 
A princípio, o projeto visou recolher dados acerca da coleta e a identificação dos 
distintos papéis descartados no instituto, enfatizando a busca dos tipos: sulfite, Canson, 
Kraft e de embalagem. 
Segundo dados do Departamento de Meio Ambiente (DMA), em seu estudo sobre 
resíduos recicláveis, o papel e o papelão representam cerca de 72% do material 
recolhido e passível de reciclagem. Isso pode ser visto no quadro 1, com dados 
referentes ao período de coleta de Janeiro/2019 até Setembro/2019. 
Com base nisso, solicitou-se ao DMA uma quantia semanal de papéis para a execução 
das tarefas subsequentes, que variava entre 7 e 10 kg. Nesse quantitativo, realizava-se 
a seleção e a limpeza do material. Assim, separava-se por tipos e retirava-se todos os 
elementos que não fossem parte da composição do papel, como grampos, clipes, fitas 
e espirais. 
Por fim, o papel recolhido, após a triagem, passou-se por uma modificação em sua 
estrutura. Para a realização das etapas seguintes, necessitou-se cortá-lo, com tesouras 
ou estiletes, ou fragmentá-lo, com uma máquina apropriada, para obtê-lo em menor 
escala. Assim, a matéria prima em questão possuía condições para execução dos 
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procedimentos posteriores. 
 
2.2 Produção dos tijolos de papel 
 
Com a sua fragmentação, deu-se início aos processos referentes a produção do 
elemento de vedação. Segundo Albuquerque et al. (2018), o papel deve ser introduzido 
a um solvente, para tal utilizou-se a água, para produzir uma massa. Essa, por sua vez, 
resulta em um produto com um certo grau de homogeneidade, como vislumbrando na 
figura 1. 
A saturação do papel é um importante processo para a obtenção do insumo necessário 
para a produção do tijolo. Isso, segundo Albuquerque et al. (2018), é feito para que as 
fibras existentes no material possam ser quebradas e, de tal forma, obter uma melhor 
trabalhabilidade. 
Assim, utilizou-se uma proporção entre papel e água que aliasse uma boa usabilidade 
do insumo com a menor utilização possível do líquido, de maneira que isso não afetasse 
a qualidade da massa de papel. Desse modo, achou-se a proporção de 1:3 como a 
ideal. Ou seja, para cada uma unidade de papel utilizou-se três do solvente para a 
mistura. 
Para obter um melhor resultado, referente a quebra das fibras do papel, deixou-se a 
massa em repouso durante dois dias em um local protegido das intempéries, evitando 
um ressecamento indesejado ou o acúmulo da água da chuva. 
Com esse procedimento finalizado, deu-se início à fabricação dos tijolos. A princípio, 
usou-se o método visto em Albuquerque et al. (2018), no qual usa-se uma fôrma de 
madeira com a possibilidade de fabricar dois tijolos maciços por vez. 
Nesse, precisou-se umedecer o molde com água e, em seguida, lubrificar suas laterais 
para que não houvesse dificuldades ao desenformar ou o surgimento de trincas ou 
deformações. Assim, ao posicionar a fôrma em uma superfície plana, colocou-se a 
massa de papel no seu interior e prensou-se em camadas, com auxílio de uma placa de 
madeira, para permitir que a água usada na produção da massa fosse eliminada. De tal 
forma, obtém-se um tijolo maciço desse processo, conforme a figura 2. 
Porém, durante a execução do projeto, usou-se outros instrumentos para a produção 
dos tijolos. De tal maneira, empregou-se uma prensa de tijolos solo-cimento para outros 
protótipos. O seu princípio é do uso de um braço de alavanca para realizar a prensagem 
do tijolo, conforme a terceira figura. Ademais, utilizou-se uma prensa manual, utilizada 
na produção de queijos, improvisada para os procedimentos. 
Com a produção do tijolo, de acordo com Albuquerque et. al (2018), o elemento deve 
ser disposto em um ambiente protegido das intempéries durante duas semanas. Isso 
permite que a água ainda presente no tijolo possa evaporar e, de tal forma, secando-o. 
 
2.3 Análise do desempenho 
 
Para aferir se o tijolo detém de condições para uso na construção civil, realizou-se 
alguns testes para sua validação. Para tanto, com base na NBR 7170, aferições das 
características visuais, geométricas e mecânicas foram avaliadas para identificação do 
seu desempenho. 
Para os parâmetros visuais, necessitou-se avaliar se eles apresentavam defeitos 
sistemáticos, tais como quebras, superfícies irregulares e/ou deformações. Esse 
processo foi realizado para todos os lotes de fabricação dos tijolos, no qual foram 
identificados com o número do lote e do elemento em questão. 
Nas geométricas, deveu-se analisar, com auxílio de um paquímetro e um esquadro 
metálico, as dimensões nominais dos tijolos produzidos, além da verificação da planeza 
das faces e o desvio em relação ao esquadro. Em adição, realizou-se aferições a 
respeito da massa do produto antes e após a secagem e, também, observou-se a massa 
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especifica obtida. 
No comportamento mecânico, determinou-se, segundo o método da NBR 15270 - 3, a 
resistência à compressão individual do tijolo com auxílio de uma prensa hidráulica. Nele, 
aplicou-se uma camada de pasta de cimento para que sua superfície estivesse uniforme 
para a aplicação das cargas do equipamento. 
Com isso, a última etapa do projeto é referente a construção de uma divisória com o 
tijolo de papel para efeito comparativo com o elemento convencional da área. Isso 
possui o intuito de aferir sua viabilidade como alternativa na construção civil. 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente, o projeto foi desenvolvido para ser executado em um ano. No entanto, em 
função da pandemia de Sars-Cov-2, popularmente conhecido como coronavírus, ele 
teve suas atividades paralisadas e outras impossibilitadas de serem executadas. 

Porém, durante o período em que esteve em vigência, obteve-se alguns resultados a 
respeito da produção do tijolo de papel como elemento de vedação, usando-o como 
parâmetro de comparação para com o convencional. 

Isso tornou-se possível em função da realização de testes iniciais. Esses, por sua vez, 
detinham o objetivo de reunir informações úteis para que o processo de produção dos 
tijolos fosse aprimorado. Para tal, usou-se o método aplicado em Albuquerque et. al 

(2018). 

3.1 Produção inicial 

3.1.1 Dados da coleta de papel 

No que diz respeito a utilização dos quatro tipos de papéis, planejados inicialmente para 
a fabricação de diferentes tijolos, observou-se que apenas o do tipo sulfite é encontrado 
em maior disponibilidade, comparando-o com os outros. Esses não detêm suficiência 
na UFRN para sua utilização na produção dos tijolos em grande escala. 

Segundo o DMA, baseado no quadro 1, o papel sulfite é a segunda maior demanda de 
material descartado e passível de reciclagem na universidade, estando apenas atrás do 
papelão. Diante dessa perspectiva, adotou-se apenas a sua utilização para produzir os 
tijolos maciços de papel e aferir a sua viabilidade com ensaios geométricos, mecânicos 
e visuais. 

3.1.2 Forma e dimensões 

Dividiu-se as produções dos tijolos em lotes, ao qual os elementos são identificados com 
relação ao número do lote em questão e o número do tijolo produzido em escala 
crescente. Para o de molde de madeira de Albuquerque (2018), os elementos 
produzidos possuem dimensões de 210 mm de comprimento, 110 mm de largura e 55 
mm de altura. 

Assim, os elementos produzidos são classificados, segundo a NBR 8041, como tijolos 
especiais, pois suas dimensões nominais são distintas da indicadas para o comum 

(comprimento de 190 mm, largura de 90 mm e altura de 57 mm ou 90 mm). 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1325 

 

Para esse método, obteve-se os dados médios presentes na tabela 1. Considerando 
uma tolerância de ± 3 mm para suas dimensões, o desvio de esquadro e a planeza de 
faces, tem-se que em nenhum dos casos os valores médios dos elementos obedeceram 
a tolerância indicada. Porém, vale destacar que a primeira e a terceira fabricação foram 
as que mais aproximaram-se de um resultado adequado, ao qual todas as dimensões, 
o desvio e a planeza estão dentro da margem, exceto a altura média dos elementos. 

3.1.3 Identificação da massa específica 

Para a produção dos tijolos maciços de papel no molde de madeira, obteve-se valores 
de massas específicas indicados conforme a tabela 2. Em média, a representação da 
massa específica dos elementos foi de cerca de 421,03 kg/m3, possuindo uma variação 

de 400,92 a 460,34 kg/m3 para os quatro lotes de fabricação nesse método. 

Segundo a NBR 6120, a massa específica de um tijolo maciço é de 1835,5 kg/m3. 
Comparando tais valores, tem-se que a massa específica média dos tijolos maciços de 
papel, obtida nesse ensaio, é, aproximadamente, 77% mais leve que o elemento 

convencional. 

3.1.4 Determinação das características visuais 

Referente as características visuais dos elementos, todos os tijolos apresentaram uma 
conformidade em relação a coloração. Apesar de passar por uma transformação, 
modificando-o para produzir uma massa homogênea, a cor característica do papel 
sulfite permaneceu no elemento produzido. 

Neles, a presença de trincas evidentes não foi identificada. Porém, dos vinte e três tijolos 
produzidos no molde de madeira, divididos nos quatro lotes de fabricação, apenas uma 

unidade quebrou durante todo o processo. 

Oito tijolos apresentaram algum de seus vértices danificados, indicando uma certa 
fragilidade nesse aspecto. Além do mais, ao manuseá-los abruptamente há uma 
fragmentação de pequenas partículas do papel constituintes do tijolo. 

Todos os elementos produzidos, com a fôrma de madeira, detinham graus distintos de 
deformações na superfície ao qual realizou-se o esforço necessário para prensar a 
massa roduzida. 

3.1.5 Verificação da resistência à compressão 

Para avaliar os aspectos mecânicos dos tijolos produzidos, usou-se a prensa hidráulica, 
pertencente ao Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFRN, para aferir a resistência à 
compressão dos elementos. 

Para tanto, pensou-se em realizar o ensaio em todos os lotes produzidos com papel 
sulfite e feito no molde de madeira. Porém, isso não foi possível devido a uma 
paralização do uso do aparelho, em função do mau funcionamento de um de seus 
componentes. Assim sendo, obteve-se apenas os resultados oriundos do primeiro lote 
produzido. 
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Nesse ensaio constatou-se que os tijolos de papel possuem uma peculiaridade. Eles 
não rompem ao estarem submetidos a uma carga de compressão, apenas apresentam 
uma deformação. Aqui, realizou-se um capeamento prévio, com uma pasta de cimento, 
ao qual foi aplicada nas superfícies opostas ao qual a carga de compressão seria 
aplicada. 

O teste foi realizado até o momento em que o capeamento quebrou, porém, em média, 
de acordo com os dados obtidos, os elementos começavam a deformar quando era 
aplicada uma carga de tensão de 0,4 MPa. 

Comparando com o tijolo padronizado pela NBR 7170, tem-se que esse deve possuir 
uma resistência mínima à compressão de 1,5 MPa para a primeira categoria, ao qual 
refere-se o tijolo utilizado para vedação sem fins estruturais. De tal forma, o tijolo de 
papel apresenta uma disparidade cerca de 73% em sua resistência, comparando-a com 
o valor requisitado para a utilização na construção civil. 

3.2 Adequações ao projeto 

Com bases nos dados oriundos dos ensaios iniciais, observou-se o comportamento do 
elemento. De tal forma, viu-se a existência de aspectos positivos e negativos ao qual 
influenciam no desempenho do tijolo de papel. Desse modo, com intuito de aperfeiçoar 
o projeto, pensou-se em adequar o processo para melhorar as suas características. 

Assim, vislumbrando-se diminuir a fragmentação e a quebra de partes do elemento, 
mudou-se o método de produção. Ademais, com intuito de aumentar a sua resistência 
à compressão, estudou-se a possibilidade em inserir um ligante a massa de papel que 
conferisse uma maior resistência e união ao conjunto. 

3.2.1 Mudança de método de produção 

Para a produção dos elementos, inicialmente, utilizou-se o método adotado por 
Albuquerque et. al (2018), porém por se tratar de um processo rudimentar e com baixa 
produtividade, buscou-se aumentar esse índice em função do tempo de produção. 

Esse é capaz de produzir dois tijolos por turno, no entanto, o tempo gasto e a força 
exercida para prensar a massa homogênea não é adequada para as pretensões do 
projeto, pois, pensando em uma produção em larga escala, o molde de madeira é 
insuficiente. 

Para tal, usou-se uma prensa de tijolos de solo-cimento para produzir os de papel. 
Apesar de exigir um menor tempo de produção e uma maior produtividade, caso 
comparado com a anterior, havia um entrave para execução do projeto. 

Por ser de posse da UFRN, especificamente do Laboratório de Materiais Cerâmicos, 
havia um grande uso e horários específicos para execução das tarefas. Isso acabou 
influenciando negativamente o desempenho da produção, pois havia uma 
incompatibilidade dos horários disponíveis e o cumprimento do fluxo de atividades a 
serem exercidas. 
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De tal forma, avaliando os cenários disponíveis, improvisou-se uma fôrma manual, 
destinada para produção de queijos, mas que possui dimensões de um tijolo maciço, 

para produzir os de papel. 

Esse método possibilitou o reaproveitamento da água utilizada no preparo da massa de 
papel, diferentemente dos outros processos. Além disso, o uso dessa fôrma possibilitou 
um menor tempo de produção dentre todos os processos, além de um melhor 

aproveitamento de massa homogêneas produzida. 

3.2.2 Uso de um ligante 

Com o intuito de melhorar as características mecânicas do tijolo, pensou-se em utilizar 
um tipo de ligante natural para que proporcionasse uma maior união dos agregados e, 

com isso, aumentar a incorporação do elemento. 

Em vista disso, ao misturar fécula de mandioca com o papel, para produzir a massa 
homogênea que se utiliza para efetuar a fabricação dos tijolos, espera-se que isso 
acarrete uma maior resistência ao elemento e que ele não fragmente, mantendo seu 

formato estabilizado. 

3.3 Nova produção, interrupção e atividades não executadas 

Após a realização dos ensaios iniciais e a averiguação dos pontos a serem melhorados, 
deu-se início a uma nova produção dos tijolos. Eles deveriam ser levados a novos 
ensaios que averiguassem suas características com todas as modificações 
introduzidas. No entanto, devido o surgimento do novo coronavírus, doença que 
provocou uma crise sanitária global, as atividades presencias da UFRN foram 
suspensas e consigo todo o planejamento existente para o projeto em questão. 

Desse modo, os processos referentes a fabricação de novas unidades, a realização de 
novos ensaios e a construção de uma divisória com os elementos produzidos, com a 
finalidade de averiguar a viabilidade dos componentes de papel, não foram executadas. 

 

Conclusão 

 
Com a interrupção do projeto em função da pandemia, conclui-se, portanto, que não há 
dados suficientes para averiguar se existe ou não uma viabilidade para a utilização do 
tijolo maciço de papel como um substituinte do convencional. 

Vale ressaltar os resultados obtidos com a realização dos testes iniciais, ao qual 
constatou-se que o tijolo de papel, produzido com o molde de madeira, possui uma 
massa especifica menor do que o indicado pela NBR 6120. Isso indica que o de papel 
é mais leve e, com isso, possibilita que seja usado para fins que exijam uma menor 
exigência sobre os elementos da estrutura, ou seja, há a redução da sobrecarga 

estrutural, caso comparado com o tijolo comum. 

Em relação a sua resistência à compressão, apesar de obter um valor, 
aproximadamente 70% menor do que a indicação mínima exigida por norma para esse 
tipo de tijolo maciço sem função estrutural, tem-se uma característica que evidencia o 
seu potencial como elemento construtivo: a sua capacidade de sofrer deformação, em 
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função das cargas aplicadas sobre a estrutura, sem que haja um rompimento da peça. 
Isso indica que o material utilizado para a fabricação dos tijolos é mais propenso a 

absorver a energia fornecida pelo sistema. 

De tal maneira, tem-se a possibilidade de executar as atividades restantes quando for 
permitido realizá-las com segurança. Como o acréscimo das mudanças no processo de 
produção, a execução dos novos testes e o incremento de novos elementos para 
aprimorar, cada vez mais, o tijolo de papel como um elemento de vedação para a 
construção civil. 
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Quadro 1 – Composição Anual dos Resíduos Recicláveis (2019) 
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Figura 1 – Massa homogênea de papel produzida 
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Figura 2 – Tijolo de papel feito no molde de madeira 
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Figura 3 – Prensa de tijolos solo-cimento 
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Tabela 1 – Valores médios das características geométricas dos tijolos maciços 
produzidos com molde de madeira 

 

 

Tabela 2 – Valores médios das massas específicas dos tijolos maciços produzidos com 

molde de madeira 
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TÍTULO: Estudo da solidificação direcional da liga quaternária Al-7%Si-1%Mg-2%Ni 

Resumo 

Ligas do sistema Al-Si-Mg são aplicadas nas indústrias aeronáutica,automobilísticas e 
também como fundidos estruturais. Contudo, essas ligas apresentam redução 
significativa da resistência mecânica em altas temperaturas(T>0,4TF).É neste ponto que 
o níquel se torna um elemento de liga promissor, pois quando adicionado em ligas de 
Al promove aumento e estabilidade da resistência mecânica. Neste contexto,o presente 
estudo visa analisar a influência de 2%Ni nos parâmetros térmicos, microestrutura e 
dureza da liga ternária Al-7Si-1Mg solidificada direcionalmente em regime transiente de 
fluxo calor.A metodologia experimental inclui o uso de um dispositivo de solidificação 
refrigerado a água e no sentindo vertical ascendente para obtenção das amostras; 
determinação das variáveis térmicas VL e ṪL; técnicas de caracterização microestrutural 
como MO,MEV;DRX e FRX; aplicação dos métodos de medição, do triângulo e do 
intercepto para medir os espaçamentos dendríticos λ1, λ2 e λ3, respectivamente; e 
ensaio de dureza Vickers. A microestrutura da liga Al-7%Si-1%Mg foi constituída por 
uma matriz essencialmente dendrítica rica em Al(α-Al) circundada pelo eutético ternário 
Si+Mg2Si+π-AlMgFeSi. No caso da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni, o intermetálico Ni3Al 
também está presente nas regiões eutéticas.A adição de Ni promoveu um ligeiro 
refinamento do arranjo dendrítico na liga ternária Al-Fe-Mg, principalmente para λ2. A 
dureza aumentou ligeiramente com a adição de Ni. 
 
Palavras-chave: Solidificação; Ligas Al-Si-Mg-Ni; Parâmetros térmicos; Microestrutura 

TITLE: ANALYSIS OF THE ADDITION OF 2wt.% Ni IN THE TERNARY 

UNIDIRECTIONALLY SOLIDIFIED Al-7wt.% Si-1wt.% Mg ALLOY 

Abstract 

Alloys of the Al-Si-Mg system are applied in the aeronautical and automobile industries 
and also as structural castings.However,these alloys show a significant reduction in 
mechanical strength at high temperatures(T> 0.4TF).It is at this point that nickel 
becomes a promising alloy element, because when added in Al-based alloys it promotes 
an increase and stability of the mechanical resistance.In this context, the present study 
aims to analyze the influence of 2%Ni (by weight) on the thermal parameters, 
microstructure and hardness of the directionally solidified ternary Al-7Si-1Mg in a 
transient heat flow regime.The experimental methodology includes the use of a water-
cooled solidification device and in the upward vertical direction to obtain the samples; 
determination of the thermal variables of solidification VL and ṪL;MO,SEM, XRD and 
XRD;application of the measurement methods, the triangle and the intercept to measure 
the λ1, λ2 and λ3 spacing, respectively; and Vickers hardness test.The microstructure of 
the Al-7wt.%Si-1wt.%Mg alloy is constituted by an essentially dendritic matrix rich in Al(α-
Al)surrounded by the ternary eutectic Si+Mg2Si+π-AlMgFeSi.In the case of the Al-7Si-
1Mg-2Ni alloy, the Ni3Al intermetallic is also present in the eutectic regions.The addition 
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of Ni promoted a slight refinement of the dendritic arrangement in the ternary Al-Fe-Mg 
alloy, mainly for secondary branches (λ2). 
 
Keywords: Solidification; Al-Si-Mg-Ni alloys; Thermal parameters; Microstructure 

Introdução 

Nos últimos anos é possível observar um aumento no consumo de produtos fundidos, 
principalmente no segmento de transportes. Sua excelente fluidez, sua boa relação 
resistência-peso e custos relativamente baixos de produção fazem das ligas fundidas 
de Al uma alternativa atraente para produção de peças nas indústrias automotiva, 
aeronáutica e aeroespacial[1]. O alumínio forma facilmente ligas com muitos elementos 
como cobre, zinco, magnésio, manganês e silício[3,4,5]. Esses elementos de liga 
adicionados ao alumínio podem conferir diferentes propriedades à liga resultante como 
o aumento de propriedades mecânicas, de propriedades termofísicas e propriedades de 
fundição[5,6,7]. Ligas de alumínio-silício tem aplicações amplamente difundidas nas 
indústrias automobilísticas e aeronáuticas. Por ser uma liga de fundição possui ótima 
combinação de propriedades mecânica e de maleabilidade. Essas ligas tem o silício 
como principal elemento de liga e apresentam um bom comportamento tribológico, o 
que explica a aplicação dessas ligas em solicitações que exigem boa resistência ao 
desgaste[8,9,10,11]. A adição de Ni em ligas Al-Si para fundição melhora 
significativamente as propriedades em altas temperaturas (T>0,4TF), embora seja 
controlada pelo teor de Si e também da fração de eutético na liga[12]. STADLER et al., 
2012 observaram que ligas Al-Si com os teores de Si entre 7% e 12% modificadas com 
Ni apresentaram um aumento da resistência à tração a temperaturas elevadas[13]. As 
ligas Al-Mg apresentam maior resistência à corrosão do que Al-Cu, sendo inferior 
apenas ao alumínio comercialmente puro. Possuindo ainda melhor combinação de 
resistência mecânica, ductilidade e resistência à corrosão[14]. Por exemplo, ligas 
comerciais como da série 5.xxx(liga 5454, por exemplo) que possuem 2,7%Mg são 
indicadas para estruturas de plataformas petroquímicas e indústria naval, devido sua 
resistência a água do mar[15]. Este trabalho apresentou arranjos dendríticos 
predominantes como morfologia da fase rica em Al[16]. Outro sistema de ligas que 
receberam especial atenção nos últimos anos foi o sistema Al-Ni 
[17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27], conhecidas por formarem intermetálicos duros e 
frágeis, principalmente em regiões interdendríticas e/ou intercelulares, apresentando 
alta dureza e boas resistências à fadiga, à corrosão e à fluência. Estes intermetálicos 
Ni-Al conferem estabilidade térmica à liga e reforçam a matriz dúctil do alumínio [28]. 
Além disso o Ni melhora significativamente o desempenho em altas temperaturas das 
ligas de fundição Al-Si[29], e resistência à tração[13]. Classificadas na série 6XXX e 
sendo base importante para a série 3XXX, as ligas de Al-Mg-Si apresentam composição 
de Mg entre 0,6% - 1,2% e Si entre 0,4% - 1,3%[5,7,30,31]. Eckermann et al. (2008)[32] 
reportaram que as ligas Al-Si-Mg apresentam alta rigidez específica, boa 
conformabilidade, boa resistência à corrosão, boa soldabilidade, potencial 
reciclabilidade, tornando-as candidatas superiores para o setor de transportes em 
especial a indústria automotiva. Estas ligas são tratáveis termicamente e formam 
composto intermetálico Mg2Si, que confere aumento da resistência mecânica após 
precipitação[4,33,34]. Para as ligas ternárias Al-Mg-Si existe um aumento na 
complexidade microestrutural em função do surgimento de diferentes intermetálicos e 
reações eutéticas binárias e ternárias [31]. A solidificação da liga Al-Si-Mg apresenta 
três reações principais: reação 1: formação de uma rede de dendritas de fase α; reação 
2: formação de células eutéticas (fase α + Si); reação 3: formação de fases eutéticas 
secundárias, tais como Mg2Si e Al2Cu, podendo apresentar impurezas tais como ferro, 
manganês, cobre e zinco [35]. Contudo, as ligas Al-Si-Mg exibem propriedades 
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mecânicas deficientes em alta temperatura. Uma forma de minimizar esta deficiência é 
adicionando elementos de liga como o Ni. 
 
Metodologia 

 
2.1 SOLIDIFICAÇÃO UNIDIRECIONAL Para obtenção da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni 
foram executadas as seguintes etapas:i.Preparação da liga metálica;ii.Realização dos 
experimentos de solidificação direcional em condições transientes de extração de 
calor;iii.Determinação dos parâmetros térmicos de solidificação;iv.Caracterização macro 
e microestrutural;v.Caracterização mecânica. A realização das etapas i,ii e iii contaram 
com a colaboração do Grupo de Pesquisa em Solidificação(GPS)do Departamento de 
Engenharia de Materiais e Manufatura da Universidade Estadual de 
Campinas(UNICAMP)nas pessoas dos professores Amauri Garcia e Noé Cheung e com 
o professor Crystopher Cardoso de Brito da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho(UNESP),do Departamento de Engenharia Aeronáutica do Campus de 
São João da Boa Vista. No experimento foi utilizado o aparato de solidificação 
unidirecional transitória (Figura 1).Para a liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni foram utilizados 
termopares do tipo K nas posições: 3.7, 9, 12.5, 15.5, 23, 46.3, 55.5, 73.2 e 
100.8mm,medidas à partir da interface metal/molde.Inicialmente o Al foi fundido à uma 
temperatura de 800ºC.Após fusão do Al o Si foi adicionado no metal líquido e retornado 
ao forno por 30 minutos para completa difusão e homogeneização.Na sequência,o Ni 
foi inserido a mistura, homogeneizado e recolocado ao forno por mais 30 minutos.O Mg 
foi adicionado ao banho metálico com injeção de argônio por 2 minutos.Após o Mg 
adicionado, colocou-se o forno a 720ºC por 20 minutos.A liga ao ficar pronta foi 
adicionada uma nova injeção de argônio por mais 2 minutos,e em seguida vertida na 
lingoteira acoplada ao dispositivo de solidificação direcional,promovendo a solidificação 
espontânea do metal[17,31,36]. 2.2 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS 
TÉRMICOS DE SOLIDIFICAÇÃO Para a determinação experimental das variáveis 
térmicas de solidificação(VL,ṪL e GL)utilizou-se as curvas de resfriamento obtidas 
durante a evolução do processo de solidificação,de acordo com os seguintes 
procedimentos: a)Para determinar a VL ou da liga analisada,foi definida mediante a 
aplicação das derivadas das funções P=f(t),isto é,v=dP/dt.As funções foram obtidas 
experimentalmente através de interpolações para os tempos de passagem da isoterma 
liquidus,para cada posição monitorada dos termopares. b)A ṪL,para cada posição dos 
termopares,foi obtida experimentalmente a partir das interseções das retas de cada ṪL 
com os perfis térmicos obtidos de cada termopar,pelo resultado da leitura do quociente 
das temperaturas imediatamente antes e depois da TL correspondentes,isto é, ṪL = 
ΔT/Δt; c)O GL foi obtido pelo quociente da ṪL e da VL, isto é, GL=ṪL/ VL. 2.3ANÁLISE 
DAS ESTRUTURAS BRUTAS DE SOLIDIFICAÇÃO 2.3.1Macroestrutura e 
Microestruturas O lingote Al-7%Si-1%Mg-2%Ni passou por sucessivos seccionamentos 
longitudinais e transversais (Figura 2) para obter as amostras macro e 
microestruturais.Foi feito um corte vertical ao meio com um arco de serra,sendo uma 
das metades utilizada para fazer a caracterização macroestrutural.Enquanto para a 
análise microestrutural foram realizados os cortes transversais e longitudinais. Após 
realizar o corte no lingote a parte escolhida para caracterizar a macroestrutura foi lixada 
manualmente com lixas de granulometria 120,220,320,400,600 e 1200mesh.Em 
seguida, com a superfície preparada,foi realizado o ataque com imersão do material em 
uma solução do reagente Keller aplicada durante 5-15s. Para a análise das 
microestruturas brutas de fusão,a partir dos cortes longitudinais e transversais em 
relação à direção de crescimento,foram obtidas amostras nas posições de 
5,10,15,20,30,40,50,60,70,80 e 90 mm em relação à interface metal/molde.Após os 
cortes as amostras foram identificadas de acordo com a norma ASTM E3[37].Para o 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1337 

 

registro das micrografias foi utilizado um microscópio ótico da marca Nikon modelo 
Eclipse MA2000 disponível no Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais 
(LCEM) do DEMat/UFRN.A partir das imagens obtidas no microscópio óptico,os 
espaçamentos dendríticos λ1, λ2 e λ3 foram medidos através do software Image J.Os 
valores de λ1 e λ3 foram medidos na seção transversal usando o método do 
triângulo[38].Para a quantificação λ2 foi utilizado o método do 
intercepto[39],considerando a seção longitudinal.Realizou-se pelo menos 40medições 
para cada posição selecionada,sendo ao final utilizada a média dos valores e o intervalo 
de dispersão. 2.3.2 Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)/EDS 
Com o objetivo de investigar detalhadamente as microestruturas brutas de fusão da liga 
Al-Si-Mg-Ni,quanto as fases formadas e suas morfologias,distribuição e 
tamanho,amostras das posições 5,15,30,50,70 e 90mm, utilizando ampliações de 
1000X,3000X e 5000X,foram analisadas por MEV.Para isso foi utilizado um 
equipamento MEV da marca Hitachi modelo TM3000, disponível no 
LCEM/DEMat/UFRN. 2.3.3 Análise de Macrossegregação(FRX) e Difração de Raios-
X(DRX) Para determinar a variação de composição química ao longo do lingote Al-7%Si-
1%Mg-2%Ni foram realizadas análises de fluorescência de raios-x nas posições 
transversais 5,10,15,20,30,40,50,60,70 e 90mm.O equipamento utilizado é da marca 
Shimadzu modelo EDX-720. Além disso,a fim de identificar as fases presentes nas 
microestruturas resultantes ao longo do lingote Al-7%Si-1%Mg-2%Ni em função da taxa 
de resfriamento foram feitas análises por difração de raios-x nas posições 5,15mm,30,50 
e 90mm.O difratômetro utilizado para obter os padrões é da marca Shimadzu modelo 
XRD-700 com faixa ângulo de 15º a 90º e velocidade de varredura Rietveld (1º/min). 2.4 
PROPRIEDADES MECÂNICAS 2.4.1 Dureza Vickers Para o ensaio de dureza foram 
utilizadas as amostras na seção longitudinal ao fluxo de calor seguindo-se a norma 
ASTM E92[40].Foram realizadas 10 indentações para cada posição.O equipamento 
utilizado foi o VEB Leipzig modelo HPO-250,sendo utilizada uma carga de 10 kg e um 
tempo de 15 segundos. 
 
Resultados e Discussões 

 
3 RESULTADOS E DISCURSSÕES 

3.1 PERFIS TÉRMICOS E PARÂMETROS TÉRMICOS DE SOLIDIFICAÇÃO 

A Figura 3 mostra os perfis térmicos obtidos durante o processo de solidificação 
unidirecional vertical ascendente em regime transitório de fluxo de calor para a liga Al-
7%Si-1%Mg-2%Ni (% em peso). Cada curva corresponde a um termopar localizado ao 
longo do lingote. A partir deste mapeamento temperatura x tempo, notou-se que as 
posições mais próximas da interface metal/molde apresentam, qualitativamente, 
maiores eficiências térmicas, o que acarretará efeitos nos valores dos parâmetros 
térmicos e microestruturas. 

Com estes perfis térmicos é possível determinar os parâmetros térmicos de solidificação 
como velocidade de avanço da isoterma liquidus (VL), taxa de resfriamento (ṪL) e 
gradiente térmico (GL). As variações destes parâmetros em função da posição ao longo 
do lingote Al-Si-Mg-Ni são apresentadas na Figura 15. Observou-se que os valores de 
VL, ṪL e GL diminuem gradativamente com o aumento do distanciamento (posição) da 
interface metal/molde. Isso ocorre devido ao surgimento de resistências térmicas 
(camadas sólidas que funcionam como barreiras para extração de calor a partir da 
chapa molde) que crescem no sentindo ascendente durante a solidificação. A taxa de 
resfriamento variou de 61,55°C/s (3,7mm) a 0,67°C/s (100,8mm), o gradiente de 
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37,30°C/mm (3,7mm) a 1,10mm/s (100,8mm), enquanto a velocidade variou de 
1,65mm/s (3,7mm) a 0,32mm/s (100,8mm). Essa ampla faixa de valores de VL, ṪL e GL 
permitirá variações microestruturais em cada posição investigada, e consequentemente, 
nas propriedades finais do fundido. 

Na Figura 4, taxa de resfriamento (ṪL) x Posição (mm) a faixa de ṪL a liga uma faixa 
entre 61,55 ºC/s (3,7mm) a 0,67 ºC/s (100,8mm). Na Figura 5, Velocidade da isoterma 
liquidus (VL) x Posição em (mm), observa-se que a liga tem o perfil de velocidade da 
isoterma liquidus que decai rapidamente, se estabilizando logo após a posição 20mm. 
As faixas de valores para VL foram 1,80 mm/s (3,7 mm) a 0,37 mm/s (100,8 mm) para 
a liga quaternária investigadas. 

3.2 MACROESTRUTURA E MICROESTRUTURAS BRUTAS DE SOLIDIFICAÇÃO 

A Figura 6 apresenta a macroestrutura da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni possui uma 
morfologia colunar predominante ao longo de todo o cumprimento do lingote, 
evidenciando a direcionalidade do processo de solidificação. Essa macroestrutura é 
similar àquela reportada por Silva (2019) para uma liga ternária Al-7%Si-1%Mg, também 
solidificada direcionalmente sob fluxo de calor transiente. 

As microestruturas transversais e longitudinais obtidas por microscopia óptica para a 
liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni, exibidas na Figura 7, apresentam microestruturas 
completamente dendríticas, onde a matriz é rica em Al (regiões mais claras) 
[14,17,28,41,42,43,44], circundada por duas (2) estruturas eutéticas (regiões mais 
escuras): i. ternária Si + Mg2Si + β-AlFeSi; ii. Binária: α-Al+Al3Ni. Nas posições iniciais, 
mais próximas da base refrigerada, as microestruturas são mais refinadas devido aos 
maiores valores de taxas de resfriamento (ṪL) e velocidades da isoterma liquidus (VL), 
ao passo que nas posições mais distantes, a microestrutura é mais grosseira, associada 
a menores valores de ṪL e VL [10,17,28,36,31,41,42,44]. Os valores dos espaçamentos 
dendríticos primário (λ1), secundário (λ2) e terciário (λ3) associados aos parâmetros 
térmicos ṪL e VL nas posições 15mm, 50mm e 90mm a partir da interface metal/molde, 
são: ṪL: 13,50 ºC/s, VL: 0,91 mm/s, λ1: 64,70 µm, λ2: 13,20 µm e λ3: 12,40 µm (15mm), 
ṪL: 2,08 ºC/s, VL: 0,46 mm/s, λ1: 135,10 µm, λ2: 23,70 µm e λ3: 22,70 µm (50mm) e 
ṪL: 0,67 ºC/s, VL: 0,32 mm/s, λ1: 234,50 µm, λ2: 30,70 µm e λ3: 30,10 µm (90mm). 

3.3 LEIS DE CRESCIMENTO MICROESTRUTURAL 

Para as evoluções dos espaçamentos dendríticos primário (λ1), terciário (λ3) e 
secundário (λ2) como função da taxa de resfriamento (ṪL) e da velocidade de 
deslocamento da isoterma liquidus (VL) para a liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni apresentadas 
na Figura 8. Foi possível observar que os expoentes -0,55 e -0,25 caracterizam a 
variação λ1 e λ3 com ṪL, Figuras 8.a e 8.b, respectivamente. De acordo com Garcia 
(2005) [45] este valor de -0,55 concorda com as observações de Bouchard e Kirkaldy 
(1997) [46] que expõem a lei do tipo λ1=constante (ṪL)-0,50 que representa 
adequadamente os espaçamentos primários para solidificação em regime transitório. 
Este expoente é muito similar do expoente -0,55 observado em outros trabalhos da 
literatura para ligas de Al [10,17,28,31,36,41,42,43,44]. Silva (SILVA, 2019) [44] citou os 
expoentes experimentais, -0,55 e -0,25, respectivamente, para as evoluções de λ1 e λ3 
em função da taxa de resfriamento para a liga ternária Al-7%Si-1%Mg solidificada 

direcionalmente em regime transiente de fluxo de calor. 
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A Figura 8.c mostra os resultados dos espaçamentos dendríticos secundários em 
relação à velocidade da isoterma liquidus (VL). Notou-se que o expoente -2/3 descreve 
a variação λ2 com VL baseado no modelo de crescimento teórico proposto por Bouchard 
e Kirkald [17,28,31,36,42]. Este expoente também é verificado em outros trabalhos na 
literatura para ligas à base de Al [10,17,28,31,36,41,42,45]. Um trabalho recente de Silva 
(2019) [44] também reportou o expoente -2/3 para caracterizar a variação de λ2 em 
função da velocidade de deslocamento da isoterma liquidus (VL) para a liga ternária Al-
7%Si-1%Mg. Contudo, o efeito da adição de 2%Ni promoveu um ligeiro refino do 
espaçamento dendrítico secundário (λ2). 

3.4 MACROSSEGREGAÇÃO (FRX) e ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

A Figura 9 mostra os perfis de macrossegregação para os elementos de liga silício (Si), 
magnésio (Mg), níquel (Ni) e ferro (Fe) ao longo do lingote Al-7%Si-1%Mg-2%Ni, 
observou-se que os valores médios de cada elemento se apresentaram muito similares, 
com pequenas variações. A concentração de Si apresentou uma tendência de 
segregação tipo normal, com teor de 6,99% (% em peso) (posição 5mm) até chegar a 
8,36% (posição 90mm). O Mg, o Ni e Fe exibiram perfis praticamente constantes ao 
longo do lingote Al-Si-Mg-Ni. Além dos elementos que compõe a liga (Si, Mg, Ni) foi 
observado uma média de concentração residual de 0,3352% (% em peso) de Fe, 
possivelmente proveniente do alumínio comercialmente puro usado na elaboração da 
liga em estudo. 

Para a identificação das fases formadas na liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni foi realizada a 
análise de DRX. Foram analisadas as posições 5mm, 15mm, 30mm, 50mm e 90mm a 
partir da interface metal/molde. Foram α-Al, Si, Mg2Si, Al3Ni e β-AlFeSi. Silva (2019) 
[44] para uma liga ternária Al-Si-Mg e Brito (2016) [31] para uma liga binária Al-Mg e 
uma ternária Al-Mg-Si, também observaram a presença das fases α-Al e Mg2Si. Kakitani 
(2017) [28] reportou α-Al e Al3Ni para ligas Al-Ni solidificadas direcionalmente em 

regime transiente de fluxo de calor. 

De acordo com a Figura 10, as fases β-AlFeSi, Al3Ni e Mg2Si apresentaram uma 
tendência de menor fração da fase no início do lingote (5mm), com um ligeiro aumento 
à medida que as posições se afastam da base refrigerada até a última posição (90mm). 
Por outro lado, a fase Si exibiu uma ligeira tendência de crescimento da base até as 
posições do topo do lingote. Esse mapeamento das fases presentes na liga Al-7%Si-
1%Mg-2%Ni é crucial para explicar o comportamento de dureza, que será discutido mais 
a frente. 

3.5 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL POR ANÁLISES DE MEV/EDS 

As imagens MEV apresentadas na Figura 11, obtidas por elétrons retroespalhados para 
as posições 5mm, 50mm e 70mm a partir da base refrigerada da liga Al-7%Si-1%Mg-
2%Ni. O intermetálico Mg2Si ocorreu em todas as posições analisadas nas regiões 
interdendríticas, oriundo do eutético ternário Si + Mg2Si + AlFeSi. Este intermetálico é 
conhecido como escrita chinesa [31,44]. Assim como apresentado na análise de DRX a 
fase β-AlFeSi também pôde ser evidenciada. Observa-se que a região interdendrítica é 
composta por partículas de Si, Mg2Si, AlFeSi, além do intermetálico Al3Ni, do eutético 
binário com o α-Al. 

3.6 DUREZA 
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Para os valores de dureza Vickers (HV), apresentados na Figura 12 notou-se que as 
duas (2) posições mais próximas da interface metal/molde exibiram os maiores valores 
(~110HV) de dureza Vickers, chegando a valores próximos de 90HV para a posição 
50mm, e alcançando ao final das duas (2) últimas posições (80mm e 90mm), uma 
dureza entre 95 e 100HV. O tamanho das identações evidenciam este comportamento. 
Em seu trabalho Duarte (2016) [47] apresenta uma média dos valores de microdureza 
para as seguintes ligas: Al-2,3%Ag com média 24,5 HV, Al-3,4%Ag com média 28,7 HV, 
Al-4,5%Ag com média de 48,1 HV e Al-14%Ag com média 63 HV, onde é possível 
observar que a dureza aumentou com o acréscimo do teor de soluto. No mesmo trabalho 
Duarte (2016) [47] apresentou a comparação de microdureza para as seguintes ligas: 
Al-4,5%Ag com média de 48 HV, Al-4,5%Cu com média de 53 HV e Al-4,5%Ag-4,5%Cu 
que apresentou média de 58 HV, onde houve um ligeiro aumento da dureza. Campos 
Junior (2017) [48] reporta em seu trabalho para a liga Al-Sn-Cu valores de dureza entre 
~ 60 HV e ~ 65 HV. Kakitani et al. (2018) [26] reportaram para a liga Al-11%Si-5%Ni 
uma microdureza média de 48 HV, enquanto Costa et al. (2015) [49] descreveram uma 
faixa de HV entre 22 e 25 HV para uma liga Al-Bi-Sn. 

 
Conclusão 

 
Com base nos resultados para a liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni solidificada 
unidirecionalmente em condições transitórias de fluxo de calor e dos estudos da 
literatura, podem ser extraídas as seguintes conclusões: • As caracterizações macro e 
microestruturais da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni revelaram que a liga apresenta uma 
macroestrutura com grãos colunares e microestrutura completamente dendrítica com a 
matriz rica em Al circundada por duas (2) estruturas eutéticas: i. ternária Si + Mg2Si + 
β-AlFeSi; ii. Binária: α-Al+Al3Ni, respectivamente; • Os parâmetros térmicos de 
solidificação como velocidade da isoterma liquidus (VL), taxa de resfriamento (ṪL) e 
gradiente térmico (GL) diminuíram gradativamente com o aumento distanciamento 
(posição) da interface metal/molde devido as resistências térmicas que crescem e se 
formam no sentido ascendente durante a solidificação. O Ni promoveu um ligeiro 
aumento na eficiência de extração de calor, principalmente visualizado para a primeira 
posição (5mm) do lingote Al-7%Si-1%Mg-2%Ni; • Os expoentes experimentais de 
potência que caracterizaram a variação de λ1 e λ3 com ṪL são -0,55 e -0,25, 
respectivamente, enquanto o expoente -2/3 descreveu a variação de λ2 com VL; • A 
dureza aumentou ligeiramente com a adição de 2%Ni na liga ternária Al-7%Si-1%Mg-
2%Ni. 
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Figura 1: Representação esquemática do dispositivo de solidificação unidirecional 
vertical ascendente. 

 

 

Figura 2: Representação esquemática da retirada de amostras para caracterização 

macro e microestrutural da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni. 
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Figura 3: Perfis térmicos durante a solidificação direcional da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni. 
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Figura 4: Taxa de resfriamento da isoterma liquidus em função da posição do lingote. 
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Figura 5: Velocidade de deslocamento da isoterma liquidus em função da posição do 
lingote. 
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Figura 6: Macroestrutura longitudinal da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni. 
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Figura 7: Microestruturas transversais e longitudinais da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni, com 
seus respectivos valores de parâmetros térmicos (ṪL e VL) e espaçamentos dendríticos 

(λ1, λ2, λ3). 
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Figura 8: Evolução dos espaçamentos dendríticos (a) primário, (b) terciário e (c) 
secundário em função da taxa de resfriamento (ṪL) e da velocidade da isoterma liquidus 
(VL), respectivamente. R² é o coeficiente de correlação. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1350 

 

 

Figura 9: Perfis experimentais de macrossegregação do silício, do magnésio, do níquel 
e do ferro ao longo do lingote Al-7%Si-1%Mg-2%Ni. 
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Figura 10: Difratogramas de Raios-X de diferentes posições ao longo do lingote Al-7%Si- 
1%Mg-2%Ni. 
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Figura 11: Imagens MEV evidenciando a distribuição das fases intermetálicas nas 
microestruturas da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni. 
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Figura 12: Dureza Vickers em função da posição. 
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TÍTULO: Concepção Preliminar de uma caixa de testes para ensaios com modelos em 

escala reduzida de encontro de ponte integral 

Resumo 

Esse artigo tem como objetivo apresentar a concepção preliminar de uma caixa de 
testes com uma parede móvel para estudo da interação cíclica entre o encontro de 
pontes integrais e o solo contido. A concepção do dispositivo se deu a partir de uma 
caixa metálica pré-existente. Os futuros ensaios a serem realizados na caixa de testes 
permitirão a quantificação das pressões horizontais no solo, na interface com a parede 
móvel da caixa. 
 

Palavras-chave: Ponte integral. Interação solo-estrutura. Caixa de testes. Ratcheting. 

TITLE: Preliminary Conception of a Test Box for Tests with Reduced Scale Models of 

Integral Bridge Abutment 

Abstract 

This article aims at presenting the preliminary conception of a test box with a movable 
wall for studying the cyclic between the integral bridge abutment and the retained soil. 
The conception of the device was based on a pre-existing metal box. Future tests to be 
carried out in the testing box will allow quantifying the horizontal earth pressures, in the 
interface with the movable wall. 
 

Keywords: Integral bridge. Soil-structure interaction. Test box. Ratcheting. 

Introdução 

Pontes integrais são tipos de pontes que desprezam o uso de juntas de dilatação. Isso 
forma, então, uma peça única entre infraestrutura, mesoestrutura e superestrutura. Essa 
nova configuração estrutural impõe sobre a estrutura e o solo que a sustenta efeitos que 
necessitam ser estudados. 

Sabe-se que ao redor do mundo essa tecnologia vem sendo empregada, principalmente 
devido ao seu benefício econômico. A economia se dá por esse tipo de ponte não 
necessitar de custos adicionais de manutenção com juntas e aparelhos de apoio 
(Huntley; Valsangka, 2013). 

Visto que no Brasil esse fenômeno é pouco compreendido, fazem-se necessárias 
pesquisas para qualificar e quantificar os efeitos que esse tipo de obra gera, tanto em 
termos de tensões na estrutura como no solo. Para tal, diversas metodologias podem 
ser empregadas, sejam analíticas, computacionais ou laboratoriais. 
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Essa pesquisa procurou, por meios laboratoriais, medir os deslocamentos laterais, de 
caráter elástico ou plástico, e as tensões horizontais no solo gerados em função da 
aplicação de cargas cíclicas. Este artigo apresenta a concepção preliminar de um 
dispositivo laboratorial que simula a interação que ocorre entre o encontro de uma ponte 
integral e o aterro contido após ciclos de deslocamentos laterais impostos pela 
superestrutura da ponte. 

Pontes integrais são obras que se constituem da união total ou parcial da infraestrutura, 
mesoestrutura e superestrutura em uma única peça. A Figura 01 representa 
esquematicamente esse tipo de obra. Devido aos deslocamentos da estrutura, 
causados pelo tráfego e a variação de temperatura, nos encontros da ponte integral com 

o solo há uma interação complexa. 

O principal fator responsável por essa contração e dilatação é a variação da 
temperatura, seja ao longo do dia, ou ao longo das estações. Como não há juntas de 
dilatação, toda estrutura se move, inclusive as fundações. Nesse encontro entre as 
pontes integrais e as fundações há uma complexa interação com os aterros contidos 
(White, 2007). Esse movimento constante de contração e dilatação desloca o solo ao 
redor e é o causador de dois fenômenos ainda pouco entendidos: shakedown e 
ratcheting. 

A resposta de materiais sobre carregamentos cíclicos está relacionada à intensidade do 
carregamento aplicado. Dentro do regime elástico, o carregamento cíclico não provoca 
deformações plásticas, ou seja, as deformações apresentadas na fase carregamento 
são totalmente recuperadas na fase de descarregamento. Por outro lado, quando o 
carregamento supera o limite elástico, surgem deformações plásticas no sistema dentro 
de um ciclo de carregamento e descarregamento. 

À medida que os ciclos de processam, deformações plásticas são gradualmente 
acumuladas, o que é conhecido como Ratcheting. Portanto, ratcheting é o acúmulo 
gradual de deformações plásticas que surgem a partir de tensões térmicas ou 
mecânicas cíclicas. 

Em longo prazo, o comportamento cíclico do material fica definido pelo limite de 
intensidade de carregamento (carga crítica) conhecido como carga de Shakedown. 
Shakedown é um estado que os materiais podem atingir quando submetido à 
carregamento cíclico de longo prazo. Nesse caso, quando a intensidade do 
carregamento é inferior à carga crítica, a resposta cíclica do material é elástica, apesar 
de deformações plásticas possam ser acumuladas nos ciclos iniciais (Ratcheting). 
Nesse momento, o carregamento cíclico produz loops de histerese fechados (Alonso-
Marroquin, 2004). Essa resposta é conhecida como Shakedown elástico. 

Por outro lado, quando a intensidade do carregamento é superior à carga crítica, duas 
respostas podem ser observadas (Alonso-Marroquin, 2004): 

• As deformações plásticas podem se acumular indefinidamente (Ratcheting) o que gera 
um colapso incremental; 

• O carregamento cíclico produz um loop de histerese fixo (Alternating plasticity ou 
Plastic Shakedown) o que gera ruptura por fadiga do material. 
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Metodologia 

 

Para a realização dos ensaios, locais de jazidas de solo granular foram pesquisadas. 

Boa parte da região da UFRN apresenta solo com areia de dunas. 

Foi realizada uma análise visual das potenciais jazidas encontradas. No final, optou-se 
por um local em que, em trabalhos anteriores, já havia sido explorado. Essa preferência 
se deu pelo fato do material coletado nesse local já ter sido caracterizado. 

O material coletado ainda foi submetido ao ensaio de índices de vazios. O ensaio 
forneceu os seguintes valores de índice de vazios mínimo (e_mín) e máximo (e_máx), 
respectivamente: e_mín = 0,67, e_máx = 0,81. 

Sobre a caixa de testes, procurou-se conceber uma caixa rígida, metálica, com 
dimensões reduzidas, aproveitando-se a estrutura de uma caixa preexistente. Uma das 
paredes da caixa deveria possuir uma articulação na base para permitir a rotação. 

 
Resultados e Discussões 

 

A presente pesquisa incluiu a concepção de uma caixa de testes preexistente, de modo 
que a mesma apresente três paredes fixas, sendo duas de metal e uma de acrílico, e 
uma parede móvel (Figura 02). A parede móvel será fixa à base por dobradiças e 
conectada a um macaco mecânico de fuso, que será responsável por aplicar os 
deslocamentos cíclicos ao sistema. A caixa possuirá as seguintes dimensões: 1,50 m × 
0,75 m × 0,75 m (comprimento, largura e altura, respectivamente). Porém somente 
metade do comprimento conterá a amostra de solo para os testes. A outra metade 
servirá de apoio para os equipamentos responsáveis pela aplicação dos deslocamentos 
horizontais cíclicos. 

A caixa será instrumentada com sensores de deslocamento e células de pressão (Figura 
03). Junto ao sistema da caixa, existirá um LVDT (Figura 03.a), que estará presente 
medindo deslocamentos horizontais na parede móvel. Além disso, células de pressão 
(Figura 03.b) também serão utilizadas para medir as pressões horizontais no solo na 

interface com a parede móvel. 

A Figura 04 apresenta a caixa que será utilizada para as modificações mencionadas. 

 
Conclusão 

 

A caixa de testes a ser confeccionada permitirá, de forma otimizada, obter 
conhecimentos sobre o comportamento de um solo granular sob ciclos de carregamento 
e descarregamento horizontais impostos, possibilitando a aplicação do conhecimento 
adquirido ao estudo de pontes integrais. 
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Figura 01 - Exemplo de ponte integral 
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Figura 02 - Concepção inicial da caixa de testes 
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Figura 03 - a) LVDT utilizado; b) Células de carga utilizadas 

 

 

Figura 04 - Vista frontal da caixa a ser modificada 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1360 

 

CÓDIGO: ET0303 

AUTOR: ELIDA MEDEIROS MACEDO 

COAUTOR: ANDERSON DE AZEVEDO GOMES SANTIAGO 

ORIENTADOR: MAURICIO ROBERTO BOMIO DELMONTE 

 

 

TÍTULO: Síntese e estudo das propriedade fotoluminescentes do Ba1-xZnxMoO4 

obtidos pelo método de spray pirólise 

Resumo 

Neste trabalho, foi feita a síntese de pós de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) pelo 
método de spray pirólise ultrassônico, utilizando temperaturas que variaram entre 
1000°C e 1100°C. As amostras foram caracterizadas estrutural e morfologicamente por 
meio das técnicas de difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura 
de emissão de campo (MEV-FEG), respectivamente. As suas propriedades ópticas 
foram caracterizadas por meio dos métodos de espectroscopia UV-visível e 
fotoluminescência (FL). Por meio do DRX, observou-se que as amostras possuíam uma 
heteroestrutura do tipo tetragonal/triclínica. As imagens do MEV-FEG mostraram que as 
partículas apresentaram uma morfologia esférica formada pela junção de várias 
partículas precursoras e com o aumento do valor de “x” de 0,25 para 0,50 ocorreu a 
diminuição do tamanho dessas partículas. Por meio dos espectros UV-Vis foi possível 
analisar as energias de gap, que variam entre 4,31 eV e 4,39 eV, sendo influenciado 
pelo grau de desordem estrutural. Os espectros fotoluminescentes (FL) das amostras 
mostraram um comportamento de banda larga com intensidade de emissão 
predominante na região do laranja-vermelho e uma pequena emissão na região do azul. 
 
Palavras-chave: Spray Pirólise Ultrassônico, Síntese, Fotoluminescência 

TITLE: Synthesis and study of the photoluminescent properties of Ba1−xZnxMoO4 

obtained by the ultrasonic spray pyrolysis method 

Abstract 

In this work, Ba1-xZnxMoO4 powder synthesis (x = 0.25 and 0.50) was carried out using 
the ultrasonic pyrolysis spray method, using temperatures ranging between 1000 ° C 
and 1100 ° C. The samples were characterized structurally and morphologically by 
means of X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron microscopy (SEM-
FEG) techniques, respectively. Its optical properties were characterized using UV-visible 
spectroscopy and photoluminescence (PL) methods. Through the XRD, it was observed 
that the samples had a tetragonal / triclinic heterostructure. The SEM-FEG images 
showed that the particles had a spherical morphology formed by the junction of several 
precursor particles and with the increase in the value of “x” from 0.25 to 0.50, the size of 
these particles decreased. Through the UV-Vis spectra it was possible to analyze the 
gap energies, which vary between 4.31 eV and 4.39 eV, being influenced by the degree 
of structural disorder. The photoluminescent spectra (PL) of the samples showed a 
broadband behavior with predominant emission intensity in the orange-red region and a 
small emission in the blue region. 
 
Keywords: Ultrasonic Spray, Synthesis, Photoluminescent 
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Introdução 

Os molibdatos vêm atraindo atenção dos pesquisadores devido as seu potencial de 
aplicação em diversas áreas, como em fotocatalisadores, diodos emissores de luz 
(LED), lasers e sensores [1-3]. Dentre os molibdatos, os molibdatos de bário e zinco têm 
ganhado destaque devido às suas diversas propriedades, como a fotoluminescente. 
Algumas pesquisas observaram as propriedades desses materiais, como a de Alencar 
et al. [4] que preparou o BaMoO4 pelo método hidrotérmico assistido por micro-ondas e 
método precursor polimérico e observou as suas propriedades catalíticas para a reação 
de oxidação do tolueno em sua fase gasosa. Fei et al [5], observou as propriedades de 
nanopartículas de α-ZnMoO4 que se mostraram uma alternativa como material anódico 
para baterias de íon de lítio. Por outro lado, Hu et al. [6] observou uma propriedade muito 
importante e bastante explorada entre os molibdatos, a de fotoluminescência. Foi 
observada essa propriedade no BaxZn1−xMoO4:Eu3+(0,1 ≤ x ≤ 0,7), sintetizado pelo 
método de reação em estado sólido e percebeu-se que um aumento de Ba2+ poderia 
aumentar a intensidade da fotoluminescência, obtendo assim uma excelente emissão 
de luz vermelha. 
Existem várias rotas de síntese na literatura para obtenção do BaMoO4 e do ZnMoO4 
como a de reação em estado sólido, sol-gel, coprecipitação, eletroquímica, hidrotérmica 
assistida por microondas e sonoquímica [7-9]. Porém esses métodos apresentam 
algumas desvantagens como altas temperaturas, longos períodos de tempo de síntese, 
uso de reagentes caros (surfactantes) e rotas não contínuas. Já o método spray pirólise 
ultrassônico tem como uma das suas principais vantagens ser uma rota contínua e de 
etapa única, em que não se precisa do uso de surfactantes e não necessita de um 
processo de sinterização ou calcinação posteriormente. Além disso, não utiliza 
equipamentos complexos e produz materiais com morfologia predominantemente 
esférica, boa homogeneidade e alto teor de pureza. O tamanho e a distribuição do 
tamanho das partículas variam de acordo com a frequência de atomização, taxa do fluxo 
de gás, temperatura de pirólise e concentração da solução precursora, a qual é 
composta por uma solução aquosa com reagentes dissolvidos [10-12].  
Neste trabalho foram sintetizadas microesferas de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) pelo 
método spray pirólise ultrassônico, utilizando temperaturas de 1000 °C e 1100 °C , com 
tempo de permanência no forno de aproximadamente 1 min. Além disso, foi realizado 
as caracterizações estrutural, morfológica e as propriedades ópticas dos materiais 
obtidos. 
 
Metodologia 

 
Síntese das partículas de Ba1-xZnxMoO4:  
Para a síntese, foram utilizados os seguintes reagentes: Nitrato de Bário (Ba(NO3)2; 
99,0% de pureza; Vetec), Nitrato de Zinco (Zn(NO3)2·6H2O; Synth), Ácido Molibdico 
(H2MoO4; 85% de pureza; Alfa Aesar), Ácido Cítrico Anidro (C6H8O7; 99,5 pureza; 
Synth) e água destilada. As amostras obtidas de acordo com a estequiometria e 
temperatura foram codificadas como segue: BZ25MO10 (x=0,25; 1000°C), BZ25MO11 
(x=0,25;1100°C), BZ5MO10 (x=0,50; 1000°C) e BZ5MO11 (x=0,50; 1100°C).  
Para obtenção do Ba1-xZnxMoO4 com x=0,25 a solução precursora foi preparada 
dissolvendo 4,709 mmol de Nitrato de Bário, 6,728 mmol de Ácido Molíbdico e 1,682 
mmol de Nitrato de Zinco em 25 ml de água destilada, sob agitação no banho 
ultrassônico durante 30 min a 25°C, separadamente.Sob agitação magnética 0,04 mol 
de Ácido Cítrico Anidro foi dissolvido em 25 ml de água destilada durante 30 min a 50°C. 
Em seguida, a as soluções aquosas de Nitrato de Bário, Nitrato de Zinco e Ácido 
Molibdico foram adicionadas a solução de Ácido Cítrico Anidro sob agitação magnética 
durante 30 min a 50°C que acarretou na formação dos citratos. A solução precursora 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1362 

 

para x = 0,50 foi preparada seguindo o mesmo procedimento de acordo com a 
estequiometria. Seguindo o processo, a solução foi atomizada utilizando um nebulizador 
ultrassônico com 2,4 MHz de frequência. O reator de fluxo laminar aerossol utilizado foi 
um tubo de quartzo de 25 mm de raio com 1200 mm de comprimento, inserido em um 
forno elétrico horizontal tubular de dupla zona de calor. A taxa de fluxo de ar utilizada 
foi de 3 L/min. As gotículas pulverizadas foram transportadas através do reator, 
aquecidas pelo forno elétrico tubular e transformadas em partículas sólidas. As 
partículas resultantes foram coletadas por meio de precipitação eletrostática na saída 
do reator por um tubo de cobre. As temperaturas utilizadas no tratamento térmico foram: 
600 °C na zona 1 e; 1000 °C e 1100 °C na zona 2 do forno elétrico tubular. Considerando 
o fluxo de arrasto no reator, o tempo de permanência das partículas no interior do reator 
foi de aproximadamente 1 min.  
Caracterização das partículas de Ba1-xZnxMoO4: 
As microesferas de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) foram caracterizadas por DRX 
utilizando um difratômetro da marca Shimadzu, modelo XRD-7000 com radiação CuKα 
(λ = 1,5406 Å), 40 kV e 30 mAh, 2θ variando de 10° a 120° com tamanho do passo de 
0,02° e velocidade de varredura de 1° min -1. As morfologias foram investigadas usando 
microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV-FEG; Carl Zeiss, 
modelo Supra 35-VP, Alemanha), operado a 6 kV. Os pós foram submetidos à análise 
de espectroscopia UV-Vis, usando um espectrofotômetro Shimadzu, modelo UV-2600, 
com um comprimento de onda variando de 200 nm a 800 nm e utilizando o modo de 
reflectância difusa. Os espectros de fotoluminescência (FL) foram obtidos usando um 
monocromador Thermal Jarrell-Ash Monospec 27 e um fotomultiplicador Hamamatsu 
R446. Um laser foi utilizado como a fonte de excitação nas amostras a um comprimento 
de onda de 350,7 nm com iões de Kripton (Coherent Innova) com uma saída de cerca 
de 13,3 mW. Todas as medições foram realizadas à temperatura ambiente. 
 
Resultados e Discussões 

 
Difração de Raios-X:  
A difração de raios-x possibilita o acompanhamento da formação das fases cristalinas e 
observação dos efeitos da dopagem e temperatura que foram alterados durante o 
processo.  
Os difratogramas dos pós de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) com temperaturas 
diferentes de 1000°C e 1100°C foram observados na figura 1. As amostras foram 
indexadas em uma célula unitária com estrutura tetragonal do tipo scheelita com grupo 
espacial I41/a (88), de acordo com a carta JCPDS 29-0193. As amostras com x = 0,25 
não apresentaram picos adicionais, confirmando uma fase monofásica, já as amostras 
com x = 0,5 apresentaram a presença de pequenos picos adicionais, demonstrando a 
formação de uma heteroestrutura.  
Para explicar as modificações na rede do Ba1-xZnxMoO4 foi feito um refinamento 
Rietveld usando o programa General Structure Analysis System (GSAS) com a interface 
gráfica EXPGUI [13]. O refinamento foi feito nos seguintes parâmetros: fator de escala 
e fração de fase, usando a função polinomial deslocada de Chebyshev; forma de pico, 
que foi modelado usando Thompson-Cox-Hasting pseudo-Voigt; mudanças nas 
constantes de rede, coordenadas atômicas fracionárias e parâmetros térmicos 
isotrópicos. os resultados do refinamento Rietveld são apresentados nas figuras 2 e 3. 
Os padrões de difração das amostras são compatíveis com os ICSD 50821 (referente a 
fase tetragonal do BaMoO4) e ICSD 411378 (referente a fase α-ZnMoO4), indicando a 
formação de uma heteroestrutura. As diferenças entre os padrões de DRX observados 
experimentalmente e os calculados teoricamente são aproximadamente iguais a zero. 
Os resultados do refinamento estão apresentados na Tabela 1. 
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A tabela 1 mostra os parâmetros X2, Rwp e Rp que indicam a confiabilidade do 
experimento a partir de pequenos desvios observados. É possível confirmar que as 
amostras se tratam de uma heteroestrutura, sendo descritas por uma estrutura 
tetragonal do tipo scheelita, com simetria descrita pelo grupo espacial I41/a, e uma 
estrutura triclínica, com simetria descrita pelo grupo espacial P-1. 
As modificações nos parâmetros da rede e na intensidade dos picos estão relacionadas 
à substituição atômica na estrutura, mudanças de temperatura e formação 
heteroestrutural, que geram alterações nas distâncias atômicas da célula unitária. A 
substituição atômica dos átomos de Ba2+ pelos átomos de Zn2+ que são menores, 
geralmente resultam na diminuição dos parâmetros de rede da célula unitária, o que não 
foi percebido. Isso pode ser explicado pela diferença de solubilidade entre o molibdato 
de bário e o de zinco. O molibdato de zinco se forma primeiro que o molibdato de bário, 
pois o molibdato de zinco tem uma menor solubilidade em relação ao outro. Com isso, 
os átomos de bário se arranjam dentro da estrutura triclínica do molibdato de zinco. 
Posteriormente, quando o molibdato de bário está se formando, os átomos de zinco se 
dispõem dentro da estrutura tetragonal. Por fim ocorre a formação de uma 
heteroestrutura tetragonal/triclínica contendo substituições atômicas em ambas as 
estruturas. Percebe-se que o percentual de formação de cada estrutura segue valores 
próximos aos estequiométricos. Porém, o aumento da temperatura, leva a um aumento 
na porcentagem da estrutura tetragonal, o que provavelmente ocorre por causa do 
rearranjo da estrutura triclínica em um estrutura tetragonal. A formação dessa 
heteroestrutura causará distorções nas ligações do Ba-O, Zn-O e Mo-O.  
Microscopia Eletrônica de Varredura de Emissão de Campo (MEV-FEG):  
O MEV-FEG foi empregado com a intenção de observar as mudanças nas morfologias 
dos pós de acordo com as variações no processamento.  
A figura 4 mostra as micrografias MEV-FEG das amostras de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 
e 0,50) sintetizadas a de 1000 °C e 1100 °C. A tabela 2 apresenta os valores do diâmetro 
médio das partículas. 
Observou-se que as amostras são formadas por esferas ocas com a presença de 
pequenos furos. Além disso, percebe-se que as microesferas são formadas pela união 
de várias partículas primárias que se unem para sua formação. Ao aumentar o valor de 
x de 0,25 para 0,50 é possível observar um aumento na densificação das microesferas 
e diminuição no tamanho das partículas primárias, isso pode ser explicado pela 
diferença de solubilidade entre os reagentes precursores de bário e zinco, solutos com 
um alto grau de saturação tendem a formar um número maior de cristalitos de tamanhos 
nanométricos, enquanto que solutos com um grau de saturação baixo levam a formação 
de alguns cristais grandes devido a taxa de nucleação ser menor que à taxa de 
crescimento [14].  
Espectroscopia UV-Vis:  
A Espectroscopia UV-Vis foi utilizada para determinar o bandgap das amostras em 
função das variações estequiométricas e de temperatura. Os dados de refletância foram 
convertidos em absorbância usando a função Kubelka-Munk [15] . Para estimar o valor 
da banda de gap óptico (Egap), foi utilizado o método de Wood e Tauc [16].  
A figuras 5 mostra os valores estimados para a Egap das amostras. A energia do gap 
variou entre 4,31 eV e 4,39 eV. Os molibdatos possuem a característica de apresentar 
poucos níveis intermediários de energia entre a banda de valência e a banda de 
condução, resultando em um alto valor de Egap [4]. Com relação às amostras deste 
trabalho, a formação da heteroestruturas e as substituições atômicas aumentaram o 
grau de desordem estrutural, promovendo uma diminuição na energia do gap. Assim, 
com o aumento do valor de x, ocorre uma diminuição da energia do gap. Já a medida 
que a temperatura aumenta, nota-se um ligeiro aumento na energia de gap, que pode 
estar associado a um maior grau de ordenamento estrutural causado por essa elevação 
da temperatura.  
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Comparando os valores de Egap obtidos com trabalhos já existentes na literatura, 
observa-se uma proximidade dos valores, como no trabalho de Alencar et al. [4] que 
observou uma Egap de 4,33 eV para o BaMoO4 sintetizado pelo método hidrotérmico 
assistido por microondas e de 4,39 eV quando sintetizado pelo método precursor 
polimérico. Já Spassky et al. [17] observou uma energia de gap de 4,30 eV para o 
ZnMoO4 obtido pelo método Czochralski, todos os valores apresentam-se próximos aos 
obtidos neste trabalho.  
Fotoluminescência (FL):  
A figura 6 mostra os espectros de emissão de fotoluminescência, a temperatura 
ambiente, dos pós de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) quando excitados a 350,7 nm. 
Por meio do espectro de fotoluminescência é possível observar que as amostras têm 
um comportamento característico de um processo multifônico e multinível, ou seja, um 
sistema no qual o relaxamento ocorre por vários caminhos e envolve a participação de 
vários estados no intervalo de band gap do material [18].  
Existem várias explicações na literatura que tentam esclarecer a origem das 
propriedades fotoluminescentes dos molibdatos, em geral, acredita-se que a emissão 
fotoluminescente dos molibdatos é causada pela existência de níveis intermediários 
dentro do bandgap que são gerados pelas distorções no complexo tetraédrico [MoO4] 
[19,20].  
Cada transição eletrônica que ocorre é representada por uma cor e está associada a 
um arranjo estrutural, quanto maior o grau de arranjo desse arranjo estrutural, mais o 
espectro de fotoluminescência tende a aumentar nas áreas do verde-azul e diminuir nas 
áreas do amarelo-laranja-vermelho. Assim, a emissão no amarelo-vermelho está 
associada a uma estrutura desordenada com defeitos profundos, enquanto a emissão 
no verde-azul está associada a uma estrutura ordenada com defeitos rasos [21].  
Dessa forma, quando níveis intermediários, representados por defeitos rasos e 
profundos dentro do bandgap do material são excitados, ocorre a transição eletrônica 
dos orbitais de oxigênio 2p na banda de valência (BV) para os orbitais de molibdênio 4d 
pela absorção de (hv) pela banda de condução (BC), resultando na emissão de fótons 
(hv') por causa do retorno radiativo dos elétrons localizados nos orbitais 4d para os 
orbitais 2p de oxigênio [22].  
Nota-se que as amostras têm um espectro fotoluminescente centrado na região do 
vermelho, em torno de 650 nm, dessa forma sua maior emissão está na região do 
laranja-vermelho, com uma pequena emissão na região do azul, em torno de 450 nm. 
Assim, a emissão da região do azul das amostras ocorre devido a ordem-desordem dos 
complexos de [BaO8]/[ZnO8], que estão associados aos defeitos rasos enquanto a 
emissão na região do laranja-vermelho estão associadas a presença de vacâncias de 
oxigênio no complexo [MoO4], que estão associados a defeitos profundos. 
 
Conclusão 

 
Os pós de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) foram obtidos com sucesso por meio do 
método de spray pirólise ultrassônico com temperaturas variando entre 1000 °C e 1100 
°C. Os padrões de DRX mostraram a formação de uma heteroestrutura 
tetragonal/triclínica, ocorrendo a substituição atômica dos átomos de bário pelos átomos 
de zinco na estrutura tetragonal do BaMoO4 e dos átomos de zinco pelos átomos de 
bário na estrutura triclínica do ZnMoO4. As micrografias do MEV-FEG mostraram que a 
amostra possuía uma morfologia predominantemente esférica, com diâmetros que 
variam entre 610 e 729 nm, observando-se uma diminuição no tamanho das partículas 
precursoras para valores de x maiores, resultado de uma forte relação entre o tamanho 
das partículas precursoras e a solubilidade dos reagentes. A energia do gap variou entre 
4,31 eV e 4,39 eV, influenciada pelo grau de desordem estrutural e os espectros 
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fotoluminescentes (FL) mostraram emissões predominantes na região do laranja-
vermelho e uma pequena emissão na região do azul. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Difratograma dos pós de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) com temperaturas 

de síntese variando entre 1000°C e 1100°C. 
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Figura 2: Refinamento Rietved de: a) BZ25MO10 e b) BZ5MO10 

 

 

Figura 3: Refinamento Rietved de: a) BZ25MO11 e b) BZ5MO11 
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Tabela 1: Parâmetros estruturais obtidos no refinamento rietveld para as amostras de 
Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) com temperaturas de síntese variando entre 1000°C 

e 1100°C. 

 

 

Figura 4: Micrografias das partículas em a) BZ25MO10, b) BZ5MO10, c) BZ25MO11, d) 
BZ5MO11. 

 

 

Tabela 2: Diâmetro médio das partículas de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) com 

temperaturas de síntese variando entre 1000 °C e 1100 °C. 
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Figura 5: Espectro de absorbância na região do UV-Vis para as amostras de Ba1-
xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) com temperaturas de síntese variando entre 1000 °C e 

1100 °C. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1370 

 

 

Figura 6: Espectro de Fotoluminescência para os pós de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 
0,50) com temperaturas de síntese variando entre 1000°C e 1100°C. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1371 

 

CÓDIGO: ET0319 

AUTOR: PÂMALA SAMARA VIEIRA 

ORIENTADOR: BISMARCK LUIZ SILVA 

 

 

TÍTULO: Inter-relações microestrutura-parâmetros térmicos de solidificação da liga 

ternária Sn-3,5%Ag-1%Zn 

Resumo 

Ligas do sistema Sn-Ag como a liga eutética Sn-3,5%Ag (a 223°C) são de interesse na 
indústria de microcomponentes eletrônicos, uma vez que apresentam propriedades 
mecânicas superiores às ligas do sistema Sn-Pb e bom nível de molhamento em 
substratos metálicos usados neste âmbito. A microestrutura eutética é formada de uma 
fase rica em Sn e do intermetálico Ag3Sn durante uma solidificação em equilíbrio 
termodinâmico. A adição de elementos de liga ternários como o Zn promove mudanças 
microestruturais e de propriedades em ligas Sn-Ag. O Zn promove refino microestrutural 
em ligas Sn-Ag, pois suprime o crescimento da fase β-Sn, além de melhorar a 
distribuição do Ag3Sn na matriz de Sn. Neste âmbito, este trabalho visa estudar a 
influência de 1%Zn (em peso) e dos parâmetros térmicos como ṪL e VL na 
microestrutura da liga eutética Sn-3,5%Ag solidificada direcionalmente em regime 
transiente de fluxo de calor. As microestruturas foram caracterizadas por MO e MEV. 
Os espaçamentos celulares eutéticos (λCE) foram medidos pelo método do triângulo. A 
microestrutura apresentou estrutura celular eutética, onde seu interior é formado por 
uma mistura de fases ricas em Sn e Ag3Sn, com o Zn formando o intermetálico AgZn3 
nas regiões ricas em Sn. A diminuição nos valores de ṪL e de VL a partir da interface 
metal/molde promoveu um engrossamento do arranjo celular eutético. Os expoentes de 
-1/4 e -1/2 caracterizaram o desenvolvimento de λCE em função da taxa ṪL e VL. 
 
Palavras-chave: Ligas Sn-Ag-Zn; Solidificação; Variáveis térmicas; Microestrutura. 

TITLE: Interrelations microstructure-thermal parameters of solidification of the ternary 

alloy Sn-3,5%Ag-1%Zn 

Abstract 

Alloys of the Sn-Ag system like the eutectic alloy Sn-3.5wt%Ag (at 223°C) are of interest 
in the electronic microcomponents industry, since its displayed higher mechanical 
properties than to the Sn-Pb system alloys and a good level of wetting in metallic 
substrates used in this scope. The eutectic microstructure is formed by a Sn-rich phase 
and Ag3Sn intermetallics during solidification in thermodynamic equilibrium. The addition 
of ternary alloy elements such as Zn promotes microstructural and property changes in 
Sn-Ag alloys. Zn cause microstructural refining in Sn-Ag alloys, as it suppresses the 
growth of the β-Sn phase, in addition to improving the distribution of Ag3Sn in the Sn-
matrix. In this context, this work aims to study the influence of 1wt% Zn (by weight) and 
thermal parameters such as ṪL and VL on the microstructure of the Sn-3.5wt%Ag 
eutectic alloy directionally solidified (DS) under transient heat flow conditions. The 
microstructures were characterized by OM and SEM. The eutectic cell spacing (λCE) 
was measured by the triangle method. The microstructure showed eutectic cellular 
structure, where its interior is formed by a mixture of phases Sn-rich and Ag3Sn, with Zn 
forming the AgZn3 intermetallics in regions Sn-rich. The decrease in the ṪL and VL 
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values from the metal/mold interface promoted a coarsening of the eutectic cell 
arrangement. -1/4 and -1/2 exponents characterized the development of λCE as a 
function of ṪL and VL. 
 
Keywords: Sn-Ag-Zn alloys; Solidification; Thermal variables; Microstructure. 

Introdução 

Em processos de brasagem o uso de um metal de adição fundido é utilizado para molhar 
as superfícies de contato, formando uma junta, com ou sem o auxílio de um agente de 
fluxo [1]. Essas soldas são utilizadas como principais materiais de interconexão em 
componentes microeletrônicos, onde essas soldas são tradicionalmente de ligas Sn-
37%Pb ou Sn-40%Pb (% em peso) [2,3,4]. Essas juntas brasadas devem garantir 
confiabilidade estrutural, além de resistência à fadiga térmica, baixa toxidade, baixo 
custo e bom molhamento em substratos metálicos como cobre ou níquel [5,4,17]. 
Entretanto, tais ligas contendo chumbo são prejudiciais tanto ao ser humano quanto ao 
meio ambiente. Por isso, medidas de restrição ao uso destas ligas foram aprovadas na 
União Europeia [6]. 

Neste sentido, surgem as ligas livres de chumbo (lead-free solder alloys). Dentre as 
várias alternativas, ligas do sistema Sn-Ag surgem como destaques devido sua boa 
resistência mecânica e bom molhamento [7,8,9,10]. A reação eutética para o sistema 
binário Sn-Ag ocorre para 3,5%Ag (em peso) a 223 °C [11], enquadrando-se na faixa 
de ligas de brasagem de média temperatura (entre 200° e 230 °C). Sua microestrutura 
consiste de dendritas ricas em Sn (β-Sn) (o que é um indicativo de solidificação fora do 
equilíbrio) circundada por uma mistura eutética contendo o intermetálico Ag3Sn e β-Sn 
[12,13,14,15,16]. Contudo, a liga eutética Sn-3,5%Ag ainda apresenta alto ponto de 
fusão para a planta industrial direcionada para o sistema Sn-Pb (183 °C), distribuição 

não uniforme do Ag3Sn na microestrutura final e baixa fadiga térmica [2,10,17]. 

Sabe-se que a microestrutura e as propriedades mecânicas de ligas Sn-Ag são 
alteradas e controladas pelas variáveis de solidificação [7], como também pela adição 
de elementos liga [18]. Um destes elementos de liga que melhoraram as propriedades 
deficientes de ligas Sn-Ag é o zinco (Zn). McCormack e coautores [19] reportaram que 
adição de 1%Zn (em peso) na liga eutética Sn-3,5%Ag promoveu uma redução no 
tamanho do arranjo dendrítico. Satyanarayan e Prabhu [20] citaram que a adição de Zn 
reduz a temperatura eutética da liga Sn-3,5%Ag e provoca um aumento das 
propriedades mecânicas. McCormack et al. [12] confirmaram este aumento nas 
propriedades mecânicas como limite de resistência à tração e limite de escoamento 
devido a adição de 1%Zn na liga Sn-3,5%Ag. 

Contudo, nota-se ainda na literatura em ligas alternativas sem chumbo uma ausência 
de estudos que correlacionem variáveis de processo, dureza e microestrutura para ligas 
Sn-Ag-Zn. Assim, o presente trabalho visa investigar a influência da adição de 1%Zn 
(em peso) na microestrutura da liga eutética Sn-3,5%Ag solidificada direcionalmente em 
um dispositivo refrigerado a água com chapa molde de aço carbono 1020, sob regime 
transiente de fluxo calor. 

 
Metodologia 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1373 

 

A liga Sn-3,5%Ag-1%Zn (% em peso) foi solidificada direcionalmente em um dispositivo 
refrigerado à água em regime transiente de fluxo de calor, com uso de chapas molde de 
aço carbono 1020. A solidificação ocorreu de forma ascendente, de baixo para cima, 
conforme detalham trabalhos na literatura [21-24]. Esta etapa de obtenção do lingote foi 
realizada com o auxílio do Departamento de Engenharia de Manufatura e Materiais 
(DEMM) da UNICAMP junto ao grupo GPS (Grupo de Pesquisas em Solidificação) 

coordenado pelos professores Amauri Garcia e Noé Cheung. 

Esse dispositivo permite a utilização de vários termopares do tipo J ao longo do 
comprimento da lingoteira, possibilitando a aquisição dos perfis térmicos (pontos tempo-
t x temperatura-T) durante o processo de solidificação. A partir destes pontos t x T em 
cada termopar, é possível, por meio de procedimentos matemáticos, encontrar os 
valores e as evoluções das velocidades da isoterma liquidus (VL), além da taxa de 
resfriamento (ṪL) em cada posição referente a cada termopar. 

O lingote Sn-Ag-Zn, primeiramente, foi seccionado longitudinalmente, onde uma metade 
foi destinada para revelação macroestrutural e outra para obtenção de amostras 
transversais e longitudinais, que revelaram as microestruturas brutas de fusão nas 
posições escolhidas para estudos (5, 10, 15, 20, 30, 50, 70 e 90 mm). No caso da 
macroestrutura, a amostra foi lixada sequencialmente nas lixas de granulometria de 80, 
120, 220, 320, 400, 600 e 1200 mesh. Em seguida, utilizando a técnica de imersão, a 
amostra foi inserida em um recipiente contendo uma solução química (50 ml de H2O, 1 
ml de HCl e 5 g de FeCl3) por aproximadamente 5 minutos, seguindo para a etapa de 
lavagem em água corrente e secagem da amostra. As imagens foram registradas via 

câmera fotográfica ou escâner. 

As microestruturas foram submetidas a procedimento metalográfico: i. cortes 
transversais e longitudinais; ii. lixamento sequencialmente nas lixas 320, 400, 600, 1200 
e 2000 mesh; iii. polimento manual em politrizes rotativas marca Teclago e modelo 
PVVD com pasta de diamante 1 µm; iv. ataque químico, sendo as amostras imersas em 
uma solução química (46 ml de CH3OH, 2,5 ml de HNO3 e 1,5 ml de HCl), com o tempo 
de ataque químico variando de acordo com a qualidade da revelação da microestrutura: 
sendo de 30 segundos a 1 minuto; v. registro das microestruturas finais usando um 
microscópio óptico (MO) marca Nikon modelo Eclipse MA200 e um microscópio 
eletrônico de varredura (MEV) marca Zeiss modelo Auriga 40, juntamente com um 
detector por espectroscopia de energia dispersiva marca Bruker modelo Nano 410-M. 
Tal análise foi realizada no intuito de avaliar a morfologia e distribuição das partículas 

intermetálicas, além das regiões eutéticas e intercelulares/interdendríticas. 

A fim de quantificar as microestruturas da liga Sn-3,5%Ag-1%Zn, os espaçamentos 
celulares eutéticos (λCE) foram medidos usando as imagens de microscopia óptica, 
considerando as secções transversais, com o auxílio do software de processamento de 
imagens ImageJ. Para cada posição ao longo dos lingotes foram realizadas pelo menos 
40 medições, obtendo-se valores de média e desvio padrão. O método do triângulo 
proposto por Gündüz [25] foi usado para medir os valores de λCE. 

Com o intuito de determinar as fases presentes nas microestruturas obtidas ao longo do 
lingote, foi realizada a caracterização por meio da técnica de difração de raios-x (DRX) 
em amostras retiradas de posições especificas da liga, quais sejam: 5, 15, 30, 50 e 90 
mm. O difratômetro utilizado é da marca Shimadzu, modelo XRD-7000, com velocidade 
de varredura Rietveld (1º/min) e faixa angular de 20º à 90º. 
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A análise elementar da liga foi feita através da técnica de fluorescência de raios-x (FRX), 
que permite identificar quantitativamente a percentagem atômica (% em peso) dos 
elementos presentes na amostra, a partir das posições 5, 10, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80 
e 90 mm da secção transversal. A análise foi realizada em um equipamento da marca 
Shimadzu, modelo EDX-720. 

Para estabelecer correlações entre os celulares eutéticos e as propriedades mecânicas 
da liga analisada, foi realizado o ensaio de microdureza Vickers. As amostras para tal 
ensaio foram retiradas de posições específicas do lingote solidificado direcionalmente 
(5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 90 mm). Diante disso, foram realizadas em torno de 13 
indentações em cada amostra com uma carga de 100 gf e duração de 10 segundos. O 

ensaio foi realizado em um equipamento da marca Future-Tech Carp, modelo FM-810. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Figura 1 apresenta os perfis térmicos de resfriamento para a liga ternária Sn-3,5%Ag-
1%Zn (% em peso). Os valores presentes nos gráficos foram obtidos por meio de 
cálculos de interpolações, sendo estes utilizados para determinação experimental das 
variáveis térmicas de processo como velocidade de deslocamento da isoterma liquidus 
(VL) e da taxa de resfriamento (ṪL). Em geral e de modo qualitativo, notou-se uma maior 
extração de calor para as posições mais próximas da interface metal/molde (3,5 mm e 

7,5 mm), que será melhor explicado na Figura 2. 

A Figura 2 mostra as evoluções de VL e ṪL com a posição ao longo do lingote Sn-Ag-
Zn. Observou-se que tanto VL quanto ṪL diminuem gradativamente com o aumento do 
distanciamento da interface metal/molde. A taxa de resfriamento variou de 15,9 °C/s 
(posição 3,5 mm) a 0,30 °C/s (posição 66,5 mm). Enquanto a velocidade da isoterma 
liquidus variou de 2,45 mm/s (posição 3,5 mm) a 0,25 mm/s (posição 66,5 mm). Essa 
diminuição ocorre devido às resistências térmicas (camadas de sólido) que são 
formadas durante a solidificação, reduzindo a eficiência de extração de calor da chapa 
molde. Essa variação de VL e ṪL promoverá mudanças nas microestruturas finais em 
cada posição do lingote Sn-Ag-Zn. 

A macroestrutura (Figura 3) para a liga ternária Sn-3,5%Ag-1%Zn apresentou 
crescimento colunar ao longo de todo o comprimento do lingote, evidenciando a 
direcionalidade do processo de solidificação. A Figura 4 mostra as microestruturas 
brutas de fusão das secções transversais e longitudinais (em relação à direção de 
extração de calor) da liga Sn-3,5%Ag-1%Zn obtidas a partir da microscopia ótica (MO). 
Verificou-se uma microestrutura completamente celular, neste caso de composição 
eutética, células eutéticas. Esse tipo de crescimento também foi observado por Silva e 
coautores [26] para ligas Sn-Cu-Ni, por Xavier [27] para ligas Sn-Ni e por Silva et al. [30] 
para ligas Bi-Ag. 

Nas imagens da Figura 4, o interior das células seria a região mais acinzentada, 
enquanto as regiões mais claras seriam as regiões denominadas de contornos 
intercelulares. A microestrutura celular é formada uma mistura de fases ricas em Sn e 
Ag3Sn, com o Zn formando o intermetálico AgZn3 nas regiões ricas em Sn, apesar da 
não identificação morfológica por microscopia ótica e eletrônica de varredura. Notou-se 
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também que a diminuição dos valores de ṪL e de VL a partir da interface metal/molde 
promoveu um engrossamento do arranjo celular eutético. 

A Figura 5 mostra as imagens MEV para as posições 5 mm e 90 mm a partir da interface 
metal/molde para a liga Sn-3,5%Ag-1%Zn. É possível observar as células eutéticas 
compostas das fases Sn+Ag3Sn+AgZn3 e seus contornos. As morfologias, as 
distribuições e os tamanhos dos intermetálicos Ag3Sn e AgZn3 no interior das células 
não foram identificados por MEV e pelas técnicas metalográficas escolhidas até o 
momento. Por isso, outros métodos e técnicas de caracterização serão utilizados em 
trabalhos futuros para melhor compreensão do efeito do Zn na microestrutura da liga 
eutética Sn-3,5%Ag. 

A Figura 6 apresenta os difratogramas para posições distintas ao longo do lingote Sn-
3,5%Ag-1%Zn. As análises de DRX permitiram o registro de picos para as fases β-Sn e 
os intermetálicos AgZn3 e Ag3Sn. Observou-se que as intensidades dos picos 
relacionados aos intermetálicos diminuem com a diminuição da taxa de resfriamento e 
distanciamento da base refrigerada, indicando uma possível redução na fração destas 
fases nas microestruturas mais grosseiras do lingote Sn-Ag-Zn. A fase β-Sn não exibiu 
uma tendência. 

A Figura 7 mostra leis de crescimento experimental para a microestrutura celular da liga 
ternária Sn-3,5%Ag-1%Zn. Os pontos nos gráficos são as médias das medidas de 
espaçamento celular eutético (λCE) e as barras são os desvios médios para cada 
posição analisada. As linhas são ajustes aos dados experimentais plotados. Observou-
se que as variações da taxa de resfriamento (ṪL) e da velocidade da isoterma liquidus 
(VL) com a posição foram caracterizadas pelos expoentes -1/4 e -1/2, respectivamente. 
Estes mesmos expoentes foram reportados por Silva et al. para ligas [28] Sn-Bi, [29] 
Sn-Bi-Cu-Ag, [30] Bi-Ag e por Paixão [31] para ligas Sn-Bi-Sb. 

Os valores de dureza Vickers (Figura 8) ao longo do lingote Sn-3,5%Ag-1%Zn 
mostraram que a dureza decaiu gradualmente, iniciando com um valor máximo de 27,4 
HV para a posição 5 mm, depois diminuindo para 18,5 HV entre as posições 10 mm e 
50 mm e por fim, chegando a valores finais próximos de 16 HV para as posições 70 mm 
e 90 mm a partir da interface metal/molde. O valor máximo de dureza (27,4 HV) 
encontrado para a posição 5 mm está relacionado com o arranjo celular mais refinado 
devido aos maiores valores de taxa de resfriamento e velocidade de solidificação e com 
a fração de intermetálicos Ag3Sn e AgZn3. 

 

Conclusão 

 

Considerando os resultados obtidos experimentalmente realizados neste trabalho com 
a solidificação direcional da liga ternária Sn-3,5%Ag-1%Zn, conclui-se que: 

• Tanto os valores de velocidades da isoterma liquidus (VL) quanto as taxas de 
resfriamento (ṪL) diminuem em função das resistências térmicas (camadas 
sólidas) que se formam gradativamente com avanço da solidificação, 
evidenciando uma faixa de valores de VL e ṪL e suas respectivas 
microestruturas finais; 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1376 

 

• A macroestrutura mostrou um crescimento colunar em todo comprimento do 
lingote, indicando a direcionalidade do processo de solidificação. A 
microestrutura da liga ternária Sn-3,5%Ag-1%Zn é completamente celular 
eutética, onde o interior das células é composta por uma mistura das fases β-
Sn, Ag3Sn e AgZn3; 

• As variações de taxa de resfriamento (ṪL) e da velocidade da isoterma liquidus 
(VL) em função da posição foram descritas pelos expoentes experimentais -1/4 
e -1/2, respectivamente; 

• Os valores de dureza Vickers diminuíram gradativamente à medida que a 
distância da interface metal/molde aumentava, saindo de um valor máximo de 
27,4 HV (posição 5 mm) e chegando a um valor mínimo médio de 16 HV, 
considerando as posições 70 mm e 90 mm. O valor máximo de 27,4 HV (posição 
5 mm) está relacionado com uma microestrutura celular mais refinada e a 
presença dos intermetálicos Ag3Sn e AgZn3. 

O plano de trabalho intitulado “Análise da Solidificação direcional da liga ternária Al-
15%Si-20%Sn” não foi implementado devido a problemas na fusão e solidificação da 
liga Al-Si-Sn. Neste sentido, foi substituído pelo plano "Inter-relações microestrutura-
parâmetros térmicos de solidificação da liga ternária Sn-3,5%Ag-1%Zn". 
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Figura 1 – Perfis térmicos para a liga ternária Sn-3,5%Ag-1%Zn. 

 

 

Figura 2 – Evoluções da (a) velocidade da isoterma liquidus e (b) da taxa de resfriamento 
com a posição na liga ternária Sn-3,5%Ag-1%Zn. 
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Figura 3 – Macroestrutura da liga ternária Sn- 3,5%Ag-1%Zn. 

 

 

Figura 4 – Microestruturas transversais e longitudinais da liga Sn-3,5%Ag-1%Zn 
solidificada direcionalmente, para as posições: (a) e (d) 10 mm, (b) e (e) 50 mm, (c) e (f) 
90 mm. 
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Figura 5 – Imagens MEV da liga Sn-3,5%Ag-1%Zn solidificada direcionalmente, para as 
posições (a,b) 5 mm e (c,d) 90mm. 
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Figura 6 – Difratogramas de Raios-X para cinco (5) amostras ao longo do lingote Sn-
3,5%Ag-1%Zn solidificado direcionalmente. 

 

 

Figura 7 - Evoluções do espaçamento celular eutético-λCE em função da (a) taxa de 
resfriamento (ṪL) e da (b) velocidade da isoterma liquidus (VL) para a liga ternária Sn-
3,5%Ag-1%Zn. 
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Figura 8 – Microdureza Vickers em função das posições ao longo do lingote Sn-3,5%Ag-
1%Zn solidificado direcionalmente. 
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TÍTULO: Nova Estratégia do Algoritmo Naive Bayes em FPGA 

Resumo 

 

Inteligência Artificial (IA) é um tema que há muito vem se destacando na mídia e nas 
pesquisas acadêmicas por possibilitar a criação de sistemas cada vez mais inteligentes 
e com a capacidade de “aprender” sem serem explicitamente programados, no sub-
campo da IA conhecido como Machine Learning (Aprendizagem de Máquina). As 
técnicas de Machine Learning são ferramentas de extrema importância atualmente para 
o desenvolvimento de aplicações cognitivas e análise de grandes conjuntos de dados. 
Com o advento da “Big-data”, tornou-se imprescindível que os modelos de 
Aprendizagem de Máquina possuam, além de uma boa acurácia, alta velocidade e 
consumo reduzido de energia. Neste trabalho é apresentado um protótipo do Algoritmo 
Naive Bayes em FPGA (Field Gate Programmable Array), que tem por objetivo a 
obtenção de um modelo em hardware com uma arquitetura paralela, visando alta 
performance em termos de velocidade de processamento e consumo energético. Foi 
realizada uma análise comparativa do modelo obtido com outros trabalhos do estado-
da-arte encontrados na literatura. Para esta análise foram levados em consideração 
aspectos como ocupação, throughput e consumo energético. Foi possível concluir que 
o desempenho da implementação foi similar, e em alguns casos superior a outras 
implementações encontradas na literatura. 

 
 
Palavras-chave: Inteligência Artificial, Aprendizagem de Máquina, Naive Bayes, FPGA. 

TITLE: New Strategy of Naive Bayes Algorithm in FPGA 

Abstract 

 

Artificial Intelligence (AI) is a theme that has long stood out in the media and academic 
research because it allows the creation of increasingly intelligent systems and an ability 
to “learn” without being explicitly programmed, in the AI subfield Known as Machine 
Learning (Machine Learning). Machine Learning techniques are tools of extreme 
importance today for the development of cognitive applications and analysis of large data 
sets. With the advent of “Big-data,” it became essential that the Machine Learning 
models have, in addition to good accuracy, high speed, and reduced energy 
consumption. This work presents a prototype of the Naive Bayes Algorithm in FPGA 
(Field Gate Programmable Array), which aims to obtain a hardware model with parallel 
architecture, high performance in terms of processing speed and energy consumption. 
A comparative analysis of the const model was carried out with other state-of-the-art 
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works found in architecture. For this analysis, aspects such as occupation, throughput, 
and energy consumption were taken into account. It was possible to conclude that the 
performance of the implementation was similar and, in some cases, superior to other 
implementations found in the literature. 

 
 

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Naive Bayes, FPGA. 

Introdução 

Naive Bayes é uma poderosa técnica de Machine Learning (Aprendizagem de Máquina) 
que se baseia no Teorema de Bayes e é frequentemente utilizado em problemas de 
modelagem preditiva por alcançar ,em determinados domínios, desempenhos similares 
aos das Redes Neurais Artificiais e aprendizado baseado em Árvores de Decisão [21]. 

Os modelos de Machine Learning costumam ser utilizados para realizar o 
processamento de uma grande quantidade dados, principalmente em aplicações 
envolvendo Big data e Mineração de dados, onde se faz necessário o uso de Hardware 
de alto desempenho que na maior parte dos casos demandam alto poder de 
processamento e elevado consumo energético [17]. Deste modo, para grandes 
empresas de tecnologia como Microsoft, IBM, Amazon ou Google, o consumo de 
energia pode vir a se tornar um sério problema. Por este motivo, seus servidores e 
bancos de dados estão adotando mudanças a nível arquitetônico com alternativas de 
baixa potência, mas mantendo a velocidade obtidas com poderosos mainframes, multi-

core ou GPUs (Graphics Processing Unit)[19-20]. 

As características de processamento e consumo das técnicas de Machine Learning, 
utilizando hardware convencional frequentemente dificulta a aplicação de novas 
técnicas de IA (Inteligência Artificial) em campos emergentes como Comunicações 5G, 
Advanced Driver Assistance System e bioinformática. Deste modo, paralelizar o 
processo de computação do algoritmo é a solução frequentemente adotada para 
contornar a necessidade de alto desempenho computacional requerido quando o 
volume de dados a ser processado é muito grande. O uso de soluções em hardware 
tem se mostrado muito eficiente para auxiliar na execução desses algoritmos. 
Implementações realizadas em plataformas baseadas em Field Gate Programmable 
Arrays (FPGAs), permitem a obtenção de ótimos desempenhos de processamento e, 
ainda assim, com baixo consumo de potência devido ao fato que estas implementações 
permitem a paralelização e otimização do algoritmo a nível de portas lógicas, atingindo 
até mil vezes a aceleração do algoritmo comparado à implementações convencionais 
em software [10-16]. 

É encontrado na literatura alguns trabalhos que implementam o Naive Bayes em 
hardware para conseguir resultados de processamento em tempo real para as mais 
diversas aplicações, podendo destacar algumas como reconhecimento facial e 
classificação de pacotes de redes [3][6]. 

Neste trabalho é proposto a implementação full-paralela de um protótipo em ponto fixo 
do algoritmo Naive Bayes em FPGA, que visa a aceleração de processamento do 
algoritmo com baixo consumo energético em um design de baixa ocupação. Os designs 
apresentados foram sintetizados, testados e validados na placa Stratix V 
5SGXMBBR3H43C3. Foram implementados 5 designs com 64, 32, 16, 8 e 4 atributos, 
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no qual os resultados de ocupação, throughput e consumo energético são apresentados 
e comparados com outros trabalhos relacionados. 

 
Metodologia 

 
A técnica de Machine Learning Naive Bayes é baseada no Teorema de Bayes, adotando 
uma forte premissa “ingênua” de que existe uma independência total entre os atributos 
de uma determinada amostra analisada. Esta premissa é, muitas vezes, irrealista para 
a maior parte dos problemas de classificação no qual a técnica é empregada, entretanto, 
ainda assim é possível alcançar altos valores de acurácia, se comparando com outras 
técnicas de aprendizagem de máquina mais complexas[18]. 
 
O processo de classificação do Naive Bayes é dada a partir de uma amostra, que pode 
ser representado por um vetor x = (x1, x2, … , xn), na qual cada i-ésimo x representa 
uma feature independente da amostra. Sendo Ck a probabilidade de uma dada classe, 
o Teorema de Bayes permite calcular a probabilidade condicional da classe Ck dado um 
determinado vetor x conforme o Anexo 1. 
 
 
É possível ignorar o denominador da fração por se tratar de um termo constante, ou 
seja, não depende do valor de Ck e os valores xi já são dados, e usando a premissa de 
independência entre as features, a equação do Anexo 1 pode ser reescrita conforme o 
Anexo 2, e simplificada conforme o Anexo 3. 
 
Deste modo, é obtido o modelo probabilístico do Naive Bayes, entretanto, para a 
obtenção do classificador Naive Bayes é necessário um mecanismo de decisão para 
que seja possível o processo de classificação. Esta regra de decisão pode ser obtida ao 
tomar a maior probabilidade de classe para uma dada amostra, conforme mostrado no 
Anexo 4. 
 
Inicialmente foi realizada uma pesquisa por artigos que abordassem o desenvolvimento 
de protótipos em plataforma FPGA do algoritmo Naive Bayes. Os artigos foram 
pesquisados no Portal de Periódicos da plataforma CAPES, usando as palavras “Naive 
Bayes”, “FPGA” e “Parallel Hardware” como palavras-chave. Dentre os trabalhos 
encontrados, foi realizada uma seleção a partir da leitura do resumo, e foram 
selecionados artigos que implementam o algoritmo Naive Bayes em Sistemas 
Embarcados, principalmente em implementações paralelas e semi-paralelas, mas 
também um artigo que realiza a implementação em microcomputador. Nove artigos 
foram utilizados no trabalho, no qual foi feita a leitura na íntegra de cada um, e foram 
filtrados dentre os nove trabalhos, aqueles que apresentavam todos os dados 
necessários para realizar uma comparação com os valores obtidos nestes trabalho. Os 
trabalhos comparados estão explicitados nas tabelas apresentadas.  
 
Na fase de desenvolvimento deste trabalho as etapas de implementação, síntese, testes 
e validação foram realizadas no Simulink, ambiente de modelagem, simulação e análise 
de sistemas integrado à plataforma Matlab.   
 
O dataset escolhido para a obtenção do modelo foi o Divorce Predictors Scale [22], no 
qual apresenta 54 features com valores inteiros para a atribuição de duas classes. As 
features apresentam situações do cotidiano de casais enquanto as classes estão 
apontando a existência ou não de um divórcio para as dadas características 
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apresentadas na amostra. 
 
A implementação do sistema foi feita utilizando notação de  ponto fixo, visando a 
otimização da síntese em termos de ocupação dos circuitos na placa. O projeto foi divido 
em duas grandes partes principais, a primeira delas é responsável pela leitura dos dados 
do dataset e treinamento do modelo, chamada de Módulo de Treinamento. A segunda 
etapa, chamada de Módulo de Inferência, obtém os dados do modelo treinado e realiza 
os cálculos necessários para o processo de inferência, bem como a comparação das 
probabilidades para definição da classe. 
 
Na etapa de treinamento, os dados são carregados a partir de memórias de somente 
leitura (ROMs), no qual cada memória armazena os dados para cada feature do dataset, 
com exceção de uma ROM que armazena os dados sobre as classes. No Anexo 19, é 
apresentado a organização geral do  Módulo de Treinamento. O módulo apresentado é 
composto pelo Subsystem 1, responsável pela contagem de ocorrência das classes C0 
e C1 que representam, respectivamente, a ocorrência e não ocorrência de divórcio na 
amostra analisada. O Subsystem 2 abstrai o funcionamento de cada subsystem 
responsável pela computação das probabilidades de cada atributo dada uma classe.  
 
No processo do cálculo das probabilidades de classe realizadas pelo Subsystem 1, as 
classes são carregadas da ROM e em seguida é realizada a comparação das classes 
carregadas com os valores correspondentes a cada classe. Após isso, cada valor de 
classe é contabilizado por um contador que fornece o número total de ocorrências da 
classe. Esse valor é utilizado para realizar a multiplicação por 0.5, de forma a ser obtido 
a probabilidade da classe. O valor de probabilidade da classe então é retornado para 
fora do subsystem, juntamente com o número de ocorrências da classe, 
correspondendo, respectivamente às variáveis P(C0) e P(C1) para as probabilidades, e 
nC0 e nC1 para o número de ocorrências, como apresentado no Anexo 20. 
 
Os valores nC0 e nC1 são importados no subsistema genérico Subsystem 2, juntamente 
com os valores carregados das memórias ROM contendo os dados de atributos xi, onde 
xi representa a i-ésima amostra para uma dada feature. Para cada uma das duas 
classes, são comparados os valores xi, dado uma classe, com os valores possíveis para 
o atributo. Após isso, é contabilizado pelo contador a ocorrência de cada instância do 
atributo, em seguida, é realizada a divisão do valor acumulado no contador pelo número 
de ocorrências da classe que pertence o atributo, obtendo ,desta forma, a probabilidade 
do atributo dada uma classe: P(xi | Cj). Após este procedimento ser finalizado, temos 
todos os valores de treinamento e, portanto, os valores necessários para a realização 
do processo de inferência. A sequência descrita acima pode ser observada no Anexo 
21. 
 
No processo de inferência é aplicado o Teorema de Bayes, de acordo com o Anexo 4, 
e representado no Anexo 22, no qual os valores treinados são carregados nas LUTs 
para a cascata de multiplicações 
 
Resultados e Discussões 

 

Para realizar as comparações do circuito obtido com os outros trabalhos levantados na 
revisão bibliográfica, foi necessário realizar algumas conversões para que as 
comparações fossem dadas em termos equivalentes de grandezas de ocupação de 
hardware. Essa diferença ocorre devido a diferentes representações em relação aos 
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componentes de hardware de placas FPGA distintas. Os dados de ocupação para 
análise foram considerados em termos do número de células lógicas (NLC), número de 
bits no bloco de memória (NBits) e número de multiplicadores ou DSPs (Nmult). A 
potência dinâmica foi calculada a partir de uma aproximação que leva em consideração 
o clock, e Ng, conforme apresentado no Anexo 5, onde Ng corresponde a soma de NBits 
e NMult. As conversões realizadas foram feitas considerando a relação entre ALMs, 
LUTs e Slices com seus equivalentes em número de células lógicas. Todas as 
conversões foram obtidas conforme a documentação oferecida pelo fabricante das 
placas [referência][referência]. As relações utilizadas podem ser observadas nos 
Anexos 6 e 7. 

Os dados sobre tempo de processamento por amostra (throughput), ocupação e 
potência dinâmica para os módulos de treinamento e inferência respectivamente podem 
ser observados nos Anexos 8 e 9. A partir dados referentes ao módulo de inferência 
foram ajustadas curvas adequadas ao tipo de dado representado, pois a comparação 
com outros trabalhos se deu apenas para o módulo de inferência. Para o throughput foi 
utilizada um ajuste logarítmico enquanto o restante dos dados eram dispostos conforme 
uma equação linear. Com as equações obtidas foi possível estimar valores de 
throughput, ocupação e potência dinâmica para diferentes números de features e 
classes e, dessa forma, possibilitando a comparação de desempenho com outros 
trabalhos. As equações obtidas com o ajuste de curvas podem ser observadas na tabela 
do Anexo 10, e os respectivos gráficos nos Anexos 11 ao 15. 

Tabelas de comparação foram criadas para facilitar a análise do desempenho ao 
comparar os dados apresentados nos trabalhos selecionados com os dados adquiridos 
a partir das estimativas obtidas com as equações provenientes dos ajustes. Na primeira 
tabela, observada no Anexo 16, é apresentada o número de features do trabalho 
comparado, o Throughput apresentado pelo trabalho comparado(ThroughputRef), o 
Throughput estimado deste trabalho para o número de features(ThroughputOur) e o 
ganho de velocidade (speed up). Na segunda tabela, Anexo 17, são comparados dados 
de ocupação e são apresentados o número de features do trabalho comparado, o 
número de células lógicas do trabalho comparado (LCRef), o número de features deste 
trabalho (LCOur), o ganho deste trabalho em relação ao comparado (LCGain), o número 
de bits do trabalho comparado (NBRef), o número de bits estimado para este trabalho 
(NBOur) e o ganho do número de bits deste trabalho em relação ao trabalho comparado 
(NBGain). Na terceira tabela, apresentada no Anexo 18, são comparados dados 
referentes à potência dinâmica e é apresentado o número de features da referência 
comparada, a frequência de clock da referência (FreqRef), a frequência de clock deste 
trabalho (FreqOur), o consumo estimado da referência (ConsumoRef), o consumo 
estimado deste trabalho (ConsumoOur) e a potência economizada deste trabalho em 

relação à referência comparada (Power Save). 

Os designs escolhidos para comparação foram aqueles que continham completamente 
ou parcialmente as informações sobre o hardware necessárias para que fossem 
realizadas as devidas conversões ou comparações diretas, sendo assim, alguns 
designs poderão estar presentes em algumas tabelas, e não serem apresentados para 

comparação em outra. 

Conforme apresentado na tabela do Anexo 16, a implementação aqui apresentada 
obteve ganhos de velocidade consideráveis, apresentando desvantagem para apenas 
dois designs apresentados pelo trabalho da referência [9], e mostrou um ganho na 
ordem de 103 com relação a implementação apresentada em [5]. Para a tabela do 
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Anexo 18 onde são comparados valores relacionados à ocupação dos circuitos na placa 
de desenvolvimento, este trabalho conseguiu ganhos em relação ao número de células 
lógicas (LCGain) e número de bits do bloco de memória (NBGain), com exceção do 
design apresentado por [2]. Além disso, não foi possível comparar os ganhos com 
relação ao número de bits do bloco de memória dos designs I, II e III de [6] por não se 
aplicar ao trabalho desenvolvido e, portanto, estes valores não constam na referência 
comparada. Na tabela do Anexo 18 é feita a comparação entre o consumo de energia 
apresentado pelos trabalhos comparados, nesta tabela foi observado que o consumo 
de energia do modelo apresentado neste trabalho foi menor do que todos os designs 
analisados, e a economia de energia chegou a atingir a ordem de 107 em relação aos 

valores apresentados por [6] em seu design IV. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se então, a partir de uma análise dos valores apresentados, em contraposição 
aos valores comparados dos trabalhos do estado-da-arte, que o modelo desenvolvido 
apresentou ótimos resultados de throughput, ocupação e consumo energético, e em 
alguns casos, ganhos muito superiores aos mostrados na referência comparada. Estes 
resultados permitem afirmar que o objetivo do projeto de desenvolver um design 
otimizado do Algoritmo Naive Bayes em FPGA foi alcançado. 
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TÍTULO: Plataforma de Luva Tátil 

Resumo 

Este projeto busca desenvolver uma tecnologia vestível que funciona como interface 
tátil baseada em feedback vibratório, possibilitando interação com objetos virtuais ou 
remotos. Através da plataforma de luva tátil ambientes podem ser explorados com 
retorno tátil, um novo estímulo capaz de, unido com a resposta visual e sonora, tornar a 
experiência, de interação, mais realista. O hardware da luva permite a replicação de 
movimentos do antebraço, da mão e o resultado deles, a sensação tátil gerada pelo 
toque. A comunicação entre a luva e o ambiente virtual ou remoto é feita em um contexto 
de internet tátil, conexão de baixa latência que permite o envio de sensações através da 
rede. Os movimentos das juntas de cotovelo e punho são medidas usando IMUs (inertial 
measurement unit). Micromotores de vibração simulam, por meio da manipulação do 
duty cycle e da frequência de sinais PWM (pulse width modulation), as sensações táteis 
correspondentes as texturas dos objetos tocados. As sensações modeladas são: 
rugosidade grossa, rugosidade fina, lisura, gotejamento e suavidade. 
 

Palavras-chave: Luva Tátil, Feedback, Toque, Latência, Tecnologia Vestível. 

TITLE: Tactile Glove Platform 

Abstract 

This project search to develop a wearable technology that works like a tactile interface 
based on vibration feedback, making possible an interaction with virtual or remote 
objects. Through the tactile glove platform, environments can be explored with tactile 
feedback, a new stimulus capable of, combined with the visual and sound response, 
making the experience of interaction more realistic. The glove's hardware makes it 
possible to replicate forearm and hand movements and the result of them, the tactile 
sensation generated by touch. Communication between glove and virtual or remote 
environment is done in a context of tactile internet, a low latency connection that allows 
the sending of sensations through the network. The movements of elbow and wrist joints 
are measured using IMUs (inertial measurement unit). Vibration micromotors simulate, 
by manipulating duty cycle and frequency of PWM signals (pulse width modulation), the 
tactile sensations corresponding to textures of touched objects. The modeled sensations 
are: coarse roughness, fine roughness, smooth surface, dripping, softness. 
 

Keywords: Tactile Glove, Feedback, Touch, Latency, Wearables. 

Introdução 

A internet of things (IOT) se tornou uma realidade mundial devido às facilidades que ela 
proporciona, como expandir os sentidos humanos, possibilitando teleconferência em 
equipamentos compactos, monitoramento remoto, utilização de body devices, 
automação residencial, e entre outras aplicações que tornam mais confortável a 
realização de tarefas. A internet tátil surge no contexto de ampliar a capacidade da IOT, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1403 

 

tornando mais realista a interação com objetos virtuais ou remotos, introduzindo o 
feedbacktátil [1-3]. 

Sistemas baseados em internet tátil são tecnologias emergentes [4-8]. Sendo eles 
divididos em três elementos: dispositivo mestre, rede e dispositivo escravo [9]. Os 
modos de operação podem variar, principalmente, entre teleoperação e machine to 
machine (M2M) [9-11]. A rede fornece infraestrutura para transmissão de sensações 
táteis entre os dispositivos (mestre e escravo). A comunicação do mestre para o escravo 
é nomeada como direta. Informações trocadas do escravo para o mestre se configura 
como comunicação de feedback, e é responsável pela transmissão de dados táteis [1-
3]. 

As interfaces hápticas possuem uma comunicação bidirecional, ou seja, simulam o 
princípio de ação e reação. No caso do movimento do dispositivo mestre resultar no 
toque do dispositivo escravo em algum objeto remoto ou virtual, é gerado um retorno 
tátil. A latência na troca de informações entre os elementos do sistema tátil precisa ficar 
entre 1 e 10 ms normalmente e 100 ms em alguns casos, sendo esse um critério 
fundamental [12-15]. 

A internet tátil pode ser usada em aplicações, como: jogos, análise remota de materiais 
tóxicos, telemedicina, diagnóstico remoto, compra online e entre outras ênfases em que 
a manipulação de objetos virtualizados ou remotos aumenta a segurança do operador 
ou atribui mais facilidade na realização de alguma atividade. Um sério problema que 
torna a manipulação de objetos em ambientes virtuais de 2 ou 3 dimensões, uma tarefa 
complexa, é a ausência, na maioria dos sistemas, do estímulo tátil, sempre presente em 
aplicações reais [16]. A utilização de sensações táteis em paralelo com estímulos visuais 
e sonoros, mais comumente usados, conseguem potencializá-los. O tato além de ser 
um canal sensorial, aumenta a sensibilidade dos outros canais [17]. 

Os dispositivos táteis possibilitam um aumento de realismo, e são divididos em três 
categorias: compreensíveis, palpáveis e vestíveis. Os compreensíveis são 
caracterizados por serem sistemas que possuem feedback de força. Dispositivos 
palpáveis são sensíveis ao toque, usam telas que permitem ao operador explorar 
ativamente toda a superfície. Os dispositivos vestíveis são tipicamente caracterizados 

por serem sistemas táteis [18]. 

As interfaces táteis responsáveis por utilizar a capacidade da internet tátil podem 
assumir diversos formatos, como: controles, ternos, telas, luvas, etc. Os dispositivos 
possuem uma configuração que melhor se adapta a aplicação para que foram 
desenvolvidos. Controles e ternos, normalmente, são usados no contexto dos jogos. 
Telas táteis possuem aplicações diversas, como por exemplo permitir interação de tato 
em teleconferência, elas apresentam vantagens de uso: alta portabilidade e design de 
interface leve [19]. As luvas são sistemas proprioceptivos (montados na mão ou em 
outras partes do corpo), responsáveis por transmitir sensações diretamente para a pele 
[20]. A utilização da luva como interface háptica torna a interação mais natural, tendo 
em vista que o tato, no quesito de exploração, é estimulado com maior frequência nas 
mãos. 

Texturas virtuais podem ser geradas por diferentes tipos de retorno após uma interação 
háptica (tato), sendo alguns deles: feedback de força ou padrões de vibração [21]. As 
luvas táteis podem ser desenvolvidas com base nos retornos citados. O feedback de 
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vibração foi escolhido para compor a plataforma de luva tátil, presente na Figura. 1, 
devido a maior facilidade de encontrar e manipular os componentes. 

 
Metodologia 

 

A plataforma de luva tátil, como mostrado na Figura. 2, consiste em quatro segmentos 
fundamentais, são eles: a luva, os IMUs, os micromotores de vibração e o controle. A 
base do hardware é a luva, onde os componentes são montados. Os IMUs são 
responsáveis por permitir teleoperação com dois graus de liberdade. O resultado da 
movimentação do slave device (robô controlado remotamente ou virtual arm) ativam os 
micromotores na vibração referente a sensação tátil do objeto tocado. O controle do 

sistema é feito por meio de um microcontrolador ATmega2560. 

O hardware apresentado neste trabalho se configura como master device e manipula 
um slave device com objetivo de explorar ambientes virtuais ou remotos, extraindo 
informações táteis dos objetos presentes neles. A luva envia dados referentes a 
movimentação e o elemento slave retorna qual sensação deve ser acionada. O ciclo se 
encerra quando o master device ativa as sensações táteis, dessa forma transmitindo 
para o usuário. A troca de dados nesse sistema tátil obedece o critério de latência 
presente em [12-15], que são atrasos de até 100 ms, e recebe ou envia informações 
com tempo próximo a 12.5 ms. A Figura. 3 resume o funcionamento do sistema tátil 

descrito. 

A luva foi testada em conexão com o elemento slave apresentado na Figura. 4. O 
software utilizado para explorar objetos virtuais foi o Gazebo HAPTIX, ele proporciona 
a manipulação de um virtual arm e o retorno de intensidade em que os dedos são 
pressionados sobre alguma superfície. A comunicação entre a luva e o Gazebo ocorre 
pela serial do arduino. 

Em relação ao Gazebo, o controle do slave device foi desenvolvido em C. Recebendo 
dados de ângulos de Euler dos módulos MPU6050, o programa converte as informações 
em movimentos para o virtual arm no ambiente virtual. A força aplicada (medida em 
newtons) nos sensores de contato mudam a cor, no monitor dos dedos, de branco para 
vermelho, representando um aumento na intensidade da interação. As informações de 
textura e de quais dedos tocam o objeto, são enviadas ao microcontrolador com a 

intenção de fazer os micromotores vibrarem na configuração e sensação tátil correta. 

Os atuadores ROB-08449, que têm a função de simular as sensações táteis, foram 
posicionados na ponta dos dedos e na palma da mão, totalizando seis componentes 
responsáveis pelo retorno tátil. A conexão dos micromotores ao microcontrolador 
precisa ser isolada por um circuito de proteção, como indicado na Figura. 5. No caso 
desse ajuste não ser feito, a corrente que eles precisam para funcionar (85mA) pode 
queimar as portas do arduino, que fornecem 20mA. O hardware possui dois CIs TLP627-
4, cada encapsulamento têm quatro optoacopladores. 

A orientação da luva é medida por meio de unidades inerciais MPU6050. As 
movimentações são capturadas na forma de ângulos de Euler, ou seja, rotações em 
torno dos eixos x, y e z que são identificadas, respectivamente, como alteração no valor 
dos ângulos roll, pitch e yaw. Na perspectiva da junta do punho, movimentos da mão 
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como levantar e abaixar, rotacionar e mudança de direção entre esquerda e direita, 
representam, nesta ordem, variações nos ângulos roll, pitch e yaw. Os movimentos do 
antebraço são medidos pela IMU na junta do cotovelo e seguem a mesma premissa da 
junta do punho. O circuito da plataforma é apresentado na Figura. 6. 

As características do sinal PWM são descritas na Figura. 7. Os elementos principais 
são: tensão de referência, pulso alto, pulso baixo, período, frequência e duty cycle. A 
mudança no duty cycle, que é uma alteração percentual do tempo ativo do sinal, reflete 
diretamente no valor de tensão aparente aplicado ao micromotor e não influencia no 
valor da frequência. Alterações nos valores de pulso alto e baixo mudam também a 
frequência e o período. O feedback vibratório é responsável gerar as sensações táteis, 
e o PWM realiza alterações na vibração possibilitando impor particularidades referentes 
a diferentes texturas. As variáveis fundamentais para indicar uma sensação tátil é o par: 
duty cycle e frequência. 

A frequência é responsável por alterar o tipo de vibração. São duas possibilidades: 
constante ou com chaveamento perceptível (batidas). As vibrações constantes são 
referentes às frequências altas e nesse caso o atuador vibra na intensidade imposta 
pela tensão aparente, que é constante. O aumento da intensidade da vibração constante 
é atrelada ao aumento do duty cycle e consequentemente da tensão aparente. 
Frequências baixas geram vibrações com batidas. Mudanças no duty cycle não alteram 
a constância das batidas, mas a intensidade delas. Os valores de limiar presentes na 
Figura. 8 foram encontrados de forma experimental. 

Os tipos de vibração servem como base para o desenvolvimento das sensações táteis. 
Vibrações constantes simulam superfícies sem irregularidades, ou seja, a constância na 
pulsação indica texturas lisas. Ajustes feitos com a manipulação do duty cycle gera 
diferentes sensações com essa característica. Vibrações com batidas simulam 
superfícies com irregularidades. As batidas podem ser manipuladas para representar 

elementos como: rugosidade (grossa ou fina), gotejamento. 

Conforme consta na Figura 9, as características do sinal PWM de cada sensação tátil 
nos permite fazer associações. Na rugosidade grossa a vibração simula batidas 
espaçadas de uma forma que o tempo ativo do atuador indica o tamanho do granulado 
da superfície, sendo ele maior que o da rugosidade fina. Texturas lisas são simuladas 
com vibração constante, sem representar relevos causados pelo chaveamento 
perceptível. A sensação de gotejamento apresenta uma frequência baixa, que introduz 
o efeito de batidas na vibração. Este chaveamento é espaçado de forma a simular o 
contato contínuo com gotas. A sensação de suavidade tem como objetivo simular 
texturas, em que o contato com a superfície é leve, por meio de vibrações fracas que 
possuem largura de pulso pequena e frequência alta. Semelhante à experiência de tocar 
um algodão. 

 
Resultados e Discussões 

 

O sistema embarcado da plataforma de luva tátil se comportou conforme o esperado e 
com isso foi possível comunicar-se com os módulos inerciais MPU6050 das juntas de 
punho e cotovelo, além de acionar corretamente os atuadores de vibração, quando 
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solicitado, pela ocorrência de contado no ambiente virtual. O envio e recebimento 
desses dados ocorreram através do protocolo UART. 

Os dados relativos à força aplicada nos sensores de contato são enviados para a luva, 
com a intenção fazer vibrar os micromotores de acordo com a textura do objeto, ativando 
a sensação tátil adequada e identificando quais são as partes da mão responsável pelo 
contato (algum dos dedos ou a palma da mão). A magnitude da força aplicada é usada, 

apenas, para indicar o contato. 

A luva tátil proposta neste trabalho tem os movimentos das juntas de punho e cotovelo 
capturadas por IMUs [22-25]. A utilização desses componente ajudam na escalabilidade 
pelo baixo custo, ou seja, é possível aumentar o número de juntas monitoradas sem 
encarecer muito o projeto. [26] apresenta uma forma mais complexa de mensurar 
movimentação, sendo ela a utilização de câmera. Em [27] dispositivos Leap Motion são 
usados para detectar rotações no punho e cotovelo. 

Das características propostas para o projeto foi possível cumprir os requisitos de 
hardware da luva, as configurações do ambiente virtual e o desenvolvimento de 
sensações táteis. Possibilidades de implementações futuras são: realizar pesquisa com 
pessoas para testar as sensações táteis e validar de forma estatística a semelhança 
delas com o toque em texturas reais. Gerar sensações para os micromotores através 

de processamento de imagens como em [28-29]. 

 
Conclusão 

 
Neste projeto foi desenvolvido um dispositivo tátil do tipo luva, controlado por um 
microcontrolador ATmega2560 da placa Arduino Mega 2560. A luva tátil permite que um 
operador humano interaja com objetos em um ambiente 3D virtual, recebendo feedback 
vibratório que simula o canal sensorial tátil. É notável a gama de aplicações que esse 
dispositivo pode oferecer no futuro, como auxiliar deficientes visuais através da 
sensação de texturas e padrões de objetos, ajudar na área médica a sentir texturas de 
imagens em 3D, telediagnóstico, jogos digitais ou mesmo compra de produtos pela 
internet. 
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Figura. 2.1 

 

 

Figura. 2.2 
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Figura. 2.3 

 

 

Figura. 3 

 

 

Figura. 4.1 
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Figura. 4.2 
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Figura. 7 

 

 

Figura. 8 
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Figura. 9 
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TÍTULO: ESTUDO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE BIODIESEL EM DIFERENTES 

CONDIÇÕES SUPERCRÍTICAS 

Resumo 

Boa parte da energia consumida no mundo é extraída do petróleo, o que gera 
preocupação, aumentando-se a necessidade de usar alternativas energéticas, como o 
biodiesel. O biodiesel é uma mistura de ésteres que é aplicada por meio de uma 
transesterificação de triglicerídeos presentes em óleos e gorduras animais com álcool, 
na presença de um catalisador. O trabalho teve como objetivo realizar a simulação de 
uma planta de biodiesel, com base em sistemas da literatura, avaliando as condições 
do reator, os componentes utilizados para reação, os equipamentos de separação 
utilizados e como isso irá interferir no processo. Para o triglicerídeo, selecionou-se a 
trioleína e posteriormente a tripalmitina. O álcool, utilizado foi o etanol em condições 
supercríticas para que não houvesse necessidade de um catalisador. Para o estudo, 
avaliou-se quatro condições diferentes de temperatura e pressão. Ao realizar a 
simulação com trioleína, constatou-se que a melhor condição foi a de 250°C e 40 MPa, 
obtendo 98,24% de conversão de biodiesel e 893,07 kW de gasto energético. 
 

Palavras-chave: biodiesel, simulação, etanol. 

TITLE: STUDY OF THE PROCESS OF OBTAINING BIODIESEL IN DIFFERENT 

SUPERCRITICAL CONDITIONS 

Abstract 

Much of the energy consumed in the world is extracted from oil, which generates 
concern, increasing the need to use energy alternatives such as biodiesel. Biodiesel is 
a mixture of esters that is applied through a transesterification of triglycerides present in 
oils and animal fats with alcohol, in the presence of a catalyst. The work aimed at 
simulating a biodiesel plant, based on literature systems, evaluating the reactor 
conditions, the components used for reaction, the separation equipment used and how 
this will interfere in the process. For the triglyceride, the triolein and later the tripalmitin 
were selected. The alcohol used was ethanol in supercritical conditions so that there was 
no need for a catalyst. For the study, four different conditions of temperature and 
pressure were evaluated. When the simulation with triolein was carried out, it was found 
that the best condition was 250°C and 40 MPa, obtaining 98.24% biodiesel conversion 
and 893.07 kW of energy expenditure.  
 
Keywords: biodiesel, simulation, ethanol 

Introdução 

A energia proveniente da extração do petróleo, há tempos causa preocupação por se 
tratar de uma fonte limitada, finita e não renovável. Devido a esses fatores, aumentou-
se a necessidade de conhecer fontes alternativas de energia (GERIS, 2007). Apesar 
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dessa busca por alternativas renováveis não se tratar algo novo, ainda há espaço para 
melhorias. 

No contexto brasileiro, o biodiesel é um dos grandes destaques, impulsionado por uma 
legislação que impõe um teor cada vez maior de incorporação de biodiesel ao diesel 
proveniente de petróleo. O biodiesel pode ser produzido a partir de fontes renováveis 
como o óleo vegetal (soja, canola ou dendê), rico em triglicerídeos, ou gordura de origem 
animal e rica em ácidos graxos (NGUYEN, 2012). No Brasil, a produção de biodiesel 
utiliza, predominantemente, o óleo de soja como matéria-prima, seguido pela gordura 
bovina (ANP, 2016). 

O biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos provenientes de ácidos 
graxos, o mesmo pode ser obtido por meio de uma transesterificação de triglicerídeos 
presentes nos óleos vegetais e em gorduras animais com álcool em presença de um 
catalisador (COSTA NETO, 2000). 

Os triglicerídeos são derivados de ácidos graxos que exibem uma grande versatilidade 
reacional. Este potencial químico pode ser aproveitado para preparação de vários 
materiais. Nos óleos vegetais têm-se a forte presença de triglicérides como a trioleína e 
tripalmitina. A trioleína é comumente elencada para representar óleos vegetais nos 
processos de simulação encontrados na literatura (TORRES, 2015; WEST; POSARAC; 
ELLIS, 2008; ZHANG et al., 2003), como também existem trabalhos que utilizam a 
tripalmitina (MACHADO; ARAÚJO; COSTA, 2015). A Figura 1, apresenta a reação geral 
do triglicerídeo com o álcool. 

Com o álcool em condições supercríticas, não são necessários catalisadores. O próprio 
álcool nesta condição atua como “catalisador”, podendo acelerar reações a se 
completarem em menos de quatro minutos (SILVA; BARRA, 2016). Para o etanol o 
ponto crítico é nas condições de 243 °C e 6,4 MPa. Na reação, é importante avaliar 
variáveis como tipos de catalisadores, temperatura, razão molar óleo: álcool utilizada, 

pois estas afetam o rendimento da produção de biodiesel. 

Pode-se utilizar ferramentas computacionais como softwares para analisar como as 
variáveis irão afetar o processo. Os simuladores têm-se mostrado de muita importância, 
pois além de avaliarem, podem também otimizar processo, tornando se evidente a sua 
importância no ramo da Engenharia Química como forma prática, eficaz e econômica 
de prever e analisar o comportamento de sistemas complexos e propor melhorias. 

O presente trabalho teve por objetivo realizar a simulação para a obtenção do biodiesel 
com base na literatura e a partir dela promover uma otimização do processo, avaliando 

condições de pressão e temperatura do reator. 

 
Metodologia 

 

Inicialmente, utilizou-se a metodologia baseada em TORRES (2015), cuja produção do 
biodiesel foi simulada a partir de um simulador comercial, usando a trioleína pura e 
etanol supercrítico (350 °C/20 MPa). O pacote termodinâmico utilizado foi o UNIQUAC. 
A Figura 2 apresenta o fluxograma do processo que inclui todas as etapas de uma planta 
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de obtenção do biodiesel: com as etapas de transesterificação, separação do etanol e 
por fim, separação do biodiesel que encontra-se misturado ao glicerol. 

Na sequência variou-se as condições supercríticas no reator (temperatura: 250-400 °C 
e pressão: 20-40 MPa), sendo avaliado o fluxo mássico e gasto energético do processo. 

 
Resultados e Discussões 

 

A primeira etapa do projeto, baseou-se na reprodução da simulação de TORRES (2015), 
nessa simulação, as condições de trabalho do reator são 20 MPa e 350°C. Nas Tabelas 
1, 2 e 3 têm-se as propriedades das correntes principais, os dados das colunas de 
destilação e as correntes de energia do processo, respectivamente. 

Visando otimizar o processo e observar a influência das variáveis no processo ao todo, 
a etapa a seguir, consiste na variação das condições de trabalho do reator. Para isso, 
foram feitas 4 plantas de simulação sob diferentes pressões e temperatura. 

Os dados da coluna e suas especificações estão apresentados na Tabela 4, onde 

manteve-se constante para as quatro simulações. 

Para uma temperatura de 250 °C, analisou-se a pressão a 20 e 40 MPa. Nas Tabelas 
5,6,7 e 8 têm-se o resultado das simulações. 

Pode-se observar que mesmo mantendo algumas condições constantes, em termos de 
fluxo mássico e composição, a simulação a 40 MPa se torna mais vantajosa, pois nessa 
condição consegue-se obter 887,4 kg/h e 98,24% de oleato de etila na corrente de 
biodiesel, enquanto que a 20 MPa o fluxo mássico é de 804,7 kg/h e 87,34% de éster 
na mesma corrente avaliada. 

A quantidade total de energia absorvida nas diferentes pressões apresenta um valor 
bem próximo e ambas as simulações absorvem menos energia que a simulação tomada 
como base (350 °C e 20 MPa). Apesar da maior pressão, o processo a 40 MPa, 
absorveu menos energia de forma geral, evidenciando ser mais vantajoso que a 20 
MPa. 

Para a temperatura de 350 °C utilizou-se uma pressão de 30 MPa, resultando nos dados 
apresentados nas Tabelas 9 e 10. 

Como pode-se observar, a simulação apresentou dados coerentes, com um fluxo 
mássico de 872,4 kg/h e uma conversão de 94,16%. 

Nota-se que para essa simulação necessitou-se aumentar a potência do referverdor na 
coluna etanol – biodiesel, para que o oleato de etila não fosse arrastado junto ao etanol, 
resultando assim, em um maior gasto energético. 

Por fim, para 400 °C fez-se a simulação a 40 MPa, pois a 20 MPa o reator não conseguiu 

operar a essa temperatura, nas Tabelas 11 e 12 está exposto os dados obtidos. 
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A simulação em questão (400 °C e 40 MPa) não foge da realidade, porém, ao ser 
comparada com as outras condições (250 °C e 40 MPa) ( 350 °C e 30 MPa), requer 
mais energia (1003,96 kW) e possui menor capacidade em termos de fluxo (824,3 kg/h) 
. 

A fim de avaliar os resultados de todas as simulações construiu-se a Figura 3. 

De acordo com a Figura 3, observou-se que as simulações de 350 °C/20 MPa e de 250 
°C/40 MPa apresentaram fluxos mássicos aproximados, porém ao comparar o gasto 
energético, observou-se que as condições operacionais que absorvem menos energia 
são as de 250 °C/40 MPa, tornando-se a melhor combinação de T e P, pois apresenta 
menor gasto energético (893,07 kW), possui uma boa vazão mássica de biodiesel (887,4 

kg/h), além de obter uma ótima conversão molar de biodiesel (98,24%). 

 
Conclusão 

 

O simulador utilizado, mostrou-se muito aplicável, o mesmo é capaz de apresentar 
vários dados operacionais importantes, como fluxo molar e fluxo mássico de cada 
componente. A simulação otimizada (250 °C e 40 MPa) absorve menos energia que a 
simulação tomada como base (350 °C e 20 MPa), garantindo também, uma boa 
quantidade do produto de interesse. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Reação de Transesterificação para a produção de Biodiesel 

 

 

Figura 2– Fluxograma do processo de produção do biodiesel utilizando duas colunas de 

destilação 
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Tabela 1 – Principais correntes do processo de transesterificação 

 

 

Tabela 2 – Dados da coluna Etanol-Biodiesel e coluna Biodiesel- Glicerol 

 

 

Tabela 3 – Correntes de energia do processo 
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Tabela 4 – Dados da nova coluna Etanol-Biodiesel e da nova coluna Biodiesel- Glicerol 

 

 

Tabela 5 – Principais correntes do processo de transesterificação a 250 °C e 20 MPa 

 

 

Tabela 6 – Principais correntes do processo de transesterificação a 250 °C e 40 MPa 
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Tabela 7 – Correntes de energia do processo a 250 °C e 20 MPa 

 

 

Tabela 8 – Correntes de energia do processo a 250 °C e 40 MPa 

 

 

Tabela 9 – Principais correntes do processo de transesterificação a 350 °C e 30 MPa 
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Tabela 10 – Correntes de energia do processo a 350 °C e 30 MPa 

 

 

Tabela 11 – Principais correntes do processo de transesterificação a 450 °C e 40 MPa 

 

 

Tabela 12 – Correntes de energia do processo a 450 °C e 40 MPa 
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Figura 3 – Análise do fluxo mássico e do gasto energético da obtenção de biodiesel sob 
diferentes condições supercríticas 
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TÍTULO: Modelo Matemático abc, alfa/beta e dq para o Regulador Eletromagnético de 

Frequência (REF) 

Resumo 

O presente trabalho visa a realização da modelagem matemática do REF (Regulador 
Eletromagnético de Frequência), máquina elétrica de indução com armadura e rotor 
girantes, em Scilab, partindo da modelagem clássica de máquinas de indução em 
coordenadas abc para o modelo alfa/beta seguido do modelo dq, sendo feitas as 
devidas adaptações para o seu caso particular. O estudo visa contribuir com os 
posteriores trabalhos de simulação de sistemas de geração de energia elétrica 
acoplados eletromagnéticamente através do REF. 
 
Palavras-chave: REF;máquinas elétricas;modelagem;energia eólica;inovação 

tecnológica 

TITLE: Mathematical Model abc, alpha / beta and dq for the Electromagnetic Frequency 

Regulator (REF) 

Abstract 

The present work aims to perform the mathematical modeling of REF (Electromagnetic 
Frequency Regulator), an electric induction machine with rotating armature and rotor, in 
Scilab, starting from the classic modeling of induction machines in abc coordinates for 
the alpha / beta model followed of the dq model, making the necessary adaptations for 
your particular case. The study aims to contribute to the subsequent simulation work of 
electric power generation systems coupled electromagnetically through REF. 
 
Keywords: REF;electrical machines;modeling;wind power;tecnologic innovation 

Introdução 

O REF tem se apresentado como um dispositivo capaz de viabilizar a implementação 
de estruturas de geração híbrida, nesse sentido, faz-se necessário a realização de 
estudos que forneçam dados detalhados sobre seu funcionamento, que possibilitem 
mensurar seu desempenho em diversas configurações e que permitam a avaliação das 
melhores estratégias para seu controle e acionamento. Valendo-se dos estudos já 
realizados sobre o REF, desde o primeiro, em uma tese de doutorado, sobre sua 
viabilidade, até os mais recentes estudos de balanço energético, busca-se a obtenção 
de um modelo matemático de simulação conciso que permita sua implementação 
através de um software de calculo numérico gratuito como o SciLab. 
 
Metodologia 

 
Inicialmente foi realizado o estudo do modelo clássico abc de máquinas de indução, 
fazendo-se uso da teoria presente na apostila de máquinas elétricas do Prof. Cursino B. 
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Jacobina e em Wind Energy de Mohamed A. El-Sharkawi. Realizou-se a identificação 
das particularidades deste modelo associado ao REF, tendo em vista a diferença, de 
uma máquina de indução tradicional, oriunda da sua armadura girante. Uma vez obtido 
o modelo em abc, utilizou-se do artificio das transformadas matemáticas de Clark e Park 
para obtenção do modelo em alfa-beta e dq respectivamente. No domínio dq de 
representação, são facilitadas as implementações futuras de estratégias de controle e 
acionamento em ambiente de simulação. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir dos estudos realizados foi obtido um modelo matemático matricial preliminar em 
abc e, finalmente, em dq do REF, sendo possível a realização de simulações 
matemáticas em Scilab, mas que, no entanto, ainda pode ser otimizado, através de 
ajustes, para sua utilização junto a estratégias de controles mais sofisticadas. 
 

Conclusão 

 
A realização desse estudo possibilitou, principalmente a aquisição de conhecimentos no 
processo de modelagem e simulação de máquinas elétricas e, além disso, a obtenção 
de um modelo preliminar matemático do REF para simulação em Scilab que possibilitará 
futuros estudos de simulação de estruturas de geração cujo o acoplamento se dará 
através do REF. Realizar-se-á a continuação deste trabalho, valendo-se da base do 
modelo para simulação da máquina aqui obtido, em um trabalho de conclusão de curso 
que visará obter a implementação de uma estratégia de controle em quadratura com o 
fluxo rotórico no REF em simulação no Scilab. 
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TÍTULO: Estudo do módulo de elasticidade do diamante policristalino (PCD) sinterizado 

com nióbio como ligante. 

Resumo 

O diamante policristalino (PCD) é um material com excelentes propriedades de elevada 
dureza e resistência a abrasão, e, por isso, tem grande importância para as indústrias 
de corte e perfuração. A fabricação do PCD baseia-se na técnica High Pressure-High 
Temperature (HPHT), que consiste na consolidação do pó de diamante na presença de 
uma fase ligante. Porém, os ligantes convencionais, como cobalto e ferro, tendem a 
promover a ocorrência de grafitização nas peças, fragilizando-as. Com o objetivo de 
sanar essa problemática, esse trabalho visou estudar o efeito da utilização de nióbio 
como novo ligante do PCD através da análise do módulo de elasticidade. Foram 
analisadas amostras com concentrações de nióbio de 2,5%, 5,0% e 10% em peso. Os 
corpos de prova foram sinterizados no método HPHT, em temperatura de 1750 ºC e 
pressão de 7,7 GPa, em um tempo total de 9 minutos. As amostras foram submetidas a 
testes de compressão, bem como à difratometria de raios-X (DRX) e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). Como resultados, observou-se uma boa distribuição de 
ligante nas amostras, e crescimento dos módulos de elasticidade com o aumento do 
teor de ligante metálico. Também verificou-se a presença de carbetos que impedem a 
formação de grafite nas amostras. Tais resultados indicam que os produtos exibiram 
boas propriedades mecânicas e menor ocorrência de fenômenos deletérios nas peças. 
Sendo, o nióbio, portanto, uma ótima alternativa como novo ligante do PCD. 
 
Palavras-chave: PCD; HPHT; Nióbio; Testes de compressão. 

TITLE: Study the elastic modulus of sintered PCD with Nb binder 

Abstract 

Polycrystalline Diamond (PCD) ia a material with excellents properties of high hardness 
and resistance to wear and, because of this, has great importance for the cutting and 
drilling industries. The fabrication of PCD consists on the technique High Pressure-High 
Temperature (HPHT), which is the consolidation of diamond powder in presence of a 
binder phase. However, the conventional binders, like cobalt and iron, tend to promote 
the ocorrence of graphitization on the samples, weakening then. With the object to 
resolve this problem, this work aimed to study the effect of the utilization of niobium as a 
new binder to PCD through the study of the elastic modulus. Samples were analyzed 
with 2,5%, 5,0% and 10% in wt%. The samples were sintered by the HPHT method, in 
temperature of 1750 ºC and pressure of 7,7 GPa, with a total time of 9 minutes. The 
samples were submitted to compression tests, as well as to X-ray diffraction (XRD) and 
scanning electron microscopy (SEM). As results, was observed a good distribution of 
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binders, and the growth of elasticity modules with increased metal binder content. Was 
also confirmed the presence of carbides that prevent the formation of graphite in the 
samples. These results indicate that the products exhibited good mechanical properties 
and less occurrence of deleterious phenomenals in the samples. Because of this, the 
niobium is a good alternative as a new binder of PCD. 
 

Keywords: PCD; HPHT; Niobium; Compression tests 

Introdução 

O PCD é um material com elevada dureza, resistência a abrasão, resistência a 
compressão e alta condutibilidade térmica. Devido essas propriedades, é muito utilizado 
em ferramentas de corte e perfuração [1]. Esse tipo de material, pode ser aplicado como 
substituto de alta eficiência e custo benefício comparado as ferramentas convencionais 
nas aplicações industriais com mais demanda, por exemplo em: usinagem de 
compósitos com matriz metálica e perfuração de rochas [2]. Embora suas qualidades 
únicas, o PCD limita-se em usinagem de materiais não-ferrosos, pois em materiais 
ferrosos, dissolve-se facilmente no ferro e, também, em casos que requerem 
estabilidade química a grandes temperaturas, o PCD não é indicado para uso, pois 
nessas condições, tende-se a ocorrer grafitização, processo onde ocorre a 
transformação do diamante em grafite, forma alotrópica mais frágil [3]. O PCD é um 
material que pode ser obtido através de diversos métodos, com destaque para o método 
High Pressure-High Temperature (HPHT) [3]. O método HPHT consiste na consolidação 
de pó de diamante na presença de fase de ligação metálica ou não metálica em 
temperatura entre 1550 ºC – 1850 ºC e pressão entre 6 GPa – 8 GPa [2 - 4]. Nos últimos 
anos, pesquisadores têm desenvolvido estudos com ligantes metálicos com o objetivo 
de analisar as características desses materiais nas propriedades do PCD. Foram 
desenvolvidos estudos com o uso de ferro, cobre, titânio e cobalto, concluindo que o 
uso de ligante metálico no diamante policristalino está relacionado a maior adesão entre 
as partículas da fase dura. A escolha do ligante metálico ideal para a peça depende de 
sua composição química, tamanho e distribuição de suas partículas e o tipo e conteúdo 
das impurezas presentes no ligante, pois interligando essas características, é obtido 
uma matriz metálica capaz de não degradar o diamante durante a consolidação e, 
também, com maior resistência e tenacidade ao desgaste [5 - 10, 16]. O uso do Cobalto 
como catalisador, promove a conversão do grafite, que se forma na superfície dos grãos 
expostos no processo, em diamante. Porém, peças sinterizadas por esse material como 
catalisador, tendem a ter sua vida útil e performance prejudicados quando exposto a 
altas temperaturas por muito tempo. Esse metal promove a transformação do diamante 
em grafite nessas condições, reduzindo a estabilidade térmica do diamante [11]. Além 
disso, a diferença entre o coeficiente de expansão térmica entre o diamante e o Cobalto 
é elevada, causando estresses internos no material em altas temperaturas e, 
consequentemente, resultando em trincas [11]. Uma alternativa para sanar tais 
problemas, é a utilização de ligantes metálicos com coeficiente de expansão térmica 
mais próximo do diamante e que não possibilitem a grafitização. O Nióbio é um 
candidato alternativo à aplicação como ligante do PCD, pois esse metal refratário 
apresenta densidade de 5,92g/cm³, ponto de fusão de 2477 ºC, condutividade térmica 
de 53,7 W/m.K e coeficiente de expansão térmica de 7,3(ºK-1) x 10-6, sendo mais 
próximo do diamante, que possui coeficiente de 1 (ºK-1) x 10-6, do que o Cobalto que 
possui 13 (ºK-1) x 10-6 [2]. As técnicas de caracterização são primordiais para melhor 
entendimento das propriedades das peças produzidas pelo processo HPHT. As análises 
microestruturais e mecânicas possibilitam uma maior compreensão acerca das 
propriedades físicas e químicas do material obtido, como por exemplo tamanho da 
amostra, microestrutura obtida e comportamento à compressão. Sendo assim, este 
trabalho tem como objetivo principal o estudo do módulo de elasticidade do diamante 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1435 

 

policristalino sinterizado com nióbio como ligante, em concentrações de 2,5%, 5,0% e 
10% em peso, através do teste de compressão. Outros aspectos como: microestrutura 
do diamante sinterizado, efeito da concentração de nióbio sobre o comportamento à 
compressão do PCD, curva de tensão-deformação e análise da superfície de fratura das 
peças foram estudados. 
 

Metodologia 

 
Para a produção das amostras sinterizadas de PCD com nióbio, foi utilizado pó de 
diamante fornecido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro com 
tamanho médio de 87,48 μm, e pó de nióbio fornecido pela Companhia Brasileira de 
Metalurgia e Mineração tendo tamanho médio de 36,50 μm e pureza de 99,89%. 
Primeiramente foi feita a moagem do pó de diamante, durante trinta segundos, com o 
objetivo de reduzir o tamanho das partículas e obter um tamanho médio próximo do pó 
de nióbio. Após a redução, foi realizada a mistura dos pós de nióbio e diamante, mas 
com duração de um minuto para preparação das variações do pó de nióbio nas 
concentrações de 2,5%, 5,0% e 10% em peso. Todas as moagens foram feitas em um 
moinho de alta energia tipo Spex, modelo Mixer/Mill 8000, a 1500 rpm com rotação 
constante, utilizando uma jarra de carbeto de tungstênio, com relação massa-bola de 
1:10 em meio de ciclohexano. Em seguida, os pós preparados pela moagem foram 
consolidados através do método HPHT. Cada pó foi posto dentro de um tubo de grafite 
e inserido numa cápsula de calcita (CaCO3), que foi fechada também por tampas de 
grafite para ser inserida no dispositivo HPHT. O dispositivo consiste numa prensa 
especial modelo DO138B, marca Ryazantyashpressmash. As sinterizações HPHT 
foram realizadas a temperatura de 1750 ºC e pressão de 7,7 GPa a um tempo total de 
nove minutos, sendo dividido em três ciclos de três minutos. Terminado o processo, as 
amostras foram imersas por vinte minutos em solução de ácido nítrico (HNO3) com 
ácido clorídrico (HCl) com proporção volumétrica de 1:3. Após isso, foram imersas em 
álcool isopropílico com ação de ultrassom durante trinta minutos, para depois lavadas 
com água destilada e então secadas em mufla com temperatura de 110ºC. Esse 
procedimento tem objetivo de retirar o grafite que foi aderido nas superfícies das 
amostras. Para as técnicas de caracterização, as amostras foram submetidas a 
difratometria de raios-X (DRX), através de um difratômetro Rigaku Miniflex II, com 
ângulo inicial de 2,0º e ângulo final de 120,0º, e passo de 0,01º à 5º/min. Também foi 
feita microscopia eletrônica de varredura (MEV), por meio de um microscópio eletrônico 
de bancada Hitachi TM3000, com o meio da análise sendo o vácuo. Essas análises 
foram feitas antes e depois do teste de compressão, a fim de estudar a relação entre as 
microestruturas das amostras com os resultados obtidos, além de investigar a 
composição e distribuição das fases presentes nas amostras. Os testes de compressão 
axial foram feitos de acordo com a ISSO 4506, por meio de uma máquina universal 
Instron, modelo 5582, e velocidade de avanço de carga 1mm/min, sendo escolhidas as 
amostras com maior regularidade e qualidade superficiais. 
 
Resultados e Discussões 

 
As imagens dos pós iniciais de nióbio e diamante estão mostradas na figura 1. Após a 
moagem do pó de diamante inicial, foi possível reduzir o tamanho das partículas de 
diamante até 58,64 μm, sendo satisfeito o objetivo de aproximação do tamanho médio 
das partículas de diamante com as partículas de nióbio. Porém, é possível constatar a 
presença de carbeto de tungstênio analisando o resultado do DRX e do MEV, 
disponíveis na figura 2, feito sobre as amostras após essa moagem. Isso ocorre devido 
ao choque entre a jarra de carbeto de tungstênio e o pó de diamante e, devido a dureza 
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do diamante ser maior que a do carbeto de tungstênio, resulta na retirada em pequenas 
quantidades de carbeto de tungstênio da jarra e das bolas presentes na moagem. 
Porém, tal contaminação é muito pequena, não tendo influência significativa sobre o 
PCD [12]. Feitas as moagens do pó de diamante juntamente do pó de nióbio, em 
concentrações de 2,5%, 5,0% e 10%, o tamanho médio dos pós resultantes foram de 
35,01 μm, 32,91 μm e 31,91 μm. É possível constatar na figura 3 que ocorreu boa 
distribuição do nióbio na mistura com o diamante. Também é possível confirmar, através 
da figura 4, que a quantidade de grafite encontrada pelo DRX das amostras das misturas 
dos pós é muito pequena, não sendo considerada um problema. Após o processo 
HPHT, as amostras sinterizadas são mostradas na figura 5. Pode-se afirmar que o 
nióbio, em todas as amostras sinterizadas, obteve boa dispersão em toda a superfície 
dos materiais, atuando como matriz metálica. O diamante também apresentou boa 
distribuição. A figura 6 indica que os picos de diamante e carbeto de tungstênio foram 
preservados, havendo um aumento do pico de grafite das peças, que pode ser 
justificado pela contaminação dos compósitos pelo tubo de grafite da máquina. Apesar 
do processo de lavagem feito após a sinterização, vestígios do grafite nos materiais em 
regiões intragranulares podem ter permanecidos. Pode-se afirmar que houve formação 
de carbeto de nióbio, visto que o DRX indicou picos referentes a esse elemento. A 
reação do nióbio com o grafite resultou na formação de carbetos vistos na figura 6. 
Devido a essa reação do nióbio, há um impedimento da formação de grafite nas 
interfaces do material. Além disso, esses carbetos possuem dureza maior que o grafite, 
fazendo com que as amostras sinterizadas não sejam afetadas durante processos de 
usinagem ou corte como seriam caso tivesse a presença de grafite. [11, 13]. Os testes 
de compressão axial feitos nas amostras de 2,5%, 5,0% e 10% de nióbio obtiveram 
resultados de: 946 GPa, 998 GPa e 1196 GPa, respectivamente. O aumento dos 
resultados obtidos do teste segue uma tendência de que quanto mais ligante metálico 
na estrutura, maior o módulo de Young apresentado da amostra. Isso ocorre devido ao 
ligante metálico agir como uma ponte que une as partículas de diamante, portanto, as 
amostras com maior concentração de nióbio possuem maior módulo. Sendo assim, é 
possível apresentar a hipótese de que quanto mais ligante metálico, maior a capacidade 
do material de absorver energia, aumentando a tenacidade. As rupturas das três peças 
foram parecidas com rupturas do tipo coluna [3], porém, nas amostras, as quebras não 
dividiram o material em duas partes iguais. Isso pode ser justificado pelo fato de que os 
corpos de prova não apresentam perfeita regularidade nas suas faces. Devido aos 
materiais serem muito duros, não foi possível fazer a metalografia adequada para obter 
superfícies perfeitas e, por isso, foram selecionadas as amostras com maior 
regularidade superficial. Também é possível observar que nas amostras com 
concentração de nióbio de 2,5% e 5,0%, a trinca se propagou por meio do diamante, 
através da clivagem, e também por meio da matriz metálica, porém, no corpo de prova 
com 10% de nióbio, a trinca se propagou apenas na matriz metálica, pois com a maior 
concentração de ligante, a matriz obtém maior tenacidade, evitando a ocorrência de 
fraturas intragranulares [14, 15]. Essas observações estão mostradas na figura 7, 
destacando em setas as quebras por clivagem do diamante. 
 
Conclusão 

 
Através dos resultados apresentados, foi concluído que a moagem de alta energia do 
pó de diamante inicial para redução do seu tamanho se mostrou satisfatória, reduzindo 
seu tamanho médio, mas apresentando uma contaminação pequena de carbeto de 
tungstênio devido a jarra e as bolas utilizadas para moagem. A moagem do pó de 
diamante com os pós de nióbio em diferentes concentrações gerou uma diminuição do 
tamanho médio do pó final e boa distribuição do pó metálico, com também contaminação 
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de carbeto de tungstênio no produto, devido ao mesmo motivo da redução do pó de 
diamante inicial. Os testes de compressões axiais obtiveram resultados de 946 GPa, 
998 GPa e 1196 GPa, resultados maiores que PCDs utilizados com outros tipos de 
ligantes. Foi concluído também um mecanismo de fratura de clivagem nas amostras 
com baixa quantidade de ligante e intergranulares nas amostras com alta concentração 
de ligante e, a medida que se aumenta a concentração de ligante metálico, a trinca se 
propaga preferencialmente no ligante metálico, como foi constatado no MEV do corpo 
de prova com 10% de nióbio. Também é possível observar boa distribuição do ligante 
no interior das amostras. Porém, é necessária uma preparação das amostras mais 
adequada para a realização dos testes de compressão, pois com amostras regulares e 
planas, pode-se obter um melhor entendimento de como a trinca se propaga pelo 
material e valores de módulo de Young mais conclusivos. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: imagens dos pós iniciais: a) nióbio; b) diamante. Fonte: [11]. 

 

 

Figura 2: a) DRX feito sobre o pó de diamante antes da moagem e após a moagem; b) 
MEV feito sobre o pó de diamante após a moagem. Fonte: [11]. 
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Figura 3: MEV dos pós misturados: a) 2,5% de nióbio; b) 5,0% de nióbio; c) 10% de 
nióbio. Fonte: [11]. 

 

 

Figura 4: DRX das misturas de pó de nióbio com pó de diamante. Fonte: [11]. 

 

 

Figura 5: MEV das amostras sinterizadas com: d) 2,5% de nióbio; e) 5,0% de nióbio; f) 

10% de nióbio. Fonte: [11]. 
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Figura 6: DRX das amostras sinterizadas via HPHT. Fonte: [11]. 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1441 

 

Figura 7: MEV das laterais dos corpos de prova após a ruptura. Fonte: [11]. 
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TÍTULO: Sensor de software para redundância e detecção de falhas em sistemas de 

sensores industriais sem fio 

Resumo 

O trabalho trata do desenvolvimento de um sensor de software para uma planta 
industrial fazendo uso de sensores industriais sem fio. A proposta é comparar dois tipos 
de redes neurais artificiais, a rede NARX e a rede LSTM, para se analisar qual delas 
apresenta melhores resultados para o problema. 
 
Palavras-chave: Industria 4.0, Redes neurais artificiais, NARX, LSTM, Sensor sem fio. 

TITLE: Software sensor for redundancy and fault detection in industrial wireless sensor 

systems 

Abstract 

This paper deals with the development of a software sensor for an industrial plant using 
wireless industrial sensors. The proposal is to compare two types of artificial neural 
networks, the NARX network and the LSTM network, to analyze which one presents the 
best results for the problem. 
 
Keywords: Industry 4.0, Artificial Neural Networks, NARX, LSTM, Wireless Sensors 

Introdução 

As indústrias estão cada vez mais buscando trazer robustez e confiabilidade para suas 
plantas para tornar seus processos mais seguros e eficientes. Tendo isso em vista, o 
projeto traz como proposta a implementação de um sensor de software, para trabalhar 
em paralelo com sistemas de sensores industriais sem fio, que seja capaz de funcionar 
(por um período de tempo) sem a necessidade do sensor real. Inserido no contexto da 
Indústria 4.0, o sensor de software foi desenvolvido utilizando técnicas de redes neurais 
artificiais (RNA). Para o desenvolvimento do sensor de software foram escolhidas duas 
arquiteturas de RNA, a rede NARX (nonlinear autoregressive exogenous) e a rede LSTM 
(Long Short Term Memory), para que se pudesse comparar e escolher qual dos dois 
traria melhores resultados. Para a realização dos testes do projeto foram utilizados uma 
planta de tanques acoplados e dois sensores de pressão sem fio, que fazem parte da 
infraestrutura do Laboratório de Instrumentação Industrial localizado no Laboratório de 
Avaliação de Medição em Petróleo (LAMP) onde o projeto foi desenvolvido. 
 
Metodologia 

 
A planta de tanques acoplados utilizada no projeto é formada por dois tanques de 
mesmo volume e altura acoplados, conforme pode ser visto na Figura 1 (Retirada de 
https://docplayer.com.br/docs-images/51/27377031/images/4-0.jpg). Cada um dos dois 
tanques possui um sensor industrial sem fio conectado na sua base para medir a 
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pressão. Os sensores utilizados foram o Yokogawa EJX-B e o Emerson 3051S Wireless. 
Para a obtenção dos dados da planta utilizou-se um sistema supervisório em conjunto 
com um microcontrolador fazendo a alimentação da bomba d’água da planta. O sistema 
alimentava a bomba d’água com 20 valores diferentes de tensão com duração de 3 
minutos para cada valor. Ao final dos testes com os 20 valores de tensão era gerado 
um relatório pelo sistema supervisório contendo os valores, a cada segundo, da tensão 
na bomba e pressão nos tanques, medida pelos sensores industriais sem fio. Com os 
dados do funcionamento da planta já obtidos se pôde começar o processo de 
treinamento das RNAs. Explicando brevemente as arquiteturas das RNAs utilizadas no 
projeto temos a rede NARX que nada mais é que uma rede MLP cuja entrada consiste 
na própria saída realimentada com atrasos de tempo e uma entrada exógena, também 
com atrasos. Nessa arquitetura, as saídas estimadas da rede são introduzidas 
novamente às entradas, essa representação é equivalente ao modelo estatístico NARX. 
(CAMPOS, L. M. L., 2012). Já a rede LSTM é um tipo de rede neural recorrente capaz 
de processar dados sequenciais no tempo. A memória das redes neurais recorrentes é 
implementada por meio da retroalimentação entre a saída da rede e a sua entrada. 
Estas redes podem ser aplicadas em problemas diversos desde linguagem e traduções 
até séries temporais. Uma vantagem das redes LSTM em relação a redes recorrentes 
comuns se dá pelo fato de que a LSTM utiliza portas que permitem ajustes de peso com 
a capacidade de modificar (adicionar, descartar ou atualizar) as informações no tempo 
de modo a prever melhor os estados futuros. Essa característica as torna ideais para o 
processamento de dados sequenciais no tempo. (Mesquita, C. M. et al.). A 
implementação das redes foi feita utilizando um software matemático. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao realizar o treinamento das redes NARX e LSTM percebeu-se que ambas 
funcionaram de acordo com o esperado, conseguindo prever os níveis dos tanques a 
partir do valor de tensão de entrada da bomba d’água com baixíssimo valor de erro. 
Como a proposta de se utilizar dois tipos diferentes de redes era para que houvesse 
uma comparação entre seus resultados, constatou-se, mediante os dados obtidos, que 
a rede NARX obteve um menor nível de erro médio quadrático que a rede LSTM, sendo 
assim a escolhida para se utilizar como sensor de software na continuação do trabalho. 
Na Figura 2 é possível ver a comparação entre a resposta da rede NARX para entrada 
com os valores de tensão e a resposta real da planta. Na parte de cima da figura está a 
resposta do nível do tanque para cada valor de tensão, já na parte de baixo está o erro 
obtido entre os valores da planta real e os da previsão da rede NARX. 
 
Conclusão 

 
Ao final do projeto pôde-se perceber que a rede LSTM apesar de sua robustez não se 
mostrou superior que a rede NARX para este problema. Dessa forma, tendo sido 
desenvolvido o sensor de software, o projeto proposto foi parcialmente cumprido, pois 
o quadro sanitário gerado pela pandemia acarretou a paralisação das atividades 
presenciais. Com isso, as atividades no laboratório foram proibidas e a etapa do projeto 
relacionada aos testes de detecção de erros do processo não puderam ser realizadas. 
Além disso, outros testes que poderiam melhorar os resultados da rede LSTM não 
puderam ser concluídos. Como planos futuros, espera-se poder realizar mais testes e 
implementar tais sistemas de detecção de erros. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 
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TÍTULO: Geração de acelerogramas artificiais compatíveis com um espectro de 

resposta 

Resumo 

Muito embora apresente uma baixa atividade sísmica, o Brasil não é um país livre de 
terremotos, devendo eles ser considerados, mediante utilização de técnicas corretas, 
na etapa de análise estrutural. A NBR 15421:2006, que é a norma técnica que define os 
critérios para o projeto de estruturas resistentes a sismos, explicita quatro métodos 
distintos passíveis de utilização para tal, a depender da localização da edificação: um 
procedimento simplificado, o método das forças horizontais equivalentes, o método 
espectral e um procedimento de análise com o histórico no tempo. Contudo, a norma 
apresenta apenas um espectro de resposta, e define que acelerogramas utilizados em 
uma etapa de análise estrutural devem ser compatíveis com ele. Dentro desse contexto, 
a proposta desse projeto de pesquisa é estudar um procedimento para geração de 
acelerogramas artificias compatíveis com um espectro de resposta e aplicar os sinais 
gerados na análise de estruturas. O momento para essa discussão é oportuno, visto 
que a NBR 15421:2006 entrará em processo de revisão em breve. 
 
Palavras-chave: análise sísmica, espectro de resposta, acelerograma, terremotos 

TITLE: Generation of spectrum compatible artificial accelerograms 

Abstract 

Despite an evident relatively low seismic activity, Brazil is not free of earthquakes and 
the correct techniques must be used in order to design civil structures and to assess their 
seismic risk. NBR 15421:2006 is the Brazilian standard code for the design of seismic 
resistant structures and it defines four different methods for the structural analysis, 
depending on building location site: a simplified procedure, the equivalent horizontal 
forces method, the spectral method and the time-history analysis procedure. However, 
NBR 15421 code presents only a design response spectrum and defines that input 
accelerograms should be compatible to this response spectrum. This research project 
presents an iterative computational procedure, based on stochastic structural dynamics 
concepts, to generate artificial accelerograms compatible with response spectra. After 
the methodology exposition, some applications highlighting the influence of important 
parameters and an example of time-history response are describe. A contribution to the 
technical discussion about this topic is important because the NBR 15421 revision 
process is coming soon. 
 

Keywords: seismic design, response spectrum, accelerogram, earthquake 

Introdução 

No senso comum, o Brasil é um país livre de terremotos. De fato, a geologia nacional e 
a posição geográfica privilegiada que o país ocupa, no meio da placa tectônica Sul-
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Americana, contribuem para uma estabilidade sísmica maior que aquela dos países 
adjacentes. No entanto, sismos ocorrem, de forma que existe um mapa de acelerações 
sísmicas para o Brasil, cuja revisão e atualização, inclusive, já foi proposta por diversos 
estudos (NÓBREGA et al., 2019). 

Muito embora raros e apresentando baixas magnitudes, sismos intraplaca podem 
causar dano, especialmente se seus hipocentros não são profundos, o que é uma 
característica geral dos que ocorrem em nosso país. As ondas sísmicas geradas por um 
terremoto de baixa magnitude, mas raso, podem chegar à superfície com energia 
equivalente àquelas geradas por outro evento sísmico de maior magnitude, mas mais 
profundo, cuja energia é parcialmente dissipada em sua trajetória. 

No Brasil, a NBR 15421:2006, Projeto de estruturas resistentes a sismos – 
Procedimento (ABNT, 2006), é a norma técnica que indica os métodos e requisitos para 
a consideração de efeitos de sismos em edificações. Ela define classes, parâmetros, 
valores característicos, critérios e métodos de análise. Com relação aos métodos, quatro 
possibilidades se fazem presentes, a depender da localização da edificação: um 
procedimento simplificado, o método das forças horizontais equivalentes, o método 
espectral, e um procedimento de análise com o histórico no tempo. 

No entanto, apenas os dois últimos métodos citados anteriormente realmente 
consideram as características dinâmicas do sistema estrutural. Para aplicação do 
método espectral, a NBR 15421:2006 apresenta um espectro de resposta, definido em 
função da aceleração horizontal característica do solo e da classe de terreno da 
edificação. Para o procedimento de análise com o histórico no tempo, entretanto, não 
existe nenhum acelerograma representativo (natural) para o Brasil, e a norma prescreve 
apenas que o acelerograma utilizado seja compatível com o espectro de resposta. 
Dessa forma, é necessário gerar acelerogramas artificiais caso deseje-se estudar a 
estrutura utilizando esse procedimento. 

Assim, o objetivo deste projeto de pesquisa foi de estudar uma metodologia para a 
geração de acelerogramas artificiais e aplicá-la à análise de estruturas. Tal metodologia, 
dado o caráter aleatório – ou seja, de valor imprevisível, exceto quando fundamentado 
em estudos de probabilidade – das ações sísmicas será baseado em conceitos de 

dinâmica estocástica das estruturas. 

Nesse ponto, é importante mencionar que o foco do projeto de pesquisa foi ligeiramente 
alterado, relativamente ao que era proposto no plano de trabalho inicialmente, intitulado 
“Elaboração de Mapas de Perigo e Risco Sísmico para o Projeto de Estruturas de 
Edificações”. Esse redirecionamento estratégico foi feito face à pandemia da COVID-19 
e ao momento atípico de fechamento da UFRN, optando por priorizar o que está posto 
anteriormente. 

 

Metodologia 

 

Iniciou-se o trabalho com um estudo da NBR 15421:2006. Em particular, focou-se na 
definição do espectro de resposta em aceleração, necessário para o processo de 
geração dos acelerograma artificiais, e em sua forma de cálculo. A forma de definição 
desse espectro é brevemente descrita a seguir. 
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A norma define, no território nacional, cinco zonas sísmicas, mostradas no mapa da Fig. 
1. Os valores indicados no mapa são valores de aceleração horizontal característica do 
solo, para um terreno do tipo rocha e um período de retorno de 475 anos. Além disso, 
cinco classes de terreno distintas são definidas e associadas a dois fatores de 
amplificação sísmica do solo, cujos valores se encontram reproduzidos na Tab. 1. De 
posse desses valores, é possível calcular o espectro de resposta, segundo expressões 

da NBR 15421:2006, reproduzidas nas Eqs. 1. 

Em seguida, passou-se a estudar o procedimento de geração de acelerogramas 
artificiais. Diversas referências sobre esse assunto foram consultadas, a citar: 
Vanmarcke (1976), Kanai (1957), Tajimi (1960) e Clough e Penzien (1993), os quais, 
embora relativamente antigos, constituem-se em trabalhos clássicos para a temática. 
Também foram considerados trabalhos em âmbito de pesquisa nacional, e mais 
recentes, que tratam sobre esse tema: o de Brito (2017) e o de Rodrigues (2012), o 
último deles tendo dado fruto, inclusive, a um software dedicado à geração de 

acelerogramas artificiais, o ARTQUAKE (SANTOS; LIMA; RODRIGUES, 2014). 

Optou-se por adotar o procedimento de geração de acelerogramas artificiais proposto 
no trabalho de Nguyen (2017), para o qual a forma de ajustar os sinais gerados é a 
descrita por Clough e Penzien (1993). Ele é descrito sucintamente a seguir. Nessa 

descrição é útil separá-lo nas fases de “geração” e “ajuste”. 

Geração dos sinais 

O procedimento de geração dos acelerogramas é baseado na ideia de discretização de 
um sinal temporal qualquer em componentes senoidais/cossenodais de frequências 
distintas (análise de Fourier). Assim, o acelerograma gerado pode ser escrito na forma 
dada pela Eq. 2. 

Até esse ponto, no entanto, essa metodologia é completamente geral, podendo qualquer 
sinal no domínio do tempo ser descrito na forma da Eq. 2. A particularização para o caso 
de sinais sísmicos ocorre na escolha dos e . Sendo as ações sísmicas fenômenos de 
natureza randômica, sua aleatoriedade deve ser incorporada de alguma forma no 
procedimento. 

Para tal, assume-se que os sismos podem ser caracterizados por um processo 
estocástico gaussiano – para uma discussão mais detalhada desse assunto consultar 
Clough e Penzien (1993), para uma visão do ponto de vista da engenharia, ou Karlin e 
Taylor (1975), para uma visão matemática – estacionário de média nula. 

O interesse em fazer essa suposição vem do fato que, para processos estocásticos 
desse tipo, existe uma função, chamada função de densidade espectral de potência 
(PSD), da qual se pode obter a parcela de contribuição de cada componente 
cossenoidal da Eq. 2. A partir de desenvolvimentos teóricos é possível encontrar a 
relação descrita pela Eq. 3. 

A função de densidade espectral de potência utilizada na metodologia adotada consiste 
de um “ruído branco” – função de densidade de potência constante em um intervalo de 
frequências – filtrado duas vezes para se obter as características de sinais sísmicos 
desejadas. Os filtros utilizados são os filtros de Kanai-Tajimi, (KANAI, 1957) e (TAJIMI, 
1960), e de Clough & Penzien (CLOUGH; PENZIEN, 1993). 
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A função do primeiro é de simular condições locais de solo, enquanto que o segundo 
filtra frequências muito baixas nos sinais, de forma a evitar um problema numérico 
chamado “drifiting”. Por concisão, e para evitar desenvolvimentos matemáticos 
desnecessários, não se entrará em detalhes nas expressões nem na forma de aplicação 
dos filtros. Para o leitor interessado sugere-se consultar Clough e Penzien (1993) e 
Nguyen (2017). 

Para concluir a definição do acelerograma apresentado, os ângulos de fase são 
escolhidos de forma aleatória, com densidade de probabilidade constante, no intervalo 
[0,2π). Muito embora essa ideia possa parecer estranha inicialmente, ela é a base de 
um método de simulação estocástico chamado Método de Monte Carlo (PAULA, 2014), 
cuja ideia é realizar diversas análises com parâmetros (no caso, os ângulos de fase) 
tomados de forma aleatória, de maneira que a resposta média final caracteriza 
estatisticamente o sistema. 

Por fim, para evitar que o sinal gerado inicie de forma muito brusca, aplica-se uma 
função “envelope” para modular sua intensidade no domínio do tempo. Diversas funções 
são propostas com esse propósito na literatura, sendo a escolhida aqui aquela 
apresentada por Jennings et al. (1968), ilustrada na Fig. 2. A aceleração final é dada na 
Eq. 4. 

Ajuste dos acelerogramas 

O procedimento de ajuste de um acelerograma a um espectro de resposta alvo descrito 
por Clough e Penzien (1993) é reproduzido na Fig. 3 (devido à necessidade de utilização 
de símbolos no roteiro preferiu-se colocá-lo como figura). Ele é iterativo, e se baseia na 

ideia de escalar sucessivamente a transformada de Fourier do acelerograma artificial. 

O procedimento descrito deve ser repetido até que a convergência desejada seja 
atingida. A NBR 15421:2006 não prescreve nenhum critério específico sobre tal 
convergência. A norma fala apenas que o espectro artificial gerado não deve ser inferior 
ao espectro normativo, em uma zona entre 0,2T e 1,5T, onde T é o período fundamental 
da estrutura considerada. 

A Fig. 4 apresenta um fluxograma que resume o procedimento descrito. Os itens em 
verde são relativos a tarefas realizadas por um programa computacional que será 
apresentado na próxima seção, enquanto que os itens brancos representam dados de 
entrada do usuário. 

 
Resultados e Discussões 

 

Sendo o trabalho focado em aplicações do procedimento descrito na análise de 
estruturas, optou-se por utilizar um código computacional já existente para geração dos 
acelerogramas. O software de escolha se chama Code_Aster. Ele é um código 
computacional open source de Elementos Finitos, desenvolvido por uma empresa 
francesa, a Electricité de France (EDF). A versão utilizada do programa foi a 14.4, 
distribuída sob uma licença GNU General Public License. Uma vantagem de o código 
ser de Elementos Finitos é que, depois de gerados os acelerogramas, as aplicações já 
podem ser conduzidas diretamente dentro do Code_Aster. 
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Para validação dos resultados decidiu-se comparar as respostas obtidas com o 
procedimento de análise com o histórico no tempo com aquelas advindas de uma 
aplicação do Método Espectral. Para tal, o software comercial de análise de estruturas 
CAD/TQS, versão 21, foi utilizado. 

Três estruturas foram analisadas: 

a) Um reservatório paralepipédico, modelado como um único elemento linear com uma 
massa concentrada no topo. As condições de contorno foram de engaste na base e 
semi-engaste no topo, de forma a representar corretamente a rigidez flexional que as 
lajes inferiores do reservatório impõem sob os pilares que o suportam; 

b) Um edifício de dez pavimentos, de geometria regular. Nesse caso, os pilares e vigas 
foram modelados como elementos lineares, enquanto que, para representação das 
lajes, algumas restrições (“constraints”) foram utilizadas – que condicionavam os 
deslocamentos horizontais de todos os nós de um pavimento a serem os mesmos – de 
forma a simular a condição de diafragmas rígidos, normalmente assumida nas análises 
de edifícios de múltiplos pavimentos submetidos a ações laterais. A massa das lajes foi 
uniformemente distribuída entre as vigas em seus bordos. Os pilares foram 
considerados engastados na base. 

c) Uma chaminé de fábrica de concreto armado, contendo uma torre refratária de tijolos 
cerâmicos, conforme descrito na aplicação feita por Franco e Medeiros (2013), e 
descrita no parágrafo seguinte. A estrutura foi modelada como um elemento linear com 
massa distribuída adicionada (devido aos tijolos cerâmicos) em todo seu comprimento. 

Trata-se de uma estrutura real, já construída, situada em Blumenau. A chaminé tem 
uma altura total de 113 m, possuindo dois tipos distintos de seção transversal: até uma 
altura de 20 m seu diâmetro externo é de 5,4 m; após essa altura ele se reduz a 5,14 m. 
O diâmetro interno é constante e igual a 4,70 m. Em seu interior há um fuste para 
passagem de gases, construído com tijolo cerâmico refratário e pesando 274 tf no total. 
O peso total de concreto é de 1068 tf. A taxa de amortecimento adotada será de 5%, de 
forma a coincidir com a taxa do espectro normativo. Ela será analisada submetida a 20 
acelerogramas, compatíveis com o espectro de resposta, distintos. 

Antes de proceder a análise da estrutura especificamente, determina-se o espectro de 
resposta a ser utilizado. Da Fig. 1, percebe-se que o Rio Grande do Norte se encontra 
em uma zona onde a aceleração característica do solo varia entre 0,025g e 0,05g. Logo, 
parece razoável adotar, para uma zona no interior do estado, ag = 0,04g. Supondo um 
terreno de classe B, tem-se, da Tab. 1, que os fatores de amplificação sísmica do solo 
são unitários. Então, utilizando as Eqs. 1, obtém-se o espectro normativo ilustrado na 
Fig. 5. 

Os acelerogramas gerados não serão apresentados aqui, visto que por si só não 
adicionam nenhuma informação relevante. Considerou-se um período de 30s de 
duração total do sinal e uma fase forte (período onde a função envelope, da Fig. 2, tem 
valor máximo) de 15s. 

Para entender a influência do número de iterações na convergência dos espectros foi 
realizado um estudo paramétrico, considerando cinco casos: um em que nenhum ajuste 
foi feito e quatro com números de iterações variáveis: 5, 10, 15 e 20. A Fig. 6 mostra o 
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espectro alvo e os espectros provenientes de acelerogramas gerados utilizando-se 10 
e 20 iterações e quando nenhuma iteração de ajuste é realizada. 

Percebe-se, por inspeção visual do gráfico, que a concordância melhora, como era de 
se esperar, com o número de iterações. No entanto, não é possível, somente de maneira 
visual, ter uma medida quantitativa dessa melhora. Assim, pode-se pensar em um 
indicador de convergência para cada um dos espectros. Tomando-se esse indicador 
como sendo, simplesmente, a soma dos quadrados das diferenças entre o espectro 
artificial e o espectro alvo para cada instante de tempo, tem-se o que é apresentado na 
Tab. 2. 

É possível notar, então, que, muito embora haja uma melhora ao se aumentar o número 
de iterações, ela é menos expressiva ao se chegar próximo de 15. Partindo-se dessa 
constatação, e observando o número de iterações necessárias para convergência nos 
trabalhos de Rodrigues (2012) e Brito (2017), que apresentam metodologias similares à 
empregada nesse projeto de pesquisa, considerou-se 15 iterações um número razoável 

a ser adotado. 

A título de ilustração, o primeiro dos acelerogramas gerados, bem como os históricos 
no tempo de velocidade e deslocamento do solo (obtidos por integração do 
acelerograma) são apresentados nas Figs. 7 a 9. 

Uma vez definidos os acelerogramas foi possível realizar as análises com o Code_Aster 
e com o TQS, como forma de comparação. No caso do Code_Aster, como vinte sinais 
distintos foram considerados, calculou-se a resposta média, e a reposta mais próxima 
dela foi tomada como sendo a representativa para a estrutura. 

 
Conclusão 

 

Muito embora sismos de magnitude alta sejam eventos relativamente raros no Brasil 
sua consideração é mandatória no projeto de estruturas, a depender de sua localização, 
sendo regulamentada pela NBR 15421:2006, que descreve quatro métodos de 

consideração desse tipo de ação. 

No entanto, para o procedimento de análise pelo histórico no tempo, a norma não 
fornece subsídios relativamente ao sinal de entrada a ser considerado. Em adição a 
esse fato, a idade relativamente recente do sistema de monitoramento sísmico nacional 

faz com que seja impossível, em termos práticos, adotar registros naturais. 

Como forma de contornar esse problema, o foco desse projeto de pesquisa foi o estudo 
de um procedimento de geração de acelerogramas artificiais e sua aplicação na fase de 
análise estrutural. Diversas metodologias foram consideradas, tendo, por fim, optado-
se por utilizar uma descrita por Nguyen (2017), com o procedimento de ajuste dado por 
Clough e Penzien (1993). 

Para geração dos acelerogramas e análise estrutural via Método dos Elementos Finitos 
(MEF) o software computacional Code_Aster, que utiliza a mesma metodologia descrita, 
foi adotado. Três exemplos de aplicação foram considerados, tendo sido os 
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acelerogramas utilizados gerados compatíveis com um espectro relativo a uma região 
do interior do Rio Grande do Norte. 

Vale mencionar que os resultados desse projeto de pesquisa deram fruto a um artigo 
científico, cujo resumo já foi aprovado no XLI Ibero-Latin American Congress on 
Computational Methods in Engineering (CILAMCE 2020), e que aguarda o aceite final 
(a Fig. 10 ilustra a 1ª página do artigo). Além disso, uma metodologia com diversas 
similaridades com o procedimento mencionado, mas para o caso de análise estrutural 
de sistemas submetidos a excitações devido ao vento (denominada Método do Vento 
Sintético), foi estudada pelo autor no âmbito de seu Trabalho de Conclusão de Curso. 
Ela também foi fruto de um artigo com resumo aprovado, nesse caso no 62° Congresso 

Brasileiro do Concreto. 
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Figura 2 

 

 

Figura 3 
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Figura 4 

 

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

 

Figura 7 
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Figura 8 

 

 

Figura 9 
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Figura 10 
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Equações 1 

 

 

Equação 2 

 

 

Equação 3 
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Equação 4 

 

 

Tabela 1 
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TÍTULO: Síntese solvotermal de nanopartículas cerâmicas para reforços de compósitos 

metal-cerâmica 

Resumo 

Este trabalho propôs o desenvolvimento de uma nova metodologia experimental para a 
obtenção de Boreto de Titânio (TiB2) para o estudo de sistemas TiO2@B2O3. A 
princípio, partículas de Óxido de Titânio (TiO2) foram obtidas utilizando Isopropóxido de 
Titânio (TTIP) como precursor e uma mistura de H2O, Etanol e Ácido Acético como 
solvente, em um reator solvotérmico a temperaturas entre 120 a 200º C durante 24 
horas, para análise de morfologia e posterior recobrimento com Boro. As soluções 
precursoras foram formadas por B2O3 e TiO2 comercial. Para recobrir as partículas de 
TiO2 comercial com uma fonte de Boro, o B2O3 foi adotado como precursor. Por se 
tratar de um processo à base de água, o B2O3 foi convertido em H3BO3 e depois 
restaurado em B2O3 após tratamento térmico. A partir das análises de Difração de 
Raios-X (DRX) e das imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV FEG), 
concluiu-se que os materiais obtidos a partir da síntese solvotérmica apresentaram 
aglomerados de TiO2 predominantemente na fase Anatase. E a partir da rota do TiB2, 
foi obtido estruturas lamelares de TiO2 com partículas de B2O3 dispersas em sua 
superfície. 
 
Palavras-chave: Síntese solvotérmica. TiO2. Morfologia. TiB2. 

TITLE: Solvothermal synthesis of ceramic nanoparticles for reinforcement of metal-

ceramic composites 

Abstract 

This work proposed the development of a new experimental methodology for obtaining 
Titanium Diboride (TiB2) for the study of TiO2@B2O2 systems. At first, Titanium Oxide 
(TiO2) particles were obtained using Titanium Isopropoxide (TTIP) as precursor and a 
mixture of H2O, Ethanol and Acetic Acid as solvent, in a solvothermal reactor at 
temperatures between 120 and 200º C for 24 hours, for analysis of morphological 
characteristics and subsequent Boron coating. The precursor solutions were formed by 
Boron trioxide (B2O3) and Commercial TiO2. In order to coat commercial TiO2 particles 
with Boron source, B2O3 was adopted as precursor. Once it is a water based process, 
B2O3 was converted to H3BO3 and then restored to B2O3 after heat treatment. From 
the X-Ray Diffraction (XRD) analysis and Scanning Electron Microscopy (SEM FEG) 
images, it was concluded that the materials obtained from the solvothermal synthesis 
presented TiO2 clusters predominantly in the Anatase phase. And from the TiB2 route, 
lamellar structures of TiO2 with B2O3 particles dispersed on its surface were obtained. 
 
Keywords: Solvothermal synthesis. TiO2. Morphology. TiB2. 

Introdução 
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Um processo solvotérmico pode ser definido como um processo de obtenção de 
materiais por via úmida, induzindo uma reação química entre precursores na presença 
de um solvente a uma temperatura superior à temperatura de ebulição deste solvente. 
Dependendo dos parâmetros experimentais (pressão e temperatura), o sistema 
solvotérmico pode ser heterogêneo ou homogêneo e em condições subcríticas ou 
supercríticas. Essa rota de síntese além de permitir uma gama de possibilidades de 
rotas de fabricação, ainda possibilitam a manipulação de características que definem as 
propriedades finais do material, como morfologia, tamanho de partícula, composição e 
estrutura cristalina. [1] 
A palavra "solvotérmica" pode ser usada independentemente da composição química 
do solvente (aquosa ou não aquosa). Originalmente, tais processos foram 
desenvolvidos com a água, em razão à sua importância na superfície da terra. Para 
soluções aquosas, a palavra "hidrotérmica" é comumente usada. Os processos 
hidrotermais foram desenvolvidos inicialmente nas geociências com a síntese de 
minérios, na ciência dos materiais com o crescimento de cristais de materiais funcionais 
e na hidrometalurgia para o desenvolvimento de novos métodos de lixiviação de 
minérios. [1] 
Boretos de metal de transição (MeB2) do grupo IVB da tabela periódica, especialmente 
o TiB2, são de interesse especial devido a uma combinação única de altas temperaturas 
de fusão, alta dureza, altas condutividades elétricas e térmicas e boas resistência ao 
choque térmico. [2] 
Atualmente, os pós de MeB2 podem ser preparados por uma variedade de métodos, 
que geralmente podem ser divididos nos seguintes grupos: reação direta de pós 
precursores elementares, síntese de auto-propagação em alta temperatura, rota de 
precursor de polímero, método de redução carbotérmica, método de redução 
borotérmica e método de redução boro/carbotérmico. Entre esses métodos, o método 
de redução borotérmica se destaca, pois permite limitar o carbono ou impurezas 
metálicas. A partir da seguinte equação, é possível observar a reação do MeO2 com o 
Boro: [2] 
MeO2 (s) + 4B (s) → MeB2 (s) + B2O2 (g)   [2] 
O TiB2 é um composto refratário com propriedades atrativas, como elevada dureza 
(cerca de três vezes maior do que o aço endurecido) e resistência ao desgaste a 
temperaturas elevadas. A combinação de propriedades do TiB2 faz deste material um 
candidato a aplicações diversificadas, como material estrutural para alta temperatura e 
revestimentos resistentes ao desgaste. Entretanto, a densificação do TiB2 é muito difícil 
e complexa, principalmente devido à elevada energia das ligações químicas entre o 
titânio (Ti) e o boro (B) e o seu baixo coeficiente de difusão.  [3] 
Assim, o transporte de massa necessário para se alcançar uma boa densificação é 
restrito, o que exige altas temperaturas e longos tempos de sinterização para a 
densificação do TiB2 utilizando técnicas convencionais de sinterização. Altas 
temperaturas e longos tempos de sinterização invariavelmente geram um crescimento 
de grão desfavorável e degradam suas propriedades, como por exemplo dureza a 
quente e sua resistência mecânica. [3] 
O dióxido de titânio (TiO2) é um material polimórfico (anatase, brookita e rutilo) usado 
em aplicações como fotocatálise, enchimento para polímeros e recobrimentos, células 
solares, desodorizantes e como material luminescente. A fase Rutilo é a forma estável, 
enquanto anatase e brookita são metaestáveis e são prontamente transformados em 
rutilo quando aquecidos. [4] 
Este projeto propôs o estudo de rotas de síntese solvotérmicas utilizando o TiO2 como 
precursor e realizando um posterior recobrimento com Boro para a obtenção de 
nanopartículas de TiB2, analisando como a alteração dos parâmetros do processo 
(temperatura e tempo), influenciam na morfologia, microestrutura e estrutura cristalina 
dos materiais obtidos.  
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Através de técnicas de Difração de Raio-X (DRX) e de Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV-FEG), esses desempenhos foram observados. 
 
Metodologia 

 
2.1. Materiais 

Para as sínteses, foram utilizados os seguintes reagentes: Álcool Etílico, Ácido Acético, 
Tetra-isopropóxido de Titânio, Óxido de Boro, Óxido de Titânio Comercial, Borohidreto 
de Sódio e Etilenoglicol. 

2.2. Rotas de Síntese 

Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas: Inicialmente, foi foi utilizada uma rota de 
síntese para o TiO2 com o intuito de obter a fase mais estável, Rutilo, para posterior 
utilização; e, após alguns testes, foram propostas novas rotas de síntese para obtenção 
do TiB2, baseado em diferentes trabalhos encontrados na literatura. 

2.2.1. Síntese do TiO2 

As sínteses do TiO2 partiram da mistura de Álcool Etílico, Ácido Acético e Tetra-
isopropóxido de titânio (TTIP). 

Foram desenvolvidas sínteses com o objetivo de obter um método de controle de 
morfologia, visando a fase rutilo puro para posterior recobrimento com Boro. Foram 
utilizados como precursores 8,8 mL de Álcool Etílico, 0,1 mL de Ácido Acético e 1,0 mL 

de Tetra-isopropóxido de titânio (TTIP), variando a temperatura, respectivamente. 

Inicialmente, todos os precursores foram adicionados em um béquer e posteriormente, 
foram adicionados em um outro béquer contendo 90,2 mL de água deionizada com o 
auxílio de uma pipeta. A solução foi submetida a agitação magnética e então colocada 
no reator de síntese solvotérmica (Figura 1) e aquecido de acordo com as condições 
apresentadas na Tabela 1. 

Ao fim do processo, o reator é resfriado naturalmente até temperatura ambiente e os 
pós precipitados obtidos foram lavados por meio de centrifugação com água deionizada 

e acetona, e, então colocados para secar em estufa a 80º C por 12 horas. 

Reator de Síntese Solvotérmica 

O reator utilizado neste projeto foi construído no Laboratório Interdisciplinar de 
Processamento de Pós (LIPP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que 
permite o desenvolvimento de pesquisas para obtenção de materiais cerâmicos, 
possibilitando a síntese de partículas tanto em condições usuais de operação, variando 
temperatura e tempo de processo, como também, através de uma adaptação da 
configuração do equipamento, possibilitando a manipulação da variável pressão, que 

normalmente é considerada apenas como inerente ao sistema analisado. 

A montagem do equipamento consiste em itens destacáveis, de modo a permitir a 
retirada de todos os tubos e fiações após o processo, facilitando a manipulação para 
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montagem e desmontagem do reator. Todos os itens que compõem o sistema de 
síntese podem ser vistos na Figura 1 [5]. 

Figura 1: Sistema para síntese solvotérmica a alta pressão. [4] 

As soluções foram aquecidas de acordo com as condições de temperatura 
apresentadas na tabela a seguir: 

Tabela 1: Parâmetros de Síntese. 

2.2.2. Síntese Química do TiB2 

Foram propostas duas sínteses químicas para obtenção do TiB2, cujo procedimento foi 
baseado a partir de diferentes trabalhos na literatura [6-9], contribuindo com proporções 
entre reagentes. 

Utilizando 0,0872 g de Óxido de Boro (B2O3), 0,0506 g de Óxido de Titânio (TiO2), 
0,1895 g de Borohidreto de Sódio (NaBH4) em 50 mL de Etilenoglicol sob agitação 
magnética durante 1 hora a 70º C. 

A etapa posterior propõe a inserção dessa solução em reator de síntese para tratamento 
solvotérmico. Essa etapa, entretanto, não pôde ser realizada pois o equipamento 
apresentou defeitos e sua manutenção não foi realizada a tempo em decorrência da 
pandemia do COVID-19. 

Utilizando 1,3075 g de Óxido de Boro (B2O3), 1,0 g de Óxido de Titânio Comercial 
(TiO2) em 10 mL de Água Deionizada. Inicialmente a Água e o TiO2 foram dispersos 
em ultrassom e posteriormente o B2O3 foi adicionado e, então, submetidos a agitação 
magnética durante 1 hora a 100º C. Nessa etapa, o B2O3 foi convertido em H3BO3 e a 
água foi então aquecida até seu ponto de evaporação. Com a saída da água, há um 
aumento da concentração de ácido e sua consequente solidificação até a remoção total 
da água. 

Esse método propõe a formação de um recobrimento de H3BO3 ao redor das partículas 
de TiO2. Uma vez alcançada essa configuração, será possível submeter o material à 
um tratamento térmico em alta temperatura para a remoção de Oxigênio e formação do 
TiB2. 

2.2.4. Caracterizações 

Tanto os materiais propostos no procedimento 2.2.1, quando 2.2.2 (b) foram 
caracterizados por difratometria de raios X (DRX) pelo método do pó em difratômetro 
Bruker, modelo D8 Advance Eco. O intervalo adotado para 2θ foi de 20° a 80° com 
incremento de 0.02° e tempo de passo de 1 s para identificação das fases formadas. 

As morfologias do TiO2 comercial e dos materiais citados no parágrafo anterior foram 
analisadas usando microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV-
FEG; Carl Zeiss, modelo Supra 35-VP). As amostras foram dispersas em acetona 
absoluta sob agitação ultrassônica e em seguida, as suspensões foram depositadas em 
fitas de carbono seguido da evaporação do solvente, não havendo necessidade de 

metalização das partículas. 
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Resultados e Discussões 

 
3.1. Difrações de Raio-X (DRX) do TiO2 Sintetizado 

As difrações de Raio-X possibilitam o acompanhamento da formação das fases 
cristalinas e observação dos efeitos de temperatura que foram alterados durante o 
processo. Os DRXs dos TiO2 sintetizados no reator solvotérmico estão expostos nas 

Figura 2: 

Figura 2: DRX das amostras de TiO2 sintetizadas no reator. 

De um modo geral, todas as amostras sintetizadas entre 120°C e 180°C por 24h 
apresentaram a fase Anatase do TiO2, indexada pela carta JCPDS 89-4921. Na síntese 
realizada a 200º C apresentada pela amostra TO4, observa-se um pico de difração mais 
evidente para 2θ ≈ 31º, que não está representado na fase Anatase. Este pico é 
referente ao segundo pico de maior intensidade da fase Brookita do TiO2, indexada pela 
carta JCPDS 76-1936, enquanto seu pico principal possui o mesmo ângulo de difração 
do pico principal da Anatase, havendo, portanto, sobreposição. Além disso, a pequena 
intensidade do pico da Brookita indica a presença da fase Anatase em quantidade muito 
superior, fazendo com que, por fator de escala, a intensidade do pico da Brookita seja 
reduzido drasticamente. 

3.2. DRX do TiO2 Comercial + Ácido Bórico 

Figura 3: DRX do TiO2 Comercial + Ácido Bórico. 

Indexando as carta JCPDS 84-1285 e JCPDS 1-767, o DRX indica que formou Ácido 
Bórico, e que ele está muito mais intenso do que o TiO2, não apenas porque ele está 
em uma quantidade muito maior, mas também porque ele apresenta alta cristalinidade. 

Para a realização do tratamento térmico é importante que o H3BO3 seja previamente 
convertido em B2O3 e isso é possível através de um tratamento térmico à 
aproximadamente 150º C. Após essa etapa, foi obtido o seguinte difratograma: 

Figura 4: DRX do TiO2 Comercial + Ácido Bórico após Tratamento Térmico. 

Para o difratograma acima, foi indexada apenas a carta JCPDS 84-1285 referente ao 
TiO2 comercial Anatase. Há duas hipóteses para a ausência de outra fase: 1) O H3BO3 
sofreu evaporação e foi removido do material; ou 2) Foi formado B2O3 amorfo. A 
confirmação de uma das hipóteses será realizada pela observação das imagens obtidas 

por Microscopia Eletrônica de Varredura. 

3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura de Emissão de Campo (MEV-FEG) 

O MEV-FEG foi empregado com a intenção de observar as mudanças nas morfologias 
dos pós de acordo com as variações no processamento. 

As imagens de MEV da amostra TO2 (Figuras 5 e 6), mostram que o material sintetizado 
formou grandes aglomerados, o que dificulta sua utilização como precursor das sínteses 
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do TiB2. Esta, representa também as demais amostras, pois todas apresentaram 
resultados semelhantes. 

Dessa forma, deverão ser realizados ajustes para a obtenção de um material com menor 
nível de aglomeração. Assim sendo, para etapa de síntese do TiB2, foi utilizado TiO2 
comercial. 

Figura 5: Microscopia da amostra TO2. 

Figura 6: Microscopia da amostra TO2. 

As amostras de MEV dos materiais obtidos a partir do tratamento térmico das misturas 
de TiO2 + H3BO3, são mostrados nas figuras 7 e 8: 

Figura 7: MEV após tratamento térmico das misturas de TiO2 + H3BO3. 

Figura 8: MEV após tratamento térmico das misturas de TiO2 + H3BO3. 

É possível notar estruturas lamelares referentes ao B2O3, o que evidencia a hipótese 
de que há sim, formação desse material. Porém, este encontra-se com uma estrutura 
amorfa. É possível observar também que as partículas de TiO2 não estão recobertas 
pelo B2O3, mas sim dispersas em sua superfície. Isso significa que ajustes precisam 
ser realizados no procedimento experimental para obtenção da configuração 
TiO2@B2O2 desejada. 

 

Conclusão 

 

As sínteses solvotérmicas de Óxido de Titânio foram realizadas sob diferentes 
condições de temperatura. 

Os resultados da Difração de Raios-X mostraram que todos procedimentos de síntese 
realizados no reator solvotérmico resultaram em um único componente (TiO2) com fase 

Anatase predominante, porém com um pequeno pico representando a fase Brookita. 

O DRX da síntese de TiB2 indica que há formação de B2O3, porém que este encontra-
se com estrutura amorfa. Esta hipótese pôde ser confirmada a partir das imagens de 
MEV obtidas. 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura do Óxido de Titânio indicam a 
formação de aglomerados de TiO2 para as temperaturas entre 120 a 200º C. Esses 
resultados indicam que são necessários ajustes para a obtenção de um material com 
menor nível de aglomeração. 

Os MEVs do TiB2 indicam que o B2O3 ficou disperso na superfície do TiO2 e não 
recoberto. Isso significa que para a obtenção da configuração desejada, também são 
necessários ajustes no procedimento experimental. 

Tem-se como sugestão para trabalhos futuros: 
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- A inserção da solução obtida no item 2.2.2 (a) em reator de síntese para tratamento 
solvotérmico; 

- Ajustes no procedimento experimental para obtenção da configuração TiO2@B2O2 
desejada. 

- Posterior dispersão do TiB2 sintetizado em compósitos à base de NiO. 
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Figura 1: Sistema para síntese solvotérmica a alta pressão. [4] 

 

 

Tabela 1: Parâmetros de Síntese. 
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Figura 2: DRX das amostras de TiO2 sintetizadas no reator. 
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Figura 3: DRX do TiO2 Comercial + Ácido Bórico. 

 

 

Figura 4: DRX do TiO2 Comercial + Ácido Bórico após Tratamento Térmico. 
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Figura 5: Microscopia da amostra TO2. 

 

 

Figura 6: Microscopia da amostra TO2. 
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Figura 7: MEV após tratamento térmico das misturas de TiO2 + H3BO3. 
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Figura 8: MEV após tratamento térmico das misturas de TiO2 + H3BO3. 
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TÍTULO: Avaliação da eficiência de autorreparo de microcápsulas de epóxi obtidas por 

polimerização interfacial 

Resumo 

Neste estudo analisou-se o microencapsulamento do monômero diglicidil éter de 
bisfenol A (DGEBA) através da polimerização interfacial, visando a obtenção de 
microcápsulas para aplicação em sistemas de autorreparo. As proporções de reagentes 
a serem utilizadas na síntese foram analisadas e ajustadas a partir do diagrama de 
misturas. A influência do emulsificante (goma-arábica e Tween 80) e sua concentração 
no rendimento e no diâmetro das microcápsulas polimerizadas foi avaliada. O uso da 
goma-arábica como emulsificante propiciou a obtenção de microcápsulas com diâmetro 
médio de 73 μm, no entanto, a estabilização da emulsão foi inadequada, ocorrendo a 
redução no rendimento da reação. Já quando o Tween 80 foi usado, microcápsulas com 
diâmetro médio de 19 μm foram obtidas, porém, uma maior estabilização da emulsão 
provocou um maior rendimento das reações de polimerização. Análises de 
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) exibiram as 
vibrações do material das microcápsulas. A partir da análise por calorimetria exploratória 
diferencial (DSC) verificaram-se as transições térmicas características do monômero 
epóxi encapsulado e da casca da microcápsula. O efeito de autorreparo foi verificado 
nos revestimentos contendo microcápsulas sintetizadas com os dois tipos de 
emulsificante separadamente, possibilitando observar que, apesar do menor diâmetro 
das microcápsulas sintetizadas com Tween 80, resultados satisfatórios foram obtidos. 
 
Palavras-chave: Microcápsulas. Epóxi. Autorreparo. Polimerização interfacial. 

TITLE: Evaluation of the self-healing efficiency of epoxy microcapsules obtained by 

interfacial polymerisation 

Abstract 

In this work the microencapsulation of diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) monomer 
was performed through interfacial polymerization, aiming to obtain microcapsules for 
application in self-healing systems. Mixture diagrams were used to adjust the reagents 
adequate proportions in the polymerization reactions. The influence of the emulsifier 
(gum arabic and Tween 80) and their concentrations on the particle diameter were 
evaluated. When gum arabic was used as emulsifier, the mean diameter of 
microcapsules was 73 μm; however, the emulsion stabilization was inadequate, reducing 
the yield of the polymerization reaction. On the other hand, when Tween 80 was used, 
microcapsules with a mean diameter of 19 μm were obtained, but the great stability of 
reactions lead to higher yields. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analyzes 
showed vibration bands of the microcapsule material. Thermal properties of the 
microcapsules shell and encapsulated epoxy monomer were analyzed from differential 
scanning calorimetry (DSC). Anti-corrosive efficiency was verified on coatings containing 
microcapsules synthesized with the two types of emulsifier separately. It was possible to 
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observe that, despite the smaller diameter of the microcapsules synthesized with Tween 
80, satisfactory results were obtained for coating containing these microcapsules. 
 
Keywords: Microcapsules. Epoxy. Self-healing. Interfacial polymerization. 

Introdução 

Os organismos vivos conseguem recuperar-se de lesões e continuam assim seus 
processos metabólicos, o que determina a longevidade de sua existência. Por outro 
lado, os materiais sintéticos são projetados para serem funcionais, porém não possuem 
atributos metabólicos. Dessa forma, visando prolongar sua vida útil, o conceito de 
autorreparo têm sido muito explorado na última década, sendo tópico central de 
interesse científico e tecnológico [2,3,4,5,6,7,8, 9]. 
Microcápsulas utilizadas para fornecer a capacidade de autorreparo, são pequenas 
partículas que contém um material, o agente ativo ou núcleo, o qual é rodeado por um 
revestimento ou casca [10]. Quando rompida por uma fissura induzida por um dano, a 
microcápsula libera o agente ativo contido em seu interior, direcionando-o por 
capilaridade até a região danificada e reagindo com o catalisador já disperso na matriz. 
Esse processo normalmente ocorre em um revestimento ou numa matriz polimérica 
[10,11]. 
Diciclopentadieno (DCPD), óleo de linhaça, 5-etilideno-2-norborneno (ENB) e epóxi são 
exemplos de agentes encapsulados. O DCPD e a resina epóxi são os mais empregados, 
porém necessita-se de catalisadores de custo elevado ao usar-se o DCPD, o que não 
acontece com sistemas de autorreparo em que utiliza-se DGEBA. Quando a matriz 
polimérica ou revestimento a ser reparado são produzidos a partir de resina epóxi, a 
adição em excesso de catalisador (amina ou amida) para cura desse polímero pode 
permitir a polimerização do agente ativo liberado pela microcápsula. Em alguns casos, 
o catalisador, dissolvido em escala molecular, poderá reagir com o endurecedor do 
sistema epóxi aplicado, sendo preciso que ele também seja encapsulado para manter 
sua atividade [12,13,14,15,16,17,18]. 
Devido ao seu elevado módulo, excelente resistência química, entre outras 
características, a resina epóxi é comumente empregada como matriz de material 
compósito em adesivos, assim como agente ativo em microcápsulas [19,20,21,22], 
utilizando como materiais de casca os seguintes polímeros: poli(uréia-formaldeído) 
(PUF) [23,24,25], poli(melamina-formaldeído) (PMF) [13,24,26] ou poli(uréia-
formaldeído) modificado com melamina (MUF) [27]. Isso é feito em processos 
influenciados pelo pH do sistema e que usam solvente para diluir o monômero epóxi 
encapsulado [28]. 
A polimerização interfacial apresenta-se como uma técnica de encapsulamento de 
grande interesse de aprimoramento por parte da indústria. Entre suas vantagens estão 
o rápido e eficiente encapsulamento, além de requisitos flexíveis relativos à pureza e 
quantidade de reagentes. Contudo, um dos principais desafios é a possível reação de 
uma quantidade de monômero da casca com o núcleo do material, desativando-o 
potencialmente. Tal situação pode ocorrer quando se deseja encapsular epóxi com 
casca de epóxi amina. Nesta síntese, o monômero etilenodiamina (EDA) reage na 
interface orgânica aquosa da reação, formando a casca da microcápsula, mas também 
pode reagir diretamente com monômero DGEBA [2,29,30]. 
Poncelet et al. [30], sugere encontrar correlações entre as propriedades das 
microcápsulas e os parâmetros de síntese. É importante destacar que, conforme 
ZHANG et al. [2], o tipo de emulsificante usado na síntese pode exercer uma influência 
significativa na redução da perda de monômero epóxi, uma vez que variando o 
emulsificante, pode-se obter uma maior ou menor estabilidade na emulsão. Quanto mais 
estável a emulsão, menor a ocorrência da reação entre o monômero EDA e o material 
presente no núcleo das microcápsulas durante a síntese. Diante disso, esse trabalho 
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objetiva avaliar a influência do tipo e da quantidade de emulsificante na polimerização 
interfacial de microcápsulas, utilizando um diagrama de misturas, visando reduzir a 
complexidade desta técnica de polimerização. Para tal, características como o tamanho 
e o rendimento das microcápsulas obtidas nesse cenário são estudadas, baseando-se 
na viabilidade de aplicações envolvendo revestimentos autorreparável. 
 

Metodologia 

 
2.1) Síntese de microcápsulas de epóxi com casca epóxi-amina 
Elaborou-se, inicialmente, formulações baseadas no diagrama de misturas e 
fundamentadas em trabalhos anteriores referentes à obtenção de microcápsulas com 
tamanhos adequados para aplicações em sistemas de autorreparo. Posteriormente, 3 
testes preliminares (1P, 2P e 3P) de síntese de microcápsulas de epóxi foram realizados 
experimentalmente, variando-se o grau de rotação do sistema experimental e 
mantendo-se as condições de temperatura, assim como as quantidades dos reagentes 
(Goma-arábica, monômero DGEBA, água deionizada e EDA) de teste para teste. Tal 
procedimento foi feito visando ajustar os parâmetros de agitação durante a 
polimerização. 
No diagrama de misturas, utilizaram-se 3 reagentes: água deionizada, monômero epóxi 
e emulsificante (Goma-arábica e Tween 80). As composições se concentraram na 
região esquerda do diagrama, posto que a maior parte dos estudos de síntese de 
microcápsulas epóxi encapsulado utilizam emulsões de óleo em água. Dessa forma, 
construiu-se 2 diagramas, alterando entre eles apenas o tipo de emulsificante. Este foi 
avaliado aumentando sua concentração (3%, 5% e 7,5%) nas formulações realizadas. 
A quantidade de monômero EDA foi calculada proporcionalmente de acordo com 
informações descritas na literatura [34], sendo 3,5g de EDA para cada 20g de 
monômero DGEBA. Portanto, não aplicou-se esse reagente no diagrama de misturas 
por ser implementado na etapa de polimerização interfacial e se for utilizado em 
concentrações inadequadas poderá polimerizar todo o monômero epóxi, prejudicando 
a formação das microcápsulas. Diante disso, foram definidos 4 cenários de formulação 
dos reagentes envolvidos no diagrama de misturas que passarão pelos mesmos 
processos da síntese de microcápsulas. Em cada cenário, formado por 3 sínteses, foi 
fixado o percentual ou peso, em gramas, de um reagente, possibilitando a definição das 
quantidades dos demais envolvidos no processo. 
A síntese foi efetuada em 3 etapas principais: 1) A emulsão foi formada pela adição de 
água deionizada, monômero DGEBA e emulsificante (Goma-arábica ou Tween 80) nos 
percentuais previamente definidos. Em seguida, o béquer foi colocado sobre a placa de 
aquecimento com agitação magnética, mantendo-se a 40 °C e 1000 rpm, por 30 min. 2) 
Na estabilidade da emulsão, reduziu-se a velocidade de agitação para 300 rpm e 
aumentou-se a temperatura do sistema para 60 ºC, objetivando obter uma emulsão 
uniforme. Estas condições foram mantidas por 2 h. 3) Já na polimerização interfacial, 
gotas de EDA foram introduzidas no béquer, mantendo a emulsão por mais 2 h sob as 
mesmas condições anteriores de agitação e temperatura. Por fim, a emulsão foi 
submetida aos processos de filtração e secagem, resultando na obtenção das 
microcápsulas. 
 
2.2) Rendimento das reações utilizando o diagrama de misturas 
Após serem secadas por 24 horas, as microcápsulas utilizadas para cada situação de 
formulação foram pesadas. 
 
2.3) Caracterização das microcápsulas 
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2.3.1) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) A análise de MEV foi realizada 
utilizando um microscópio Hitachi com software TM3000. Colocou-se a amostra em uma 
fita condutora de carbono e através do freeware Image J. obteve-se a contagem das 
partículas e o diâmetro médio para uma determinada quantidade de microcápsulas. 
 
2.3.2) Taxa de encapsulamento 
A quantidade de monômero epóxi encapsulado foi conhecida por meio do método de 
extração, baseando-se no princípio da dissolução seletiva. Uma certa quantidade de 
massa de microcápsulas (Wi) foi esmagada adequadamente com um pistilo em um 
cadinho, sendo transferida na sequência para um béquer. O cadinho e o pistilo foram 
lavados com acetona e o resíduo foi adicionado ao béquer, assim como uma quantidade 
apropriada de acetona, suficiente para cobrir a amostra. Logo depois, colocou-se o 
béquer sob condição ultra-sônica durante 30 min. Após isso, a amostra ficou 48 h à 
temperatura ambiente e em seguida foi filtrada. Por fim, lavou-se o béquer com acetona 
para coletar o material residual. A massa final foi medida e anotada como Wr. 
Taxa de encapsulação=[(Wi – Wr)/ Wi]100% (Eq. 1)-Adaptado de [18]. 
 
2.3.3) Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 
Nesta análise utilizou-se refletância total atenuada (ATR) e o cristal de seleneto de 
Zinco. A caracterização foi realizada à temperatura ambiente, na faixa de número de 
onda de 4000 – 500 cm-1. 
 
2.3.4) Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
Para realização da análise usou-se atmosfera de nitrogênio para medir o fluxo de calor 
de 25 a 400 °C, com uma taxa de aquecimento de 10 °C/ min [28,33]. 
 
2.3.5) Tratamento térmico realizado em uma mufla 
Este processo foi realizado a uma taxa de 10 °C/min até a temperatura de 170 °C, ao 
chegar nesta temperatura a amostra permaneceu por 20 min. 
 
2.3.6) Avaliação do efeito de autorreparo e habilidade anticorrosiva 
Microcápsulas de epóxi com casca epóxi/amina foram adicionadas em uma formulação 
contendo resina epóxi e catalisador para cada revestimento. Para viabilizar o efeito da 
habilidade anticorrosiva, o catalisador foi adicionado em uma quantidade maior do que 
a recomendada. Os revestimentos de epóxi foram preparados contendo microcápsulas 
de duas formulações (monômero epóxi constante) diferentes. As placas de aço foram 
lixadas, e os revestimentos foram aplicados por meio de laminação manual. Após 24 h, 
riscos na forma de “X” foram feitos utilizando um estilete e uma régua, e as placas foram 
colocadas em uma solução de 10% de NaCl. O efeito da habilidade anticorrosiva foi 
avaliado por meio de análise visual e de fotos após 1, 5, 10 e 30 dias de imersão. 
Outras duas formulações de epóxi contendo microcápsulas (monômero epóxi 
constante) foram vertidas em um molde de silicone para obtenção de corpos de prova. 
As amostras foram riscadas com um estilete e analisadas por MEV. Para a realização 
da análise, as amostras foram colocadas em uma fita condutora de carbono. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1) Microscopia eletrônica de varredura dos testes preliminares 
Cada teste é formado por 3 etapas. Na síntese 1P obteve-se microcápsulas com larga 
distribuição de tamanho, com diâmetro médio de 13 μm, relacionado à elevadas taxas 
de agitação utilizadas na 1ª e 2ª etapas, 40 rpm e 60 rpm, respectivamente. Verificou-
se ainda a aparição de algumas regiões esbranquiçadas, indicando uma possível 
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liberação e consequente polimerização de agente encapsulado, ocasionado por ruptura 
das microcápsulas. 
No teste 2P, a velocidade de agitação foi reduzida, visando aumentar o tamanho das 
microcápsulas. Desse modo, resultou-se em 40 μm, o diâmetro aproximado das 
microcápsulas obtidas. Estas apresentaram má formação, provavelmente por uma falta 
de ajuste da velocidade de agitação. Além disso, observou-se uma coalescência entre 
algumas delas. Já a amostra 3P resultou em microcápsulas maiores que aquelas 
produzidas nas sínteses anteriores. Este teste foi realizado utilizando na 1ª etapa uma 
agitação de 1000 rpm e nas demais etapas 300 rpm. Portanto, tais valores foram usados 
nos 4 cenários de formulações de sínteses de microcápsulas a partir do diagrama de 
misturas. 
 
3.2) Microscopia eletrônica de varredura para as formulações do diagrama de misturas 
Com base nestas análises, constatou-se uma produção de microcápsulas com larga de 
distribuição de tamanho, analisando suas morfologias e dimensões. Vale destacar que 
microcápsulas pequenas demais ou muito grandes podem ser ineficazes para 
aplicações de autorreparo, já que o agente ativo pode não ser suficiente para preencher 
o dano causado no material, em caso de cápsulas muito pequenas. Já quando as 
microcápsulas são relativamente grandes, a propagação da microtrinca poderá não ser 
eficiente durante sua ruptura e posterior liberação do material do núcleo. Dessa forma, 
sintetizar microcápsulas de tamanho uniforme melhora a eficiência de autorreparo. Para 
aplicações em revestimentos autorreparáveis, o tamanho das cápsulas deve estar 
aproximadamente entre 60 e 150 μm [37]. 
As microcápsulas obtidas apresentaram morfologias semelhantes. Algumas 
micrografias, propiciaram observar uma deformação nas mesmas, o que pode ser 
atribuído a difusão do material do núcleo através da parede da casca, como também a 
contração da parede do invólucro. Yuan et al. [24], verificaram que as microcápsulas 
com menor diâmetro deformam-se menos do que aquelas com diâmetros maiores, 
possivelmente, devido a uma menor contração da casca. As formulações denominadas 
com a letra G utilizaram o emulsificante goma-arábica, já naquelas simbolizadas com a 
letra F aplicaram-se o Tween-80. No primeiro cenário de formulações das quantidades 
dos reagentes, manteve-se o percentual de água constante nas 3 sínteses, variando a 
concentração do monômero epóxi, EDA e goma-arábica. 
A partir da contagem das microcápsulas em função dos seus diâmetros, percebeu-se 
que a primeira formulação (G1 água cte) apresentou um diâmetro médio de 
microcápsulas de 33 μm e cápsulas com diâmetro entre 22 e 44 μm, em maior 
quantidade. Na G2 água cte, viabilizou-se uma produção de partículas com diâmetro 
médio de 29 μm, apresentando uma maior predominância de cápsulas entre 13 e 22 
μm. Na formulação G3 água cte, as microcápsulas forneceram um diâmetro médio de 
21 μm e partículas com diâmetros entre 11 a 32 μm, em maior quantidade. 
Nesta última composição, usou-se uma maior concentração de goma arábica (7,5%) e 
o diâmetro das cápsulas não atingiu 50 μm. Assim, para essas formulações, em que se 
utilizou o percentual de água constante, certificou-se que com o aumento do percentual 
de emulsificante e diminuição do percentual de monômero epóxi houve uma diminuição 
no diâmetro das microcápsulas obtidas. Xiulan et al. [35], verificaram que com o 
aumento da concentração de emulsificante ocorre a formação de uma maior quantidade 
de partículas não uniformes, e a formação de microcápsulas diminui significativamente. 
No segundo cenário de formulações, permaneceu-se constante em 3% a concentração 
do emulsificante goma-arábica nas três sínteses (G4 goma, G5 goma e G6 goma), 
aumentando assim o percentual de monômero epóxi e diminuindo o percentual de água 
deionizada. A partir desses processos, constatou-se que houve uma redução no 
diâmetro das microcápsulas. Isto deve ter ocorrido porque a concentração de 3% de 
goma-arábica não foi adequada para efetivar a estabilidade de uma maior quantidade 
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de DGEBA presente na formulação. 
Na síntese G4 goma cte, o diâmetro médio das partículas foi de 28 μm, predominando 
microcápsulas com diâmetros aproximados na faixa de 23 a 41 μm. Na formulação G5 
goma cte, as partículas apresentaram um diâmetro médio de 9 μm, e a maior quantidade 
de partículas apresentou diâmetro entre 6 e 13 μm. Já para a síntese G6 goma cte o 
diâmetro médio das partículas foi de 7 μm, e a maior predominância de microcápsulas 
teve diâmetros entre 4 e 19 m. Analisando as micrografias das formulações G7 epóxi 
cte e G8 epóxi cte e observando a contagem das microcápsulas com base nos seus 
diâmetros, compreendeu-se que ao aumentar o percentual de goma-arábica e diminuir 
a concentração de água deionizada, ocorreu um aumento no número de partículas com 
diâmetros maiores. Nesse cenário, o percentual do monômero epóxi permaneceu 
constante em todas as formulações. 
Na contagem das microcápsulas para a composição G8 epóxi cte, observa-se partículas 
com maiores diâmetros, com uma média de 73 μm, e uma maior quantidade de cápsulas 
com diâmetro entre 54-105 μm. Foi possível observar então que, considerando-se as 
formulações elaboradas com goma-arábica, melhores resultados de diâmetros de 
partículas foram obtidos quando a concentração de monômero epóxi permaneceu 
constante. De acordo com Kumar et al. [37], quando microcápsulas são utilizadas em 
revestimentos autorreparáveis, o tamanho das cápsulas deve estar na faixa de 63 e 150 
μm. Ao utilizar o percentual de monômero epóxi constante e o Tween 80 como 
emulsificante, depreendeu-se que nesse caso aumentando o percentual do 
emulsificante e reduzindo a concentração de água, houve um aumento no diâmetro das 
microcápsulas. Essa mesma realidade aconteceu com as formulações em que se 
aplicou a goma-arábica como emulsificante. 
As microcápsulas da formulação T1 epóxi cte forneceram um diâmetro médio de 5 μm 
e uma maior quantidade cápsulas de com diâmetro variando entre 3 e 7 μm. As 
partículas da síntese T2 epóxi cte, apresentaram um diâmetro aproximado de 11 μm, 
como também microcápsulas com tamanho entre 6 e 16 μm predominaram. Já o 
diâmetro médio das partículas da formulação T3 epóxi foi de 19 μm e esta composição 
viabilizou uma maior quantidade de microcápsulas com diâmetros entre 11 e 32 μm. 
Para aplicações de autorreparo estes diâmetros são considerados pequenos. 
Entretanto, como as microcápsulas sintetizadas a partir da formulação T3 resultaram 
maiores diâmetros entre as sínteses utilizando Tween 80, estas foram adicionadas em 
um revestimento epóxi aplicado a uma placa de aço. 
Comparando os cenários em que manteve-se constante o percentual do monômero 
epóxi e alterou-se o tipo de emulsificante (goma-arábica e Tween 80), verificou-se que 
o tipo de emulsificante exerce influência no tamanho das microcápsulas, posto que para 
as formulações G7 epóxi cte e T2 epóxi cte, nas quais foram utilizados os mesmos 
percentuais de monômero epóxi, emulsificante e água deionizada, porém diferentes 
tipos de emulsificantes, os tamanhos das microcápsulas resultantes foram distintos. 
Enquanto em T2 epóxi cte as microcápsulas não atingiram 50 μm, na formulação G7 
epóxi cte, na qual aplicou-se goma-arábica como emulsificante, obteve-se partículas 
com tamanhos maiores. De acordo com Xiulan et al. [35], o tipo de emulsificante pode 
afetar diretamente o tamanho, a distribuição, a forma e a morfologia das microcápsulas. 
 
3.3) Rendimento das reações realizadas utilizando o diagrama de misturas 
Após a secagem ao ar por 24 h, pesou-se as microcápsulas produzidas para cada 
cenário de formulação dos reagentes. Quando utilizou-se a goma-arábica como 
emulsificante, as formulações resultaram em pouca quantidade de microcápsulas. Por 
outro lado, o rendimento das partículas obtidas aplicando-se o Tween 80, outro 
emulsificante, foi superior. 
O agente emulsificante pode diminuir a energia livre Gibbs na interface de emulsão óleo-
em-água e manter a estabilização da emulsão. Quanto mais estável a emulsão, maior 
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é o rendimento das microcápsulas. Rendimentos mais baixos são atingidos como 
resultado do aumento dessa energia [32]. Para formulações com percentual de água 
constante, ao aumentar a quantidade de emulsificante, o rendimento da reação 
aumentou, porém o diâmetro médio das microcápsulas diminuiu. Conforme Xiulian et al. 
[35], o diâmetro das microcápsulas diminui com o aumento do percentual de 
emulsificante. 
Analisando as formulações em que a concentração de goma-arábica permaneceu 
constante, quando se aplicou o menor percentual de monômero epóxi e a maior 
concentração de água deionizada (G4 goma cte), o rendimento da reação aumentou 
como também os diâmetros das microcápsulas. Já para o cenário em que o percentual 
de monômero epóxi foi mantido o mesmo nas 3 sínteses, com adição de goma-arábica 
como emulsificante, observou-se que a redução no rendimento da reação foi ocasionada 
pelo acréscimo do agente emulsificante. Entretanto, o tamanho das microcápsulas foi 
maior, ao aumentar a concentração de goma-arábica. Desse modo, sugeriu-se que a 
diminuição no rendimento pode estar relacionada ao maior armazenamento do 
monômero epóxi no interior das microcápsulas. Formulações utilizando o percentual de 
monômero epóxi constante e Tween 80 como emulsificante foram feitas com as mesmas 
proporções das formulações G4 epóxi cte, G7 epóxi cte e G8 epóxi cte, e diferentes 
resultados foram obtidos. Para as formulações T1 epóxi cte, T2 epóxi cte, T3 epóxi cte, 
ocorreu um aumento significativo no rendimento da reação, porém o diâmetro médio 
das microcápsulas foi bem menor quando comparado às formulações em aplicou-se a 
goma-arábica. 
 
3.4) Taxa de encapsulamento 
A taxa de encapsulamento corresponde ao percentual de monômero DGEBA que foi 
encapsulado no interior da microcápsula. Este cálculo foi realizado para as formulações 
em que se manteve o percentual de monômero epóxi constante, ao utilizar diferentes 
tipos de emulsificantes. Na formulação G8 epóxi cte, em que a goma-arábica foi 
aplicada, a taxa de encapsulamento (53%) na partícula foi maior quando comparada a 
da síntese T3 epóxi cte, que foi 15%. As taxas de encapsulamento obtidas sugerem que 
a utilização da goma-arábica foi mais efetiva para o encapsulamento do monômero 
epóxi, no entanto, a utilização deste emulsificante proporcionou um baixo rendimento, 
como pode ser verificado anteriormente, o que consequentemente aumentaria o custo 
para sua produção. 
 
3.5) Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 
A partir das análises de FTIR, observou-se os espectros característicos do monômero 
DGEBA [38,39,40,41]. Em 950-810 cm-1, tem-se a deformação axial assimétrica do anel 
epóxi (C-O-C). Os números de onda próximos a 1250 cm-1 são atribuídos ao 
estiramento do anel epóxi [41]. O número de onda em 912 cm-1 é referente a 
deformação axial assimétrica do anel epóxi (C-O-C), permitindo avaliar a presença de 
grupos epóxi residuais e indicando se a cura foi completa com o consumo da maior parte 
dos grupos epóxi. Portanto, a existência desse pico indica que monômero epóxi está 
encapsulado. Além disso, atribuem-se os espectros que possuem o número de onda de 
3400-3300 cm-1 ao estiramento do grupo N-H da amina [41], referenciando a casca da 
microcápsula (epóxi-amina). As análises FTIR foram complementadas pelas análises 
de DSC, objetivando comprovar a presença da formação de microcápsulas de epóxi. 
 
3.6) Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
As curvas térmicas de DSC para as composições G4 epóxi cte, G7 epóxi cte, G8 epóxi 
cte e T3 epóxi cte, formulações com percentual de monômero constante e melhores 
resultados de tamanho da partícula, permitiram afirmar que as diferenças entre os 
valores das temperaturas obtidas estão relacionadas com a espessura da casca e 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1482 

 

tamanho das microcápsulas sintetizadas, a partir de cada formulação elaborada. Liang 
et al. [23] mostraram que as microcápsulas com parede mais espessa e superfície 
compacta, podem manter-se intactas a temperaturas mais elevadas. 
Para a composição G4 epóxi cte, a transição endotérmica em 64 °C é refere-se à água. 
Na temperatura de 128 °C tem-se uma mudança na linha base referente à temperatura 
de transição vítrea (Tg) da casca epóxi-amina e o pico endotérmico em 183 °C está 
relacionado à volatilização de monômeros, oligômeros e a degradação oxidativa da 
casca. Roy et al. [36] relataram volatilização de amina e degradação oxidativa de amina 
em temperaturas de aproximadamente 210 ºC. Os picos exotérmicos com máximos em 
330 ºC e 350 ºC, respectivamente, estão vinculados à reação de homopolimerização do 
monômero DGEBA [28,42]. Conforme Wang et al. [43] e Edwards et al. [44], o 
monômero DGEBA é sensível à auto-polimerização dos poliéteres a altas temperaturas 
e na presença de impurezas, tais como compostos ácidos e básicos. 
Analisando o gráfico de DSC para a composição G7 epóxi cte, concluiu-se que a 
transição endotérmica em 73 ºC é referente à água, como também que a transição 
térmica de segunda ordem em 116 °C está relacionada à temperatura de transição vítrea 
(Tg) da casca epóxi-amina. Já a transição na temperatura em 126 ºC pode estar 
vinculada com a volatilização de monômeros, oligômeros e a degradação oxidativa da 
casca. O pico exotérmico com máximo em 346 ºC refere-se à homopolimerização do 
monômero epóxi, componente do núcleo das microcápsulas. 
A partir da curva de DSC para a síntese G8 epóxi cte, depreendeu-se as seguintes 
considerações: a transição endotérmica em 66 °C é referente à água. Na temperatura 
de 135 °C ocorre uma transição endotérmica de segunda ordem referente à temperatura 
de transição vítrea (Tg) da casca epóxi-amina. O pico endotérmico em 168 °C é 
indicativo da volatilização de monômeros, oligômeros e a degradação oxidativa da 
casca. Os picos exotérmicos em 243 °C e 348 °C são referentes à reação de 
homopolimerização do monômero DGEBA [28,43]. Para comprovar a ocorrência de 
ruptura, realizou-se um tratamento térmico a 170 °C em uma amostra da composição 
G8 epóxi cte. Após esse processo, observou-se por meio da análise de MEV a presença 
de fissuras e fratura em algumas microcápsulas. Na curva de DSC para a composição 
T3 epóxi cte, foi possível constatar que a transição endotérmica em 78 °C é refere-se à 
água. Na temperatura de 139 °C tem-se uma mudança na linha base referente à 
temperatura de transição vítrea (Tg) da casca epóxi-amina. O pico endotérmico em 157 
°C corresponde à temperatura na qual a casca epóxi-amina das microcápsulas maiores 
começa a fraturar, apesar desta formulação ter fornecido microcápsulas com diâmetro 
médio de 19 μm, partículas com diâmetro de 89 μm também foram produzidas. O pico 
endotérmico em 281 ºC corresponde a temperatura em que as microcápsulas menores 
começam a fraturar. O pico exotérmico em 340 ºC é referente à reação de 
homopolimerização do monômero DGEBA [28]. As microcápsulas desta formulação (T3 
epóxi cte) após tratamento térmico a 170 ºC não fraturaram, porém, a presença de 
aglomerados na cor branca é um indicativo que alguma partícula com diâmetro maior 
fraturou nessa condição térmica. Isso foi compreendido a partir da análise de MEV. 
 
3.7) Avaliação da habilidade anticorrosiva de revestimentos aplicados em placas de aço 
Esse estudo foi realizado por meio da aplicação em placas de aço de dois tipos de 
revestimentos de epóxi: puro (sem microcápsulas) e com adição de microcápsulas. 
Esses materiais revestidos sofreram efeitos do envelhecimento acelerado em água 
salina (10% de NaCl), após 1, 5, 10 e 30 dias de imersão. Para as formulações em que 
se utilizou 5 g de revestimento epóxi e 0,5 g de microcápsulas, houve corrosão da placa 
em algumas regiões que foram danificadas (riscadas). Isto ocorreu quando adicionou-
se no revestimento a quantidade citada de microcápsulas somente da síntese G8 epóxi 
cte, assim como na abordagem em que esse mesmo peso de partículas adicionadas 
eram apenas da formulação T3 epóxi cte. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1483 

 

 
A fração em massa de 1 g de microcápsulas da formulação G8 epóxi cte não foi 
analisada nos revestimentos, por serem necessárias aproximadamente 10 sínteses 
para se obter essa quantidade de microcápsulas. Para as formulações em que se 
utilizou 5 g de revestimento epóxi e 1 g de microcápsulas (formulação T3 epóxi cte), 
observou-se que a corrosão não foi visível a olho nu no local em que foi feito o dano e 
a marcação dos riscos tornou-se menos intensa em relação às placas analisadas 
anteriormente, podendo-se sugerir que ocorreu o autorreparo do revestimento. 
 
Comparando as placas de aço com revestimento de epóxi contendo microcápsulas nas 
duas condições mencionadas, a eficiência de autorreparo foi similar para os 
revestimentos contendo microcápsulas sintetizadas com ambos os tipos de 
emulsificante, sendo levemente superior para T3 epóxi cte. Dessa forma, considerando 
o maior rendimento obtido para a formulação T3 epóxi cte, para as condições de síntese 
utilizadas, a formulação utilizando Tween 80 como emulsificante é mais satisfatória para 
aplicações em revestimentos autorreparáveis. 
 
3.8) Avaliação do efeito de autorreparo por meio de MEV em corpos de prova moldados 
Microcápsulas resultantes das sínteses G8 epóxi cte e T3 epóxi cte foram adicionadas 
em uma matriz epóxi. Desse modo, confeccionou-se corpos de prova contendo apenas 
partículas de uma dessas formulações, sendo posteriormente analisados por MEV para 
avaliação do efeito de autorreparo. Nas amostras contendo 0,5 g de microcápsulas da 
formulação G8 epóxi cte não foi possível verificar a efetividade de autorreparo, visto que 
uma quantidade pequena de microcápsulas estava presente e distribuída de forma 
irregular. 
Nos corpos de prova contendo 1 g de microcápsulas (diâmetro médio de 19 μm) da 
formulação T3 epóxi cte (menor diâmetro) verificou-se o autorreparo da região riscada. 
A partir das análises de MEV, constatou-se que a trinca não foi completamente 
preenchida em algumas regiões, após 24 h de realização do risco. Isso pode ter ocorrido 
devido ao menor encapsulamento de monômero epóxi nas cápsulas desta composição. 
No entanto, com a presença de uma maior fração em massa de microcápsulas e uma 
distribuição mais uniforme na matriz, pode-se perceber o aumento da eficiência de 
autorreparo. 
De acordo com Gassan et al. [31], o aumento da fração em peso das microcápsulas no 
revestimento aumenta de forma significativa as chances de melhorar a eficiência de 
autorreparo, assegurando que se tenha uma quantidade adequada de agente ativo 
disponível. Entretanto, as propriedades mecânicas da matriz (resina) também são 
alteradas, podendo ser minimizadas acima de certo limite. Portanto, uma fração em 
peso ótima deve ser escolhida sempre que se produza um sistema autorreparável.       
 
Conclusão 

 
O tipo de emulsificante exerceu uma influência significativa no diâmetro das 
microcápsulas e no rendimento das polimerizações. Considerando as formulações em 
que usou-se a quantidade de monômero epóxi constante, ao utilizar-se goma-arábica e 
aumentar-se o seu percentual para 7,5% (G8 epóxi cte), obteve-se um aumento no 
tamanho das partículas. Quando se usou o Tween 80, o tamanho das partículas também 
aumentou com o percentual de emulsificante, porém, produziu-se diâmetros maiores 
usando a goma-arábica. 
Com relação ao rendimento da síntese, aumentando-se o percentual de emulsificante 
nas composições com monômero epóxi constante, obteve-se um maior rendimento 
quando se aplicou Tween 80. Nas formulações em que utilizou-se goma-arábica e o 
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percentual de água foi mantido, ao aumentar-se o percentual do emulsificante, 
provocou-se uma redução no diâmetro das microcápsulas e aumento no rendimento da 
reação. 
O uso do Tween 80 promoveu uma emulsão mais estável, reduzindo a perda de 
monômero epóxi e aumentando o rendimento da síntese. Obteve-se microcápsulas com 
diâmetro médio de 73 μm a partir da síntese G8 epóxi cte, possibilitando aplicação em 
sistemas de autorreparo. No entanto, como o rendimento da síntese para essa 
formulação foi baixo, a sua utilização torna-se limitada. Partículas com diâmetro médio 
de 19 μm foram produzidas para a formulação utilizando o percentual de monômero 
epóxi constante e 7,5% de Tween 80 (T3 epóxi cte). Apesar do menor diâmetro, obteve-
se maiores rendimentos nessa síntese. 
A taxa de encapsulamento foi calculada para as formulações G8 epóxi cte e T3 epóxi 
cte, podendo-se verificar que a utilização da goma-arábica foi mais efetiva no 
encapsulamento do monômero epóxi. A partir das análises de FTIR, viu-se as 
atribuições vibracionais características do monômero DGEBA encapsulado e da casca 
das microcápsulas sintetizadas. 
Nas análises de DSC, concluiu-se que a estabilidade térmica das microcápsulas varia 
com o seu tamanho. Partículas com diâmetros menores são mais compactas e estáveis 
termicamente do que as microcápsulas maiores. Desse modo, verificou-se que as 
microcápsulas sintetizadas a partir da formulação T3 epóxi cte apresentaram maior 
estabilidade térmica quando comparadas as da síntese G8 epóxi cte. 
Analisando os revestimentos aplicados em placas de aço e os corpos de prova, ambos 
contendo microcápsulas em sua composição, percebeu-se que aqueles produzidos com 
partículas somente da síntese T3 epóxi cte tiveram melhores resultados do efeito de 
autorreparo. 
 
Sugestões para trabalhos futuros 
- Otimizar as condições de síntese utilizando como emulsificante Tween 80, a fim de 
obter microcápsulas com maiores diâmetros e maior taxa de encapsulamento. 
- Utilizar como agente encapsulado outro tipo de monômero epóxi, como o éter diglicidil 
de bisfenol F (DGEBF). 
- Utilizar microcápsulas de epóxi com casca de epóxi-amina em materiais compósitos a 
fim de investigar o processo de autorreparo por meio de testes mecânic 
 

Referências 

 
1 MENDES, Beatriz Simão de Souza Neta. Síntese de Microcápsulas preenchidas com 
monômero epóxi para aplicação em sistemas de autorreparo. 2018. Tese (Doutorado 
em Ciência e Engenharia dos Materiais) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
2018. 
  

2 ZHANG, M. Q., ZHU, D. Y.,RONG,M.Z., Self-healing polymeric materials based on 
microencapsulated healing agents: From design to preparation. Progress in Polymer 
Science 49–50,175–220- 2015. 

  

3 WU, DY, MEURE, S., SOLOMON, D., Self-healing polymeric materials: areview of 
recent developments. ProgPolymSci, 33:479–522, 2008. 

  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1485 

 

4 WOOL, R. P., Self-healing materials: a review. Soft Matter, 4:400–18, 2008. 

  

5 MURPHY, E. B., WUDL, F., The world of smart healable materials.ProgPolymSci, 
35:223–51, 2010. 

  

6 HAGER MD., GREIL P., LEYENS, C., VAN, S.,SCHUBERT, US.Self-healing 

materials.Adv Mater, 22:5424–30, 2010. 

  

7 YANG Y.,URBAN, M. W., Self-healing polymeric materials. ChemSoc Rev; 42:7446–
67, 2013. 

  

8 VAIYAPURI, R., GREENLAND,BW., COLQUHOUN, HM, ELLIOTT, JM., HAYES, W., 
Evolution of supramolecular healable composites: a minireview.PolymInt, 63:933–42, 
2014. 

  

9 HILLEWAERE, X. K.D.,PREZ, F. E. D., Fifteen chemistries for autonomous external 
self-healing polymers and composites. Progress in Polymer Science 49–50 ,121–153, 
2015. 

  

10 SAMADZADEH, M., BOURA, S. H., PEIKARIA, M., KASIRIHA, S.M., ASHRAFI, A., 
A review on self-healing coatings based on micro/nanocapsules. Progress in Organic 
Coatings 68, 159–164, 2010. 

  

11 IONOV, L., SYNYTSKA, A., Self-healing superhydrophobic materials. Phys. Chem. 
Chem. Phys., 14, 10497–10502, 2012. 

  

12 WHITE, S. R., SOTTOS, N.R., GEUBELLE, P.H, MOORE, J.S., KESSLER, M.R., 
SRIRAM, S.R., BROWN, E. N., VISWANATHAN, S., Autonomic healing of polymer 
composites.Nature;409:794–7, 2001. 

  

13 YUAN, L., LIANG, G.Z., XIE, J.Q.,HE, S.B., Colloid Polym. Sci. 285, 781-2007. 

  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1486 

 

14 SURYANARAYANA, C., K. CHOWDOJI, R., KUMAR, D., Prog. Org. Coat. 63, 72, 
2008. 

  

15 LEE, J. K., HONG, S. J., LIU X., Characterization of Dicyclopentadiene and 5-
Ethylidene-2-norbornene as Self-healing. Agents for Polymer Composite and Its 
Microcapsules.Macromolecular Research, Vol. 12, No. 5, pp 478-483, 2004. 

  

16 COSCO, S., AMBROGI, V., MUSTO P., CARFAGNA, C.,Macromol. Symp.234 (2006) 
184, 2006. 

  

17 LIÃOL.P., ZHANG, W., Chin. Sci. Bull. 56, 439, 2011. 

  

18 LIU, X., ZHANG, H., WANG, J., WANG, Z., WANG, S., Preparation of epoxy 
microcapsule based self-healing coatings and their behavior. Surface & Coatings 

Technology 206, 4976–4980, 2012. 

  

19 LEE, H., NEVILLE, K., Handbook of Epoxy Resin, McGraw Hill, New York, 1967. 

  

20 RICCARD, C.C., ADABBO H.E., WILLIAMS, R.J.J., Appl. Polym. Sci. 29, 2481, 1984. 

  

21 ELLIS, B., Chemistry and Technology of Epoxy Resins, Blackie Academic and 
Professional,London, 1993. 

  

22 WANG, D.Z., Production and Applications of Epoxy Resins, Chemical IndustryPress, 
China, 2002. 

  

23 LIANG, G.-Z., YUAN,L.,XIE, J.Q.,GUO, J.,LI, L., Thermal stability of 
microencapsulated epoxy resins withpoly(urea-formaldehyde). Polymer Degradation 
and Stability 91, 2300 e 2306, 2006. 

  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1487 

 

24 YUAN, L., GU, A., LIANG, G., Preparation and properties of poly(urea–formaldehyde) 
microcapsules filled with epoxy resins. Materials Chemistry and Physics 110, 417–425, 

2008. 

  

25 WHITE, N. R., JIN, H., MANGUN, C. L.,STRADLEY, D.S.,MOORE, J. S., 
SOTTOS,Self-healing thermoset using encapsulated epoxy-amine healing 

chemistry.Polymer 53, 581e 587, 2012. 

  

26 YUAN, Y. C., YIN, T., RONG, M. Z., ZHANG, M. Q., Self-healing in polymers and 
polymer composites. Concepts, realization and outlook: a review. Express PolymLett, 

2:238e50, 2008. 

  

27 TONG, X.M., ZHANG, T., YANG, M.Z., ZHANG, Q., Colloids Surf. A: Physicochem. 
Eng. Aspects, 371, 91,2010. 

  

28 SOTTOS, N.R., BLAISZIK, B.J., CARUSO, M.M., MCLLROYC, D.A., MOOREB, J., 
WHITE, S.R., Microcapsules filled with reactive solutions for self-healing 
materials.Polymer 50, 990–997, 2009. 

  

29 GIAMBERINI, M., PASCU, O., VALLS-GARCIA, R., Interfacial polymerization of an 
epoxy resin and carboxylic acids for the synthesis of microcapsules. Polym Int 57:995–
1006, 2008. 

  

30 PONCELET, D., PERIGNON, C., ONGMAYEB, G., NEUFELD, R., FRERE, Y., 
Microencapsulation by interfacial polymerisation: membrane formation and structure. J 
Microencapsul, 32(1): 1–15, 2015. 

  

31 GASSAN, J., DIETZ, T., Compos.Sci.Technol., 61, 157, 2001. 

  

32 WANG, H.,HU, S.,CAI, S.,YU, F. Preparation and properties of bisphenol A epoxy 
resinmicrocapsules coated with melamine–formaldehyde resin. Polym. Bull. 71:2407–
2419, 2014. 

  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1488 

 

33 LEE, J., ZHANG, M., BHATTACHARYYA, D., YUAN,Y. C., JAYARAMAN, K., MAI, Y. 
W.,Micromechanical behavior of self-healing epoxy and hardener-loaded microcapsules 

by nanoindentation. Materials Letters 76, 62–65, 2012. 

  

34 WANG, J., ZHANG, H., LIU, X., WANG, Z., WANG, S., High Performance Self-
Healing Epoxy/Polyamide Protective Coating Containing Epoxy Microcapsules and 
Polyaniline Nanofibers for Mild Carbon Steel.Ind. Eng. Chem. Res., 52, 10172−10180, 
2013. 

  

35 XIULAN, C. A. I., DATIAN, F. U., AILAN,Q. U, Effects of Processing Conditions on 
the Properties of Epoxy Resin Microcapsule. Journal of Wuhan University of Technology-
Mater.Sci., Aug.2015. 

  

36 ROY, P.K., TRIPATHI, M., KUMAR, D., Microencapsulation of reactive amine by 
interfacially engineered epoxy microcapsules for smart applications, Iran Polym. J., 
26:489–497, 2017. 

  

37 KUMAR, A., STEPHENSON, L.D., MURRAY, J.N., Prog. Org. Coat. 55, 244, 2006. 

  

38 FERRARI, V. C. G. M.,LOURENÇO, V. L., DUTRA, R. C. L., DINIZ, M. F.,AZEVEDO, 
M. F. P.,DAVID, L. H., Caracterização de um pré-impregnado aeronáutico por FTIR e 
análise térmica.Polímeros vol.22 no.4, 2012. 

  

39 CHALMERS, J. M., Mid-Infrared Spectroscopy: Anomalies, Artifacts and Common 
Errors. Handbook of vibrational spectroscopy, 2006. 

  

40 SILVERSTEIN, R. M., WEBSTER, F. X., KIEMLE,D. J., Spectrometric Identification 
of Organic compounds. John Wiley & Sons, Seventh edition, 2005. 

  

41 MIJOVIC, J., ANDJELIC, S., YEE, C.F.W., BELLUCCI, F., NICOLAIS, L., A study of 
reaction kinetics by near infrared spectroscopy 2.Comparison with dielectric 
spectroscopy of model and multifunctional epoxy/amine. Macromolecules.Vol.28, No.8, 
pp. 2797-2806, ISSN 0024-9297, 1995. 

  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1489 

 

42 PELOUX, J., TIGHZERT, L., PASCAULT, JP., MALINGE, J., SILLION, B. Polymer 
Bulletin (Berlin); 20(2):207–13, 1988. 

  

43 WANG, M. S.; PNNAVAIA, T. J, Chem Mater, 6, 468, 1994. 

  

44 EDWARDS, H. G. M. In Handbook of Vibrational Spectroscopy; Chalmers, J. M.; 

Griffiths, P. E., Eds.; Wiley: New York, 2002; Vol. 3, p 1838. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1490 

 

CÓDIGO: ET0435 

AUTOR: PEDRO VICTOR FREITAS SARMENTO 

ORIENTADOR: CARINA MAIA LINS COSTA 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE DE PIXELS 

NA TEXTURA DE UMA IMAGEM PARA USO NA TÉCNICA DE CORRELAÇÃO DE 

IMAGENS DIGITAIS NO MÓDULO GEOPIV_RG. 

Resumo 

 

As características de uma imagem são fundamentais na viabilização do uso da técnica 
de Correlação de Imagens Digitais, CID, para estudos de deslocamento e de 
deformação de solos. É necessário que as imagens sejam obtidas em escala adequada 
a fim de se garantir uma boa resolução de partícula, bem como, o material deve possuir 
características que permitam obter uma boa textura de imagem. É possível manipular 
as imagens, de forma a controlar a quantidade de pixels da mesma. Nessa perspectiva, 
o presente trabalho apresenta uma avaliação sobre o efeito da diminuição proporcional 
do número de pixels de um conjunto de imagens para uso no software de engenharia 
GeoPIV_RG, que faz uso da técnica CID. Foram avaliadas questões como modificações 
nas escalas de imagem, que refletem em novos tamanhos de subset, bem como 
parâmetros de textura. Além disso, o comportamento do tamanho de arquivo e da 
resolução das imagens após a manipulação foi avaliado, interpretando-se as vantagens 
e desvantagens desse procedimento de tratamento de imagens. Essa análise mostrou 
a exequibilidade de uso da metodologia de alteração da quantidade de pixels, facilitando 
o processamento das imagens digitais, ao apresentar um decréscimo significativo no 
tamanho de arquivo para uma baixa queda de resolução. 

 
 

Palavras-chave: Correlação de imagens digitais. Pixel. Geo-PIV_RG. Deformação de 

solo. 

TITLE: ASSESSMENT ON THE EFFECT OF PIXEL AMOUNT DECREASE IN THE 

TEXTURE OF AN IMAGE ON THE DIGITAL IMAGE CORRELATION TECHNIQUE 

USING THE GEOPIV_RG MODULE. 

Abstract 

 

The properties of an image are very important to use the Digital Image Correlation (DIC) 
technique for soil displacement and deformation studies. It’s required that the images 
must be taken on the proper scale to ensure a good particle/pixel size ratio. Also, the 
material must have specific characteristics to allow the achievement of a good image 
texture. It’s possible to manipulate the images, controlling their quantity of pixels. 
Therefore, this work presents an evaluation on the effect of pixels amount decrease of a 
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set of images with the engineering software GeoPIV_RG, which uses the DIC technique. 
Different issues were evaluated as modifications in the image scales, which implies new 
subset sizes, and texture parameters. Furthermore, the present paper aims to visualize 
the behavior of the file size and image resolution after the manipulation, interpreting the 
advantages and disadvantages of this procedure. This analysis showed the feasibility of 
this pixel quantity alteration methodology, making the digital images processing easier 

by showing a substantial decrease in the file size for a low drop of image resolution. 

 
 
Keywords: Digital Image Correlation. Pixel. Geo-PIV_RG. Soil deformation. 

Introdução 

A Correlação de Imagens Digitais (CID), segundo Carvalho et al. (2014), é uma técnica 
que se baseia na comparação entre duas imagens a fim de se obter o deslocamento 
relativo entre elas. A técnica recebe o nome de Particle Image Velocimetry (PIV) ou 
Velocimetria por Imagem de Partículas quando o enfoque de estudo é a velocidade 
relativa do deslocamento entre as imagens. 
 
O método CID tem sido utilizado em diversas áreas da ciência, destaca-se como 
exemplo, seu uso no estudo do comportamento biomecânico de próteses dentárias 
implantossuportadas, por Tiossi (2010); na avaliação de medições de deslocamento de 
vigas em balanço, por Picoy (2016); e na avaliação do comportamento mecânico de 
dutos enterrados e deformações do solo, por Franco (2017). 
 
Pan et al. (2009) apontam que, inicialmente, é definida uma região de interesse, ROI, 
na imagem de referência, que passa a ser dividida em regiões menores e de igual 
espaçamento, criando o que se chama de malha ou mesh. Algumas nomenclaturas são 
atribuídas às sub-regiões criadas, dentre elas destaca-se o termo subset, utilizado por 
Pan et al. (2009), bem como na presente pesquisa. 
 
Franco (2017) aponta que o subset é definido com um tamanho específico, circular ou 
quadrado. É importante ressaltar que, segundo Pan et al. (2009), cada subset contém 
um conjunto de pixels, com uma grande variação de intensidade de cor, o que permite 
que ele seja facilmente buscado nas imagens deformadas, uma vez que, se distinguem 
dos subsets ao seu redor. 
 
Associados às definições de características do subset, destacam-se parâmetros como 
a escala de imagem, a resolução de partícula e o diâmetro médio de partícula do solo, 
D50. A escala de imagem (p), por sua vez, representa a razão entre a distância real do 
objeto fotografado e a quantidade de pixels que a fotografia possui naquela direção. A 
razão entre o diâmetro médio e a escala de imagem, D50/p, fornece o valor 
representativo da resolução de partícula, que se refere à relação entre o número 
suficiente de pixels e a partícula a ser representada, segundo Franco (2017). 
 
Além disso, para definição do tamanho de subset, Stanier et al. (2016b) orienta que se 
tenha no mínimo 10 partículas contrastantes em cada direção dentro do subset. Visa-
se com isso potencializar as chances de se obter os deslocamentos reais do subset em 
questão. 
 
A textura da imagem é apontada por Take (2015) como o principal em relação a acurácia 
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da técnica CID, uma vez que influencia na qualidade dos picos de correlação, como 
discutido por Chen et al. (2016). Existem métodos que visam preparar o solo para 
garantir uma boa textura, ou seja, uma textura capaz de resultar em picos de correlação 
adequados. Essa adequabilidade é avaliada, segundo Stanier et al. (2016b) por dois 
parâmetros principais: o desvio padrão das intensidade nos subsets, σIs, e a soma dos 
quadrados dos gradientes das intensidades dos pixels do subset, SSSIG. A literatura 
orienta em relação aos limites mínimos desses parâmetros. 
 
Dentre os diversos módulos e softwares disponíveis na literatura técnica que fazem uso 
da técnica CID, tem-se GeoPIV_RG, um módulo compilado de sub-rotinas para uso no 
software MATLAB, projetado para modelagens e aplicações em pesquisas da área de 
engenharia geotécnica e estrutural 
 
O presente trabalho visa utilizar a técnica CID para efetuar um processamento primário 
de dados, obtendo-se os histogramas, através do GeoPIV-RG, relacionados à textura 
de imagens manipuladas digitalmente. Buscou-se verificar a influência da redução da 
quantidade de pixels das imagens em parâmetros utilizados na técnica, como resolução 
de partícula, escala de imagem, textura de imagem, entre outros. A adequabilidade do 
uso dessas imagens foi analisada, como alternativa para facilitação de processamento 
de dados no programa. 

 
Metodologia 

 
Os procedimentos efetuados na presente pesquisa, tiveram como base um dos ensaios 
previamente realizados por Costa (2019). Esses ensaios utilizaram um modelo físico 
reduzido para estudo do comportamento mecânico de um determinado solo. O modelo 
consistia, de maneira simplificada, em uma caixa, a qual possuía uma de suas faces 
laterais transparentes permitindo assim a visualização do solo no interior da caixa. Ainda 
nessa face foram dispostas miras, que viriam a servir de pontos de controle para o 
processamento no programa GeoPIV_RG. 
 
De forma resumida, o ensaio apresentou diversas etapas, como a escolha do solo a ser 
ensaio, a obtenção e a análise de suas propriedades, a adequação de textura do solo 
para o método, a confecção e a automatização da caixa de ensaio, a disposição correta 
do solo dentro da caixa, a aplicação de carregamento e a fotografia do solo sendo 
ensaiado. É importante ressaltar que houve uma preparação do equipamento específico 
para a fotografia, a fim de que as imagens geradas se adequem para o uso no programa 
GeoPIV-RG, garantindo a boa correlação espaço-imagem e espaço-objeto. 
 
Em relação ao equipamento, a câmera fotográfica utilizada tem o modelo Canon EOS 
5DS R de 50,6 megapixels, com uma distância focal de 24 mm e o tempo de exposição 
de 1/30 segundos. As imagens obtidas, por sua vez, no formato jpeg, com resolução de 
72 dpi, apresentam dimensões 8688 x 5792 pixels, tendo em média um tamanho de 
18,7 megabytes. A presente pesquisa fez uso de um total de 18 imagens produzidas 
durante o ensaio. 
 
Quanto ao solo utilizado, o material é um pedregulho cujo diâmetro médio da partícula, 
D50, é de 7 mm. Dado o grande valor de diâmetro da partícula e seguindo-se as 
orientações da literatura, determinou-se uma escala da imagem (p) de 0,2 mm/px. Uma 
vez que a escala é dada pela razão entre distância real e distância em pixels, a câmera 
foi ajustada de forma que a foto contemplasse uma região de 1740 mm no eixo 
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horizontal e 1158 mm no eixo vertical. Além disso, a adequação da textura natural do 
solo foi feita previamente por Costa (2019). Sendo assim, o solo presente na imagem já 
possui textura adequada à técnica CID e ao software Geo_PIV, logo, esse parâmetro 
não foi modificado ao decorrer da pesquisa. 
 
Cada conjunto de imagens contém 18 imagens, totalizando assim 72, que foram 
alteradas com o auxílio de um software de edição de imagens, no qual elas tiveram sua 
altura e largura redimensionadas para um número de pixels relativo a uma porcentagem 
de 75%, 50%, 25% e 10% do valor original, mantendo-se a proporção entre dimensões. 
Essa porcentagem foi denominada de porcentagem de redução (r). Cada conjunto foi 
chamado de acordo com a respectiva porcentagem, por exemplo, aquele cuja 
porcentagem de pixels em relação a original é 75%, ou seja, r = 0,75, foi denominado 
C-0,75, e assim, sucessivamente. Nesse processo, ao eliminar pixels das imagens, elas 
são redimensionadas, diminuindo assim sua resolução. Além disso, com a retirada de 
informação da imagem começa-se a aumentar o grau de ruído de cada imagem, 
reduzindo, assim, a qualidade da mesma. 
 
A retirada de pixels, que são as unidades básicas que compõem uma imagem, está 
intrinsecamente relacionada à retirada de informação, mais especificamente de cor, 
dessas imagens. Dessa forma, essa diminuição de pixels gera, consequentemente, uma 
diminuição também no tamanho de cada arquivo de imagem. Imagens de menor 
tamanho são vantajosas para a análise no GeoPIV_RG, uma vez que exigem menos do 
hardware do equipamento utilizado para realizar o processamento, ganhando assim 
nessa perspectiva, uma maior velocidade de processamento. 
 
Com a alteração da quantidade de pixels nas direções horizontais e verticais das 
imagens, alteraram-se as escalas de imagem de cada conjunto de imagens. Uma vez 
que a escala de imagem é um fator importante para determinação de outros parâmetros 
como o tamanho de subset, elas foram recalculadas. Em relação ao tamanho de subset, 
foi considerado que cada subset deva possuir no mínimo 10 partículas em cada direção, 
como recomenda Stainer et al. (2016) para obter melhor os deslocamentos reais de 
cada subset nas análises de finalidade geotécnica, além disso, optou-se por um subset 
circular. 
 
Sendo assim, levando em consideração essas recomendações junto ao diâmetro médio 
da partícula e a cada escala da imagem respectiva de cada conjunto definiu-se o 
diâmetro de subset adequado. A Tabela 01 mostra a relação entre a escala de imagem 
e o valor de diâmetro de subset respectivo. 
 
Ressalta-se que também foram feitas análises de cada conjunto de imagens sem 
alteração do tamanho de subset, a fim de se visualizar o comportamento dos 
histogramas de textura nesses casos. Além disso, decidiu-se não considerar a 
sobreposições entre os subsets, portanto foi definido o espaçamento entre subsets (s) 
como sendo igual ao diâmetro do próprio subset. 
 
Os pontos de controle das imagens foram identificados manualmente e, baseando-se 
no diâmetro das miras utilizadas no ensaio, determinou-se um raio de exclusão de 25 
pixels para esses pontos na imagem original. Para cada conjunto de imagens, esse raio 
teve valor alterado proporcionalmente à porcentagem de pixels, a fim de adequá-lo e 
evitar que se gerem zonas de exclusão muito além dos pontos de controle. A região de 
interesse utilizada na geração da malha compreende 15 pontos de controle e exclui 
regiões com alta e baixa intensidade de luz, bem como a barra metálica central da 
estrutura da caixa. A Figura 01 ilustra a região de interesse. 
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Resultados e Discussões 

 

A Figura 02 apresenta os valores de decaimento do tamanho médio das imagens em 
relação ao tamanho original, para cada conjunto de imagens. 
 
Pode-se concluir através da interpretação dos dados e do comportamento da figura, que 
a diminuição da quantidade de pixels de uma imagem teve um impacto mais significativo 
no tamanho médio dos arquivos, até a redução em 50%. Destaca-se que para uma 
pequena redução no número de pixels inicialmente, de apenas 25%, obteve-se um 
decaimento expressivo no tamanho das imagens, chegando a um valor pequeno em 
relação ao inicial. Sendo assim, analisando apenas esse aspecto, são perceptíveis os 
benefícios futuros, em termos do tempo de processamento de dados, de realizar esse 
decréscimo da quantidade de pixels. Além disso, seria possível associar esse método a 
uma compactação nos arquivos de imagem, obtendo-se assim valores ainda menores 
de tamanho de arquivo. 
 
Essa redução significativa no valor de tamanho de arquivo é bastante vantajosa, pois 
permite que a metodologia seja utilizada como uma alternativa para os casos em que 
não se consiga trabalhar com as imagens originais. Muitas vezes, as imagens tem um 
tamanho muito grande, o que torna lento o processamento por parte do módulo 
computacional, podendo até culminar em falhas na análise, quando o hardware da 
máquina não tem capacidade suficiente para executa-la. 
 
Em contrapartida, como visto anteriormente, essa diminuição gera problemas em 
termos da resolução da escala real das imagens, uma vez que esse valor passa a 
aumentar, gerando uma queda da resolução. Esse aumento ocorre devido à 
proporcionalidade inversa da razão entre o tamanho real e o tamanho na imagem. O 
que ocorre é que o pixel, que é a unidade básica das imagens, passa a representar um 
valor maior de distância, em relação à caixa real do ensaio, o que para fins de estudos 
de engenharia é desvantajoso, diminuindo assim a resolução do sistema para cálculo 
de deslocamentos no solo. 
 
A alteração na escala de imagem torna necessária a verificação da resolução de 
partícula representada pelo valor da razão D50/p. Devido ao alto valor do diâmetro 
médio das partículas do solo utilizado, que é granular, constataram-se valores 
satisfatórios da relação previamente citada, por exemplo, para a escala de imagem 
inicial, a relação D50/p foi aproximadamente 35. Esse valor é importante para técnica, 
pois, como indica Stanier et al (2016), baixas resoluções levam a erros sistemáticos e o 
deslocamento estimados se distanciam do real. Uma vez que a relação encontrada é 
superior ao valor 4, apresentado por Franco (2017) como o valor mínimo desejável, 
validam-se as imagens para a análise sendo passível de desprezar erros sistemáticos. 
Entretanto, para a escala de imagem de 2 px/mm, do conjunto de imagens Ensaio-0,10, 
o valor encontrado da relação em questão é de 3,5, o que invalidaria esse conjunto de 
imagens para a análise no programa, segundo Franco (2017). 
 
É importante também ressaltar que embora os valores de resolução de partícula e de 
escala de imagem se adequem aos limites encontrados na literatura, devido ao alto valor 
do diâmetro médio do material, esses valores podem atingir níveis não satisfatórios, no 
sentido que o ideal é que a razão D50/p seja a maior possível, como aponta Stainer et 
al., (2016), bem como o solo tenha uma textura suficientemente contrastante para 
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obterem-se boas correlações. Portanto, para reduções abaixo de 50%, cuja escala de 
imagem passa a ser maior que 0,4 mm/px, pode-se chegar a resultados de qualidade 
inferior ao esperado, devido a essa queda de resolução. Em casos em que não há 
grande exigência no que se refere à quantidade de informação e à qualidade dos outputs 
plotados, pode-se trabalhar com resoluções mais baixas que a resolução original. De 
fato, a finalidade da análise é também um fator de influencia nas questões de resolução 
de imagem. 
 
A adequabilidade da textura do material pode ser bem avaliada através dos histogramas 
plotados após a geração da malha, como aponta Franco (2017). A Figura 03 apresenta 
os histogramas obtidos para cada conjunto de imagens. 
 
Verifica-se, portanto, com os histogramas que a diminuição da quantidade de pixels das 
imagens, quando associada à adequação do tamanho de subset correto para a nova 
escala, não apresentou problemas. Em todos os ensaios, foram verificados que todos 
os subsets apresentam valores superiores aos limites mínimos de σIs e SSSIG 
recomendados na literatura. Em relação ao σIs, Stanier e White (2013) indica que 
valores acima de 15 representam contraste suficiente, e em relação ao SSSIG, valores 
acima de 1x10⁵ são recomendados por Pan et al. (2008). Isso indica que a textura da 
imagem, mesmo com o tratamento, está adequada ao uso para técnica CID no 
GeoPIV_RG. De fato, poucas diferenças significativas são encontradas entre cada 
conjunto, ressaltando a diferença de escala entre os histogramas. O que se nota é que, 
com o decréscimo das porcentagens, começa-se a verificar um aumento da quantidade 
de subsets com valores de maiores, o que segundo Stanier et al. (2016), não seria 
problemático desde que não assumam valores superiores a 200, o que não chegou a 
ocorrer. Ainda assim, os histogramas começam a ficar menos simétricos, o que pode 
ser sinal de má qualidade de imagem para o PIV, como indicam os mesmos autores. 
 
Além disso, obtiveram-se histogramas referentes aos conjuntos Ensaio-0,50 e Ensaio-
0,25, sem a modificação do diâmetro de subset. Esses histogramas estão mostrados na 
Figura 04. 
 
Esses histogramas ilustram o problema relacionado a não adequação da escala de 
imagem à quantidade de pixels da própria imagem. Devido à exclusão de pixels, uma 
região que possui uma quantidade X de pixels para caracteriza-la passa a possuir uma 
quantidade inferior, Y, portanto cada pixel passa a ter uma intensidade de cor diferente 
representativa da nova região da imagem que ele compõe, dessa forma, a discrepância 
entre os valores de intensidade dos pixels passa a ser maior. É por esse motivo que, se 
visualiza nos histogramas acima, um aumento significativo no valor dos parâmetros, 
principalmente σIs, bem como a falta de homogeneidade nos mesmos. Por conter pixels 
com intensidade de cor bastante diferentes, cada subset passa a se diferenciar 
facilmente dos seus adjacentes, levando a um alto contraste, o que gera falsos picos de 
correlação, gerando uma falsa ideia de adequabilidade de textura da imagem. Esses 
falsos picos estão relacionados também com o desenvolvimento de “ruídos de 
correlação” na imagem, que ocorrem também com a alta resolução de partícula, sem 
que a textura contraste suficientemente, como aponta Stanier et al. (2016). 

 

Conclusão 
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Este artigo mostra que, como esperado, a quantidade de pixels de uma imagem 
influencia na textura da mesma e, por conseguinte, gera impactos para o seu uso na 
técnica CID, bem como no software GeoPIV_RG. A pesquisa descreve uma 
metodologia que serve como alternativa para casos onde se há dificuldade em trabalhar 
com as imagens originais. A sua adequabilidade é atestada em relação aos parâmetros 
teóricos, embora seja necessário atender às exigências em termos de qualidade e 
quantidade de informação pós-analise, a depender do tipo de atividade sendo realizada. 
 
Nas imagens tratadas digitalmente se verificou uma grande queda no valor de tamanho 
de arquivo associada a uma pequena redução no número de pixels, o que é benéfico 
em termos de velocidade de processamento. Os resultados indicaram que é necessário 
fazer uma boa adequação dos parâmetros relacionados às definições de subset, como 
a escala de imagem e tamanho do mesmo. Reduzir a resolução das imagens pode levar 
ao aparecimento de problemas de correlação, como falsos picos, e gerar 
incompatibilidade entre a textura apresentada pela amostra e a resolução. 
 
Pequenas reduções na quantidade de pixels não refletiram de maneira acentuada em 
todos os parâmetros. Os resultados referentes às imagens com porcentagens de 
aproximadamente de 75% do valor original não apresentaram diferenças muito 
significativas na textura em relação às imagens originais. Porém, esses resultados 
mostraram vantagens na redução de tamanho de arquivo. Diminuições de pixels ainda 
menores são possíveis para casos onde não se precise de um rigor muito grande na 
resolução mínima para deslocamentos no solo. As conclusões apontam que mesmo em 
valores de redução por volta de 50%, houve a adequabilidade da textura e de outros 
limites recomendados na literatura para uso da técnica DIC. 
 
A metodologia pode ser utilizada também para investigar os impactos nos resultados 
após o processamento final no módulo GeoPIV_RG. Por exemplo, quantificando a 
velocidade de processamento para obter os deslocamentos e deformações do solo. 
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Tabela 01. Relação escala de imagem e diâmetro de subset. 
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Figura 01. Região de Interesse (ROI). 
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Figura 02. Tamanhos de arquivo, em megabytes, para cada conjunto de imagens. 

 

 

Figura 03. Histogramas respectivos de cada conjunto de imagem, com r = 1 (a); r = 0,75 
(b); r = 0,50 (c); r = 0,25 (d); r = 0,10 (e). 
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Figura 04. Histogramas sem alteração do tamanho de subset, para os conjuntos de 
imagens com r = 0,50 (a); r = 0,10 (b). 
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TÍTULO: Otimização dos processos de fabricação de compósitos híbridos com o uso de 

técnicas de caracterização avançada 

Resumo 

O desenvolvimento de novos compósitos híbridos utilizando resíduos provenientes de 
processos industriais, como as fibras naturais, é um desafio constante, pois a demanda 
por materiais sustentáveis derivados de fontes renováveis continua a crescer. O objetivo 
deste trabalho foi produzir compósitos híbridos de polietileno com reforço de linter 
juntamente com nanoargila montmorilonita organicamente modificada e 
compatibilizante anidrido maléico, no intuito de avaliar o limite de incorporação de 
cargas na matriz polimérica reciclada, aferindo as composições de melhor sinergia entre 
cargas, e a influência da estratégia de processamento no resultado final. Após preparar 
as formulações, estas foram misturadas, incorporadas, processadas seguindo uma 
estratégia de processamento previamente definida e por fim avaliadas por ensaio não-
destrutivo de ultrassom. A partir das formulações preparadas espera-se melhores 
resultados de dispersão para os processamentos feitos na dupla rosca, assim como um 
maior grau de degradação. 
 
  
 
Palavras-chave: Polímero, Compósito, Híbrido, Estratégia, Ultrassom. 

TITLE: Optimization of hybrid composites manufacturing processes using advanced 

characterization techniques. 

Abstract 

Development of new hybrid composites using waste from industrial processes, such as 
natural fibers, has been a constant challenge, as demand for sustainable materials using 
renewable sources continues to grow. The objective of this work was to produce hybrid 
polyethylene composites reinforced with organically modified nano-clay montmorillonite 
and compatibilized using maleic anhydride, in order to evaluate incorporation of fillers in 
the recycled polymer matrix, finding the composition with best synergy and the influence 
of processing strategy in the final result. Formulations were prepared with materials 
being mixed, incorporated, processed following a defined processing strategy and finally 
assessed by non-destructive ultrasonic test. From the prepared formulations, better 
dispersion results are expected for twin screw extrusion, as well as a greater level of 
degradation 
 
  
 
Keywords: Polymer, Composite, Hybrid, Strategy, Ultrasound. 

Introdução 

1 INTRODUÇÃO   
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A classe dos polietilenos é característica por serem inertes quimicamente, não tóxicos 
e com uma ótima combinação de propriedades: boa tenacidade, alta resistência ao 
impacto, alta flexibilidade, boa processabilidade e estabilidade. Entretanto algumas 
propriedades do polietileno podem ser melhoradas por meio do desenvolvimento de 
compósitos poliméricos, a partir de matriz de polietileno. [1, 2, 3, 4] As propriedades dos 
compósitos poliméricos são oriundas das propriedades individuais, tanto do elemento 
de reforço, quanto da matriz polimérica, e a interação e sinergia entre essas, 
determinam a melhora de suas propriedades. Se não houver boa adesão entre as fases, 
pode haver arrancamento dos componentes que atuam como reforços [5] A argila 
montmorilonita organicamente modificada (OMMT), é um material que vem sendo cada 
vez mais implementado na indústria, pois além de possibilitar a boa interação química 
entre a argila e o polietileno, também é responsável pelo aumento da dispersão e pela 
melhora de algumas propriedades, tais como: módulo de elasticidade, aumento da 
resistência ao calor, diminuição da permeabilidade de gases e diminuição da 
inflamabilidade em comparação à argila comum com polímero puro. [6, 7, 8, 9, 10, 11] 
Outro meio utilizado para melhorar a relação química entre a argila e o PE, é o uso de 
agentes compatibilizantes. O polietileno enxertado com anidrido maléico (PE-g-MAH) 
tem como função o acoplamento entre as fases, possibilitando melhor adesão entre o 
reforço e a matriz polimérica, evitando o deslizamento entre estas, devido ao aumento 
da resistência da interface, com ganhos de rigidez e resistência à tração. [12, 13, 14] A 
hibridização tem por definição, a incorporação de dois ou mais reforços em matriz 
polimérica, dando origem aos compósitos híbridos. As cargas devem interagir em 
conjunto na matriz polimérica de forma a superar as propriedades individuais dos 
reforços. [15,16] Estudos recentes apontam sobre a hibridização de nanoargila com 
fibras naturais reforçando compósitos poliméricos, e esses materiais apresentaram 
melhores propriedades mecânicas e térmicas em comparação com compósitos 
poliméricos reforçados apenas com fibras naturais. [17] As fibras naturais usadas como 
reforços em compósitos poliméricos têm ganhado notoriedade na indústria, pois suas 
propriedades mecânicas são comparáveis às fibras sintéticas, tornando seu uso 
competitivo, devido sua abundância, biodegradabilidade, disponibilidade e 
sustentabilidade. [18, 19] A utilização de fibra de línter como carga, um rejeito comum 
da indústria têxtil, representa uma alternativa para compósitos com melhores 
propriedades mecânicas de custo reduzido. Contudo, devido sua estrutura ter alta 
absorção de umidade e rápida degradação ao calor, sua inclusão no processamento é 
um desafio, sendo necessário a aplicação de diferentes estratégias de processamento 
a fim de obter a melhor dispersão e incorporação como também, menor nível de 
degradação. [20] Como forma de avaliar a eficiência da dispersão e incorporação das 
cargas no compósito processado podem ser aplicadas diferentes técnicas de 
caracterização. Entre as técnicas de caracterização avançadas, por se encontrarem em 
um estágio de desenvolvimento preliminar, se encontra a aplicação da técnica por 
ultrassom. Dentre suas vantagens está o fato de ser um método não-destrutivo e tem 
sido capaz de identificar a presença de defeitos e incorporação de cargas em 
compósitos de diferentes escalas. [21] O maior desafio desta técnica está na 
compensação pela dificuldade de propagação da onda pelo material polimérico, que é 
altamente atenuante. Sendo assim, busca-se através do uso da técnica por ondas 
guiadas combinado com a análise do espectro identificar características nos sinais de 
compósitos termoplásticos. [22] 
  
 
Metodologia 

 
2 EXPERIMENTAL  
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2.1 MATERIAIS   
Os materiais utilizados foram: polietileno reciclado (Bemis S.A.), fibras de línter de 
algodão (Embrapa Algodão), argila montmorilonita Cloisite® 30B (Southern Clays) e 
compatibilizante PE-g-MAH (Chemtura).  
  
2.1.1 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS  
O trabalho anterior elaborou e analisou as formulações (PE/ Línter/ Argila OMMT/ 
Compatibilizante PE-g-MAh): 100/0/0/0, 100/1/0/0, 100/5/0/0, 100/9/0/0, 100/1/1/0, 
100/5/1/0, 100/5/3/0, 100/5/5/0, 100/9/1/0, 100/9/3/0, 100/9/5/0, 100/0/1/0, 100/0/3/0, 
100/0/5/0, 100/5/0/3, 100/0/5/3, 100/5/5/3 e 100/0/0/1, e foi notado aglomerações de 
línter, e redução das propriedades, fazendo-se necessário o estudo do processamento 
e otimização das estratégias de mistura, para garantir uma alta dispersão das cargas. 
[23] 

Foi dado continuidade ao trabalho com o estudo atual, contemplando novas estratégias 
de processamento para a melhor incorporação de cargas em compósitos híbridos. 
utilizando de manufatura avançada, para aquisição de dados e avaliação em tempo real. 
A Tabela 1 mostra as formulações utilizadas. 

O línter é um rejeito da indústria têxtil, o qual contém impurezas que poderiam atuar 
como cargas indesejadas, sendo necessário sua passagem por três processos de 
lavagens consecutivas em água destilada. 

O línter, argila OMMT e PE-g-MA possuem afinidade com água (molécula polar), 
favorecendo a absorção de umidade. Para evitar umidade no processo de extrusão se 
faz necessário a secagem dos materiais, para isso, foram mantidos na estufa de ar 
circulante à 60 C, por 8 horas, até a extrusão. 

As amostras foram preparadas conforme a Tab.1. Para o processamento na extrusora 
mono rosca, se fez necessário a preparação das amostras de forma discreta, sendo 
adicionado as quantidades percentuais propostas pela estratégia de mistura. De forma 
a garantir uma melhor dispersão das cargas na matriz polimérica. 

2.2 MÉTODOS  
2.2.1 ESTRATÉGIA DE PROCESSAMENTO  
Há dois fatores a serem controlados em busca dos melhores resultados de dispersão: 
O processamento, que foi executado por extrusão, tanto na mono rosca quanto na dupla 
rosca, escolha essa que afeta o nível de dispersão e degradação do extrusado; A 
composição, formada pela adição das cargas (línter e argila) à matriz de polietileno e a 
adição do compatibilizante à composição. Uma estratégia foi elaborada para investigar 
a influência da sequência dos processamentos, assim como as proporções das cargas, 
avaliando a melhor sinergia entre os fatores, garantindo a melhor dispersão de cargas 
e as melhores propriedades finais. 

A sequência do processamento foi elaborada baseada no planejamento fatorial 
completo, que é composta considerando todas as combinações possíveis entre os 
níveis e fatores disponíveis, mas a ordem de sua execução é aleatorizada, para evitar 
vícios estatísticos nos experimentos, logo, essencial para uma boa conclusão. A 
execução dessa estratégia se deu de quatro formas: na primeira todos materiais foram 
processados duas vezes juntos na extrusora de mono rosca; na segunda forma, todas 
as cargas foram processadas juntas duas vezes na extrusora dupla rosca; na terceira 
forma, uma das cargas foi processada inicialmente na mono rosca, a segunda carga foi 
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adicionada e processada na dupla rosca; já na quarta forma, uma das cargas foi 
processada inicialmente na dupla rosca, e a segunda carga foi adicionada e processada 

na mono rosca. 

  
2.2.2 EXTRUSÃO DOS MATERIAIS   
O processamento dos materiais foi realizado em duas etapas, uma fase de incorporação 
e outra de mistura, cada formulação passou duas vezes pelo processo de extrusão de 
acordo com a estratégia de mistura definida. A extrusora mono rosca utilizada da 
empresa AX plásticos Máquinas Técnicas Ltda, contém um elemento de mistura 
maddock, sendo o perfil de temperatura de (190/195/200 ºC) da zona de alimentação 
até a matriz, e a velocidade foi mantida a 40 rpm. Já a extrusora de dupla rosca foi 
utilizada com um perfil de temperatura de (180/185/190/195/200 ºC) da zona de 
alimentação até a matriz, e a velocidade foi mantida a 40 rpm. Após a etapa de extrusão, 
as composições foram secas a 60ºC em estufa a vácuo por 8h para a remoção de 
umidade residual do processo.  
  
2.2.3 MOLDAGEM POR INJEÇÃO   
Os corpos de prova do tipo I da norma ASTM D638 foram moldados por injeção em 
equipamento da marca Arburg modelo Allrounder 270 S, com perfil de temperatura de 
(180/185/190/195/200°C) da alimentação até o bico de injeção com temperatura do 
molde de 30°C e tempo de resfriamento de 45 s.  
  
2.2.4. ENSAIO NÃO-DESTRUTIVO POR ULTRASSOM   
Os ensaios de ultrassom foram realizados nos corpos de prova após a moldagem por 
injeção. Um par de sensores piezoelétricos foram acoplados à superfície do compósito 
utilizando uma graxa laboratórial. O elemento piezoelétrico emissor foi conectado a um 
gerador de funções enquanto o elemento receptor foi conectado a um pré-amplificador 
de +60dB (Physical Acoustics) e posteriormente a uma placa de aquisição de dados 
(Red Pitaya). Uma série de pulsos foi gerado na faixa de 135-165 kHz em intervalo de 
2 kHz e os sinais captados com taxa de leitura de 4 MHz. Através de um software 
desenvolvido em linguagem Python, os dados foram convertidos da escala de tempo 
para espectro de frequência utilizando transformada rápida de Fourier e os dados 
exportados para análise. 
  
 
 
Resultados e Discussões 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As amostras foram separadas e preparadas adequadamente, e após a primeira 
extrusão, foi notável um maior brilho e menor porosidade no material processado na 
extrusora dupla rosca quando comparado ao processado na extrusora mono rosca. Os 
materiais de forma geral apresentaram coloração menos amarelada quando comparada 
aos trabalhos passados, provavelmente devido ao processo de lavagem do linter 
inserido no trabalho atual. 

Testes preliminares com a técnica de caracterização por ultrassom foram capazes de 
identificar variações a partir da composição do compósito. As Figuras 1 e 2 mostram o 
espectro do sinal de ultrassom capturado para amostras com o acréscimo de cargas. 
Observa-se uma concentração de picos na região entre 100 e 150 kHz, próximos ao 
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sinal que foi introduzido. E alguns sinais na região entre 350 e 450 kHz que caracteriza 
uma região de sinais harmônicos. 

A partir da amplitude máxima encontrada para cada espectro analisado observa-se uma 
redução na intensidade do sinal capturado com o acréscimo das cargas. Esse resultado 
pode ser justificado pois na interface entre os materiais existe reflexão e atenuação das 
ondas de ultrassom. Conforme visto na Figura 3 o valor da queda na amplitude do pico 

máximo é proporcional à concentração da carga adicionada no compósito. 

Apesar dos resultados preliminares apresentados com foco na amplitude dos picos na 
região principal entre 100 e 150 kHz, não foi possível identificar na região dos picos 
harmônicos nenhuma relação com as cargas. Sendo assim, não foi possível demonstrar 

a capacidade de aplicação da análise não-linear por harmônicos para esse material. 

Tendo em vista as circunstâncias atuais definidas na resolução para o enfrentamento 
da pandemia de COVID-19, o cronograma de atividades previsto se tornou impraticável 
devido ao impedimento às instalações laboratoriais, com isso a continuação dos testes 

foi suspensa. 

  
 
 

Conclusão 

 
4 CONCLUSÃO   
O acréscimo de diferentes cargas (argila e línter) ao polietileno foi detectado através da 
técnica de caracterização por ultrassom através da redução da amplitude dos sinais 
captados. Resultados preliminares demonstraram a limitação da análise por picos 
harmônicos. 

Durante o desenvolvimento desse trabalho, foi possível obter aprendizados 
fundamentais para planos futuros, como: metodologia de organização experimental, 
limite de incorporação de cargas, incompatibilidades químicas entre cargas e polímeros 
e as formas de contornar essas dificuldades, e principalmente a compreensão do 
contexto laboratorial e trabalho em equipe. 

O plano de trabalho foi desenvolvido até o momento de parada global, devido ao COVID-
19. Contudo impossibilitou parte da metodologia prevista. 
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Anexos 

 

 

Fig1 – Espectro do sinal de ultrassom capturado de amostras do polietileno puro e com 
diferentes concentrações de argila MMT 
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Fig2 – Espectro do sinal de ultrassom capturado de amostras do polietileno puro e com 
diferentes concentrações de fibra do línter de algodão 
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Fig3 – Comparativo da amplitude máxima do sinal de ultrassom entre os picos de 100 e 
150 kHz para os corpos de prova testados 

 

 

Tabela 1 (Estratégia de mistura.) 
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TÍTULO: Produção de pó de beterraba pelo secador leito de jorro com diferentes 

quantidades de adjuvantes 

Resumo 

 

A beterraba é rica em diversos bioativos com propriedades antioxidantes. Considerando 
sua alta umidade e potencial para secagem, este trabalho teve como objetivo avaliar os 
pós dos extratos da casca e da polpa da beterraba, obtidos no leito de jorro. Para isso, 
foram realizadas algumas análises físico-químicas de ambas as partes da hortaliça, bem 
como dos extratos e dos pós obtidos. Foram realizados experimentos de secagem dos 
extratos da polpa e da casca no leito de jorro a 70°C para dois níveis de concentração 
de adjuvante (amido de milho, 5,24% e 10%), sendo calculados os rendimentos de 
produção dos pós. De acordo com os resultados, o rendimento foi de 80% para a 
secagem do extrato da casca em ambas as concentrações de amido, e para os extratos 
da polpa com 5,24 e 10% de amido, os rendimentos foram de 48,8 e 33,2% 
respectivamente, indicando que uma maior quantidade de adjuvante interferiu 
negativamente na produção. Os pós obtidos foram analisados quanto a umidade, 
atividade de água e higroscopicidade. Todos os pós são não higroscópicos pois têm 
valores inferiores a 10% e encontram-se em condições adequadas para 
armazenamento e concentração com umidade e atividade de água que variaram de 

6,41% a 6,75% e de 0,392 a 0,515, respectivamente. 

 
 
Palavras-chave: Beterraba; secagem; leito de jorro; extratos. 

TITLE: Production of beet powder by the spouted bed dryer with different amounts of 

adjuvants 

Abstract 

 

Beets are rich in several bioactives with antioxidant properties. Considering its high 
humidity and drying potential, this work aimed to evaluate the powders of the extracts of 
the beet peel and pulp, obtained in the spouted bed. For this purpose, some physical-
chemical analysis of both parts of the vegetable were carried out, as well as of the 
extracts and powders obtained. Drying experiments of pulp and peel extracts were 
carried out in the spouted bed at 70 ° C for two levels of adjuvant concentration (corn 
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starch, 5.24% and 10%), and the production yields of the powders were calculated. 
According to the results, the yield was of 80% for the drying beet peel extract in both 
starch concentrations, and for the pulp extracts with 5.24 and 10% starch, the yields 
were 48.8 and 33.2% respectively, indicating that a greater amount of adjuvant interfered 
negatively in the production. The powders obtained were analyzed for humidity, water 
activity and hygroscopicity. All powders are non-hygroscopic because they have values 
below 10% and are in adequate conditions for storage and concentration with humidity 
and water activity that ranged from 6.41% to 6.75% and 0.392 to 0.515, respectively. 

 
 

Keywords: Beet; drying process; spouted bed dryer; extracts. 

Introdução 

A beterraba (Beta vulgaris) é uma hortaliça pertencente à família Quenopodiácea, esse 
nome atribui-se a sua raiz, que é vermelho/arroxeada. Essa coloração é característica 
das betalaínas presentes em sua composição, e principalmente as betaninas, que 
proporcionam a hortaliça propriedades anti-inflamatórias (DÖRR, 2018). Sua produção 
no Brasil ocorre principalmente nas regiões Sul e Sudeste (ALVES et al., 2008). É uma 
hortaliça rica em minerais e vitaminas, dentre elas a vitamina C, ativo muito importante 
a saúde humana e comumente aplicada em produtos cosméticos. 

Ao passar por um processo de desidratação para transformar-se em pó, a beterraba 
torna-se um produto com potencial para aplicação em diversas áreas, desde a de 
alimentos até a de cosméticos. A medida que se retira a umidade da hortaliça, são 
agregados novos benefícios a ela, como por exemplo, a concentração de nutrientes e 
corantes, facilitação do transporte, redução de custos de transporte e principalmente 
aumento da vida útil do alimento (COSTA et al., 2003). O processo de produção desse 
pó pode ocorrer mediante aplicação de diversos métodos de secagem, e dentre eles, o 
leito de jorro com partículas inertes. 

O secador de leito de jorro empregado na secagem de pastas e suspensões pode 
produzir pós com características compatíveis às dos produzidos no spray-dryer a um 
custo mais acessível. O leito de jorro convencional é constituído de uma coluna cilíndrica 
com base cônica e orifício central para passagem da corrente do ar aquecido, o qual 
promove a movimentação ascendente das partículas inertes na região interna 
denominada jorro, que aflora a superfície como uma fonte de partículas. As partículas 
retornam ao jorro em movimento descendente pela região anular que circunda a região 
do secador cujo escoamento se assemelha ao de um leito deslizante. A intensa 
movimentação das partículas é responsável pelas elevadas taxas de transferência de 
calor e massa observadas neste secador. 

Na secagem de pastas e suspensões, o material alimentado ao secador por 
gotejamento ou atomização é depositado sobre a superfície das partículas inertes, 
formando uma película que seca rapidamente e se rompe pelo atrito entre as partículas, 
sendo arrastado pelo ar para o ciclone onde é separado e recolhido na forma de pó. É 
considerado um secador com grande eficiência na secagem de alimentos, mas que 
necessita de uma atenção maior na secagem de pastas ricas em açúcares, uma vez 
que essa composição do material a ser secado pode produzir pós pegajosos que fiquem 
aderidos nas partículas inertes e provoquem a instabilidade ou até mesmo o colapso do 
jorro (MEDEIROS, 2001). 
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Nesse cenário, surgem os adjuvantes de secagem, que são materiais adicionais que 
promovem a redução desses efeitos indesejados e contribuem para aumentar o 
rendimento da secagem. Como adjuvantes tem-se o leite em pó, o whey-protein, a goma 
arábica, o amido de milho, entre outros. A adição de adjuvantes faz com que o pó 
produzido seja mais fluido e diminui as forças de adesão, proporcionando aumento da 
recuperação do produto uma vez que atuam como elementos carreadores (BENELLI et 

al., 2013). 

Assim, neste trabalho estudou-se a produção do pó de beterraba por secagem em leito 
de jorro com diferentes concentrações de adjuvantes para observar qual concentração 
proporciona melhores características dos pós obtidos e, posteriormente, analisar a 

possibilidade de aplicação dos pós obtidos em produtos cosméticos. 

 
Metodologia 

 

As beterrabas utilizadas neste trabalho foram obtidas na Central de Abastecimento de 
Natal/RN (CEASA). A princípio elas foram higienizadas e, em seguida, descascadas a 
fim de separar a casca da polpa. Ambas as partes foram trituradas, separadamente, em 
um processador de alimentos PHILCO e armazenadas em um refrigerador. 

Primeiramente, foram feitas análises de umidade, sólidos totais e ácido ascórbico. A 
umidade foi realizada de acordo com o método do Instituto Adolfo Lutz (2008), que 
consiste em pesar de 3 g à 5 g de amostra em pesa filtros e secá-las em estufa à 70 °C 
durante 24 horas. Com esses dados, obtém-se os valores da umidade e, 
consequentemente, de sólidos totais. 

Já a análise da concentração de vitamina C foi realizada pela metodologia de Oliveira 
et al. (2010) adaptada para amostras coloridas, a qual se trata da titulação de uma 
mistura de 2 mL de solução de Tillmans e 18 mL de água destilada utilizando ácido 
metafosfórico 1% como solução extratora. O ponto de titulação, portanto, foi observado 
quando a solução titulada e a titulante apresentaram a mesma coloração e, por fim, a 

quantidade de ácido ascórbico foi calculada a partir da Equação 1 e da Equação 2. 

Após essas análises, foram produzidos os extratos a partir da mistura da polpa da 
beterraba processada com solução 1 % de ácido cítrico em agitação por um período de 
2 horas. Em seguida, a mistura foi filtrada a vácuo, de modo que o filtrado corresponde 
ao extrato da polpa. O mesmo procedimento foi feito com a casca da beterraba. Esses 
extratos foram produzidos com a finalidade de concentrar seus nutrientes e facilitar o 
processo de secagem. Foram realizadas as análises de umidade e sólidos totais 
seguindo a mesma metodologia utilizada na beterraba in natura, porém com amostras 

de 5 g e à temperatura de 70 °C. 

Tendo realizados todas as análises com os extratos, foi feita a secagem dos mesmos 
para a obtenção dos pós. O método utilizado foi a secagem em leito de jorro com adição 
de amido de milho nas amostras em dois níveis de concentração, sendo estes 5,24 e 
10 %. Foram realizadas cinco alimentações com taxa de 7 mL/min e 14 minutos de 
tempo de intermitência, sendo 6 minutos de alimentação e 8 de parada. A coluna do 
jorro continha uma carga de 2500 g de partículas de polietileno com diâmetro de 3,2 ± 
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0,05 mm e com densidade real de 0,875 ± 0,468 g/cm3. A velocidade do ar no topo da 
coluna foi em torno 13 m/s e a temperatura de entrada do ar foi fixada em 70 °C. 

Por fim, os pós produzidos via secagem foram avaliados quanto à sua umidade, 
higroscopicidade e atividade de água. Assim como nas demais análises de umidade, foi 
usada a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008) com amostras de 1 a 3 g. A atividade 
de água, por sua vez, foi medida através do AQUALAB (SERIE 3TE, Brasil), adicionando 

1 g do material no equipamento. 

A higroscopicidade foi determinada a partir da metodologia descrita por Franco (2015) 
a qual consiste em criar um meio saturado em um dessecador. Primeiramente, foram 
pesadas amostras de 1 g dos pós em recipientes abertos. Em seguida, elas foram 
colocadas em um dessecador fechado (contendo uma solução com cerca de 40 % de 
cloreto de sódio na parte inferior) e envolvido com papel filme durante 7 dias. Após esse 
período, os pós foram novamente pesados e a higroscopicidade foi determinada por 
meio da Equação 3. 

É válido ressaltar que todos os experimentos realizados foram feitos com amostras em 
triplicata. O rendimento foi definido como a razão entre a massa de sólidos produzidos 
e a massa de sólidos alimentados conforme a Equação 4. 

 

Resultados e Discussões 

 

Nas análises realizadas com a beterraba in natura, a umidade obteve um valor de 87,89 
± 0,37 % para a polpa e 88,26 ± 0,30 % para a casca, o que indica que a beterraba 
possui alto teor de umidade, tendo um grande potencial para secagem. O teor de sólidos 
totais, portanto, foi de 12,11 ± 0,37 % na polpa e 11,74 ± 0,30 % na casca. Já a 
quantidade de ácido ascórbico calculada corresponde à 32,07 mg de ácido 
ascórbico/100 g de amostra, o que é compatível com Luengo et al. (2011), cujo o valor 
encontrado foi de 35,2 mg de ácido ascórbico/100g de amostra. 

Quanto às análises do extrato, foi feita a umidade e os sólidos totais. No extrato da polpa 
a umidade foi de 97,25%, já no extrato da casca foi de 98,46%. Esta diluição era 
esperada pois no processo de preparação do extrato a filtração à vácuo torna o mesmo 
quase em sua totalidade líquido. Sendo assim, os sólidos totais do extrato da polpa e 
da casca foram de 2,75% e 1,54% respectivamente. 

Com relação aos pós, os resultados das análises de atividade de água, umidade e 
higroscopicidade, encontram-se na Tabela 1. Para a umidade, os valores obtidos para 
os pós do extrato da polpa foram de cerca de 6,69% para o pó com 5,24% de amido e 
6,75% para o pó com 10% de amido. Já para os para os pós do extrato da casca foram 
de 6,41% para o pó com menor quantidade de amido e 6,58% para o pó com maior 
quantidade. Esses valores indicam que a secagem contribui bem para a redução de 
umidade proporcionando pós com maior vida útil. Em relação ao teste Tukey, não foram 
observadas diferenças significativas para a umidade dos pós. 

Na análise de atividade de água foram obtidos valores de 0,476 e 0,515 para os pós do 
extrato da polpa com 5,24 e 10% de amido, respectivamente. Já para os pós do extrato 
da casca foram obtidos valores de 0,457 e 0,392, para os pós com menor e maior 
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quantidade de amido, respectivamente. Em relação ao teste Tukey, há diferenças 
significativas entre os valores. Apesar disso, todos os pós se encontram com atividade 
de água abaixo de 0,6, o que segundo Celestino (2010) indica que há pequeno ou 
nenhum crescimento de microrganismos. 

Quanto a higroscopicidade, os valores obtidos foram, respectivamente: 2,83% e 2,78% 
e 3,01% e 3,35% para os pós do extrato da polpa com 5,24 e 10% de amido e para os 
pós do extrato da casca com 5,24 e 10% de adjuvante. Conforme o GEA NIRO 
RESEARCH LABORATORY (2003), todas as amostras que se encontram na faixa 
abaixo de 10% são consideradas não higroscópicos, o que indica que elas não 
absorvem facilmente água do ambiente que possua a umidade relativa maior que a 
umidade de equilíbrio dos pós. O teste Tukey, por sua vez, indica que não há diferenças 
significativas entre os pós para a atividade de água. 

Por fim, nos experimentos de secagem, o secador operou de forma estável sem 
comprometimento fluidodinâmico, produzindo pós finos e, conforme já discutido antes, 
com características favoráveis a conservação. Na Figura 1 é possível visualizar os pós 
obtidos no laboratório. A textura fina e aveludada indica que eles possuem potencial 
para aplicação em cosméticos – especialmente no caso da produção de blushes – e 
essa característica será avaliada nas próximas etapas da pesquisa. 

Já no Gráfico 1, observa-se um comparativo do rendimento da produção de pó nos 
experimentos de secagem dos extratos da polpa e da casca da beterraba com valores 
de 48,8% e 33,2% para os pós do extrato da polpa com 5,24 e 10% de amido, 
respectivamente. Já para os pós do extrato da casca foram obtidos valores de 80,4% e 
80,1%, para os pós com 5,24 e 10% de amido, respectivamente. Esses valores indicam 
que a secagem do extrato da casca apresenta rendimentos bem mais elevados quando 
comparado com a secagem do extrato da polpa. Ainda, é possível verificar que uma 
maior concentração de amido, no caso da polpa, interferiu negativamente no 
rendimento. Sugere-se que isso acontece devido as perdas por elutriação que ocorrem 
no pó com a adição do amido, que proporciona um menor diâmetro nas partículas, 
podendo ser inferior ao diâmetro de corte do ciclone, promovendo o arraste do mesmo 
para o ambiente. 

O maior rendimento na produção do pó do extrato da casca pode ser explicado pela 
menor concentração de açúcares presente na casca. Já para a secagem do extrato da 
casca este efeito não foi observado e a maior concentração de amido não interferiu no 
rendimento. Assim, não seria necessário aumentar a concentração de amido para se 

obter maiores rendimentos. 

 
Conclusão 

 

Por meio dos experimentos realizados no presente trabalho é possível concluir que a 
beterraba é uma hortaliça com potencial para secagem em leito de jorro uma vez que a 
produção de pó alcançou resultados satisfatórios tanto nas características adequadas 
para condições de armazenamento e conservação, quanto na estabilidade sob o ponto 
de vista microbiológico e físico-químico. O secador apresentou um bom rendimento 
principalmente na secagem do extrato da casca o que pode ser justificado pela maior 
concentração de açúcares presentes na polpa. A adição do amido em maior 
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concentração interferiu negativamente na produção de pó do extrato da polpa, não 
influenciando a produção do pó do extrato da casca. Este resultado é favorável ao 
processo uma vez que minimiza gastos com adjuvantes e favorece a obtenção de um 
produto mais rico nos componentes presentes no extrato da beterraba. 

Ainda, pode-se dizer que os pós de beterraba obtidos mediante essa técnica de 
secagem apresentam características relativas a estabilidade, umidade e 
higroscopicidade que podem viabilizar seu aproveitamento na produção de cosméticos. 
A utilização de um secador de baixo custo e elevado rendimento em consonância com 
a proposta de um adjuvante que pode ser empregado na preparação de blushes, por 
exemplo, reforçam o prosseguimento da pesquisa sobre o uso da beterraba em pó na 

produção de cosméticos. 
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Equação 1 e Equação 2 

 

 

Equação 3 
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Equação 4 

 

 

Tabela 1 - Caracterização dos pós de beterraba e resultados do teste Tukey 

 

 

Figura 1 – Imagem dos pós dos extratos de beterraba obtidos 
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Gráfico 1 – Rendimento da secagem dos extratos da beterraba 
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TÍTULO: Sistema de Visão Embarcado em Exoesqueleto Robótico para os Membros 

Inferiores 

Resumo 

 

No decorrer dos últimos anos têm sido desenvolvidos numerosos trabalhos que 
envolvem a utilização de uma órtese ativa para a reabilitação eauxílio na movimentação 
de pacientes que possuam algum grau de deficiência motora. No presente, as principais 
Órteses disponíveis no mercado não dispõem de artifícios para perceber e modelar o 
ambiente ao seu redor, o que impede da órtese realizar a sua localização no ambiente 
em que se encontra, impossibilitando a mesma prever ações dos seus usuários, por 
exemplo. Neste contexto, câmeras RGB-D vão sendo utilizadas como estratégia para 
realizar esta localização, por meio de nuvem de pontos para detectar regiões planares 
do ambiente. Ainda que haja um significativo progresso, ainda há numerosos desafios 
a serem superados, como por exemplo o custo computacional para a utilização do 
sistema de visão em um computador embarcado. Neste contexto, é proposta a criação 
de um sistema de visão computacional para um sistema de órtese ativa, utilizando um 
computador embarcado, o Raspberry Pi 3, juntamente com um sistema operacional de 
robótica (Robot Operating System - ROS). Foram realizados alguns testes para 
investigar a possibilidade da utilização deste conjunto para resolver o gargalo 
encontrado em nosso projeto de Órtese ativa. 

 
 
Palavras-chave: Visão Computacional, Exoesqueleto, ROS, Raspberry 

TITLE: Vision System Embedded in Robotic Exoskeleton for Lower Limbs 

Abstract 

Over the past few years, numerous studies have been developed that involve the use of 
an active orthosis for rehabilitation and assistance in the movement of patients who have 
some degree of motor disability. At present, the main Orthoses available on the market 
do not have the devices to perceive and model the environment around them, which 
prevents the orthosis from realizing its location in the environment in which it is located, 
allowing it to predict the actions of its users, for example. In this context, RGB-D cameras 
are being used as a strategy to perform this location, using point clouds to detect planar 
regions of the environment. Although there is significant progress, there are still many 
challenges to be overcome, such as the computational cost for using the vision system 
on an embedded computer. In this context, it is proposed to create a computer vision 
system for an active orthosis system, using an embedded computer, the Raspberry Pi 3, 
together with a robotics operating system (Robot Operating System - ROS). Some tests 
were carried out to investigate the possibility of using this set to solve the bottleneck 
found in our Active Orthosis project. 
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Introdução 

Exoesqueletos e órteses são definidas como dispositivos mecânicos que são 
particularmente antropomórficos, são vestidos pelo usuário e operam de acordo com o 
movimento do mesmo (Herr 2009). Logo, podemos dizer que o termo exoesqueleto é 
utilizado para o equipamento que tem como principal função, melhorar as habilidades 
de locomoção do usuário e auxiliar no transporte de cargas mais pesadas, tendo um 
menor esforço físico para o usuário. Consequentemente, na maioria dos casos, é 
utilizado por usuários que são capazes de realizar algum movimento, para que o mesmo 
seja potencializado (Alsina 2015) . 

Já as órteses, é possível classificá-las em dois tipos: passivas ou ativas. As órteses 
passivas apenas corrigem ou impedem certos movimentos dos membros ao passo que 
as ativas são utilizadas para corrigir a fraqueza ou a carência de função muscular, 
utilizadas para dar assistência aos movimentos de usuários que possuam alguns 
problemas musculares. 

Um exemplo de órtese ativa é a que estamos desenvolvendo em nosso projeto “Órteses 
Ativas Transparentes para Reabilitação e Assistência à Locomoção”, denominada 
Ortholeg 2.0 (Anexo 2). Nesta órtese, é necessário um sistema de visão computacional 
para que seja possível realizar a sua localização no ambiente em que a mesma se 
encontra. Com base nessa necessidade do projeto, era fundamental buscar soluções 
de localização, que fossem compactas para que seja viável sua utilização com a órtese. 
Com base nessa necessidade, foi buscado algumas soluções para este gargalo, as 
quais serão discutidas neste trabalho. 

 

Metodologia 

 

Um sistema embarcado, ou sistema embutido, é um sistema de microprocessadores, 
no qual o computador é completamente encapsulado e dedicado ao sistema ao qual ele 
controla, sendo bastante utilizado em prototipagem e robótica, devido ao seu tamanho 
compacto e ao fato de ser programável. Diferente de um computador convencional, um 
computador embarcado realiza um conjunto de tarefas predefinidas, uma vez que é 
dedicado a realizar tarefas específicas para as quais o sistema foi programado. 

Para a realização do sistema de visão RGB-D da órtese, era necessário um sistema 
embarcado que pudesse suprir as necessidades impostas pelo sistema de visão. Era 
necessário um microcomputador com uma boa velocidade de processamento, uma vez 
que estamos trabalhando com imagens em tempo real e grandes atrasos no 
processamento desses dados podem prejudicar a movimentação da órtese. Também 
era necessário um microcomputador que tivesse suporte a biblioteca de visão 
computacional OpenCV, que possui códigos dedicados para a visão computacional, os 
quais iríamos utilizar e que, no momento, é o estado da arte quando falamos em 
processamento de imagens. Por fim, também era necessário que o mesmo tivesse 
suporte para ROS, já que toda a estrutura de código para o sistema de visão seria 

desenvolvido com base nele. 
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Levando em conta todos os requisitos que tínhamos, optamos por testar a placa 
Raspberry Pi 3, como nosso microcomputador. O Raspberry Pi 3 é a terceira versão dos 
microcomputadores da Raspberry. Ele possui um processador de 1,4 GHz e também 
apresenta 1GB de memória. Seu sistema operacional padrão é chamado de Raspbian, 
um sistema Linux que utiliza o Debian como base e que já possui suporte às bibliotecas 
do OpenCV e ROS 

Ainda assim, houve problemas com a compatibilidade da versão utilizada do ROS com 
a suportada pelo Raspbian. Por essa razão foi necessário a utilização de um sistema 
operacional derivado do Raspbian, que já possuísse o sistema do ROS implementado 
nele e com suporte as novas versões, como o sistema desenvolvido pela empresa de 
robóticaubiquity robot, que já possuem um sistema próprio para Raspberry, o Ubiquity 
Robotics Raspberry Pi, baseado no Ubuntu 16.04 e que já dispõem do ROS previamente 
instalado, uma vez que a empresa já o utiliza para o controle dos seus robôs. Por 
utilizarmos este sistema operacional, também foram encontrados problemas referente 

a instalação do OpenCV na placa, mas que no fim foram solucionados. 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram realizados testes básicos para validar o funcionamento de código do OpenCV e 
do ROS na placa. Para o ROS, conseguimos realizar testes básicos de simulação, como 
a movimentação de um robô virtual com o ambiente de simulação do próprio ROS, 
utilizando entradas numéricas para a distância que este robô se movimenta em um 
plano cartesiano (x,y) (Anexo 1). 

Foi possível constatar com este teste que, de fato, o sistema ROS está funcional na 
placa, uma vez que foi possível realizar a movimentação do robô simulado através de 
código no próprio Raspberry. Entretanto, foi possível constatar também uma limitação 
neste sistema. Ao criar um projeto utilizando o ROS, é necessário compilar este projeto, 
o que demora um certo tempo de processamento, que varia de acordo com o tamanho 
do mesmo e do processador que está sendo utilizado. Ao utilizar o processador do 
raspberry para compilar o projeto do ROS, acabamos constatando um tempo bem 
elevado, chegando até a algumas horas a depender do projeto, onde o sistema fica 
bastante lento e travado até que termine essa compilação. Uma solução encontrada 
para este problema foi realizar a compilação em um outro computador, onde de fato 
estamos desenvolvendo o código, e passar para a placa o projeto já compilado, assim 
tornando os processos de testes e atualizações dos códigos muito mais rápidas. 

O próximo passo de testes e aquisição de dados seria utilizando a câmera RGB-D para 
logo após realizar o acoplamento com a órtese. Contudo, devido a pandemia do Covid-
19 e as medidas de isolamento adotadas, não foi possível dar continuidade aos testes 
e coleta de mais dados, uma vez que todo o equipamento encontra-se no laboratório de 
pesquisa do nPITI - Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tecnologia da Informação - e 
sem o equipamento, torna-se inviável a realização dos testes, logo, os mesmos foram 
adiados até que seja seguro para que voltemos a nossas rotinas normais nos 
laboratórios e nas pesquisas. 

 

Conclusão 
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Este projeto propôs um sistema de visão sensorial a ser aplicado na órtese ativa 
Ortholeg 2.0. O sistema foi formado por uma câmera RGB-D, o kinect v1 da Microsoft 
Corporation e Raspberry Pi 3 da empresa Raspberry, que seriam acoplados na Órtese 
para capturar e processar imagens RGB-D na região da frente do usuário de modo a 
verificar qual o tipo de ambiente o mesmo se encontra. O presente trabalho está inserido 
no projeto “PVG13038-2015 - Órteses Ativas Transparentes para Reabilitação e 
Assistência à Locomoção – TAO” que visa o projeto e a construção de órteses ativas 
transparentes para o auxílio à locomoção de pessoas com pouca ou nenhuma 
mobilidade nos membros inferiores (paraplégicos). 

As estratégias aplicadas para a utilização do microcomputador juntamente com a 
câmera RGB-D se mostraram válidas. Foi de fato possível compactar os algoritmos de 
visão para a órtese com a ajuda do Raspberry. Com o ROS a estrutura dos projetos de 
código ficaram mais otimizados, no contexto em que foi possível observar. Ainda é 
necessário realizar mais alguns testes e coletas de dados com o sistema acoplado com 
a órtese para que seja possível concluir com exatidão se este sistema de fato é o ideal 
para a órtese. 

Futuramente, quando for possível retornarmos a nossa rotina padrão, nossos trabalhos 
serão principalmente realizar testes com a órtese, realizando a coleta de dados do 
ambiente e o tratamento desses dados, observando o comportamento da placa ao 
receber esse grande volume de dados e verificar se o ROS também consegue lidar com 
eles, para podermos então validar todo o sistema desenvolvido. 
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Anexos 

 

 

Simulação TurtleSim do ROS 

 

 

Simulação TurtleSim do ROS 
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Anexo 2: Órtese Ativa Ortoleg 2.0 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Antenas de Microfita e CPW Alimentadas por Linhas de 

Microfita Fendidas para Aplicações em Sistemas 5G 

Resumo 

Neste artigo, nos propusermos a utilizar técnicas modernas de aprendizado de 
máquinas como Suport Vector Regression e Lasso Regression para otimização e 
síntese de design de antenas de microfita. Para intuito de teste, uma antena com 
aplicação em 5G foi utilizada, a fim de validar os resultados obtidos. Um framework foi 
desenvolvido utilizando VBScript e Python para automatizar a geração de dados através 
do software HFSS. 
 
Palavras-chave: Machine Learning, Antena de Microfita, Python, VBScript, Regressão. 

TITLE: Machine Learning Techniques for optimization and synthesis of Microstrip Patch 

antennas. 

Abstract 

In this paper, we propose the use of modern machine learning techniques such as Suport 
Vector Regression and Lasso Regression as a synthesis and optimization of microstrip 
patch antenna designs . A VBScript and Python framework was developed to automatize 
the dataset generation via HFSS. For testing purposes, an antenna with 5G applications 
was tested in order to validate the results obtained. 
 
Keywords: Machine Learning techniques, Microstrip, Python, VBScript, Regression. 

Introdução 

Recentemente, algumas características práticas como alto ganho e operação em faixas 
ultra largas têm sido almejadas para sistemas de comunicações atuais (WLAN, Wi-MAX, 
Wi-Fi e 5G). As antenas de microfita vem ganhando um grande destaque em pesquisas 
pois além de cumprir tais características possuem baixo custo e facilidade de fabricação. 
Um dos grandes desafios no design de antenas é o casamento de impedância. Diversas 
técnicas podem ser abordadas para garantir o casamento de impedância de uma 
antena, a utilização de guia de ondas coplanar (CPW) vem ganhando bastante espaço 
pelas suas características UWB, possuindo em contrapartida um menor ganho devido 
ao seu diagrama de radiação menos diretivo. Tal técnica possui modelos teóricos 
extremamente complexos e muitas vezes impossíveis de serem resolvidos, sendo este 
um dos principais gargalos em relação a evolução dessas antenas. Devido a tais 
circunstâncias, muito tem se pesquisado na área de aprendizado de máquinas voltado 
ao design de antenas de microfita, utilizando aprendizado supervisionado (Gradient 
Boost, SVM, KNN), técnicas de regressão (SVR, LASSO, Redes Neurais) e técnicas de 
otimização heurísticas (PSO, algoritmos genéticos). Neste Artigo será abordado um 
estudo sobre quão bem modelos de machine learning utilizando técnicas de regressão 
se adequam a resposta em frequência para antenas de microfita CPW. A seção 2 
descreve as principais idéias sobre os algoritmos de ML abordados neste artigo, como 
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também as tecnologias utilizadas. As performances são discutidas na sessão 3, como 
também suas comparações com o modelo simulado pelo HFSS. A seção 4 contém a 
conclusão e discussões sobre trabalhos futuros nessa área. 
 
Metodologia 

 
Para validar a idéia proposta uma antena de microfita CPW, com aplicações nas 
frequências do 5G, foi utilizada. Para gerar uma base de dados foi criado um pequeno 
framework em python e VBScript a fim de automatizar os testes de simulações feitos no 
HFSS, o VBScript foi escolhido para executar diretamente os comandos no HFSS, o 
Python foi utilizado para automatizar o manipulamento de variáveis e fazer tanto a 
análise dos dados (utilizando a biblioteca pandas) quanto a criação dos modelos de 
machine learning (utilizando as bibliotecas sklearn e numpy). A fim de simplificar o 
modelo, foi escolhido o método de figura de mérito para medir a performance dos 
resultados obtidos pela simulação (somatório do módulo das frequências em decibéis 
nas bandas desejadas), desta forma é possível trabalhar como um problema de 
regressão, ao qual o modelo tentará predizer os valores da figura de mérito com base 
nas variáveis mais significantes da antena. A princípio foram feitas alterações 
randômicas em todas as variáveis, a fim de reconhecer, utilizando uma matriz de 
correlação, quais seriam as variáveis críticas. Nesta figura observamos uma matriz 
composta pelas variáveis propostas a serem otimizadas e seus níveis de correlação 
entre si representado pelas cores. A correlação mede o nível de influência de uma 
variável em outra, quanto mais perto de 1 ou -1 mais influente esta variável é em relação 
a outra. Ao observar a última linha, podemos ver o nível de correlação entre W1, L2 e 
L5 com FOM. Podemos observar que a variável W7 possui forte correlação com o 
coeficiente de reflexão desta antena, as variáveis W1, L1 e L5 também mostram alguma 
correlação com este coeficiente. Sabemos também que a frequência de ressonância 
está fortemente ligada com o perímetro do elemento ressoante, utilizamos também o 
perímetro do pentágono como variável para os algoritmos de regressão. Utilizando 
então os modelos SVR e LASSO para predizer o comportamento da antena neste 
espaço de amostras. Após treinar os modelos, foi feito um espaço de amostras varrendo 
um total de 10000 (dez mil) possibilidades, ao qual foi escolhido o melhor caso predito 
por ambos, utilizamos o HFSS para validar através da simulação os resultados preditos. 
Support Vector Regression Support Vector Machine também pode ser usado como um 
método de regressão, mantendo todas as principais características do algoritmo. O 
Support Vector Regression (SVR) usa os mesmos princípios que o SVM como método 
de classificação, com apenas algumas mudanças. Por ter como output um número real, 
acaba se tornando muito difícil predizer a informação, que possui infinitas possibilidades. 
No caso da regressão, uma margem de tolerância é utilizada (epsilon) para aproximar 
com o SVM. Lasso Regresson Lasso regression é um tipo de regressão linear que utiliza 
uma penalidade de lambda nos erros médios quadráticos, aumentando o bias e 
diminuindo a variância do modelo. Este tipo particular de regressão é bem utilizado em 
modelos que possuem pequenos datasets ou modelos que possuam variáveis com 
baixa correlação entre o valor alvo. 
 
Resultados e Discussões 

 
A fim de validar os resultados obtidos, serão apresentados a resposta em frequência do 
caso base da antena e dos casos obtidos através dos modelos de aprendizado de 
máquinas utilizados com base na figura de mérito. foram escolhidas duas figuras de 
mérito, uma na mesma frequência de ressonância da antena base, tendo como objetivo 
otimizar o coeficiente de reflexão, e outra para a frequência de 3.5 GHz, tendo como 
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objetivo validar a síntese de novas frequências de ressonância com base nos modelos 
de regressão. Otimização A resposta em frequência da antena modelo, utilizada como 
caso base para otimização e síntese, pode ser observada na figura abaixo, possuindo 
uma frequência de ressonância em 4.9 GHz de -20 dB. para a primeira figura de mérito, 
ao utilizar o algoritmo de SVR para otimizar os parâmetros, obteve-se uma melhora na 
resposta em frequência de 20 dB, como pode ser observado na figura abaixo. para a 
primeira figura de mérito, ao utilizar o algoritmo de Lasso para otimizar os parâmetros, 
obtivemos um deslocamento na frequência de ressonância para 4.1 GHz, obtendo uma 
melhora de 14 dB, se comparadas as duas frequências de ressonância. Síntese A fim 
de realizar a síntese dos parâmetros, foi utilizado uma segunda figura de mérito, em 3.5 
Ghz, com objetivo de validar o modelo para diferentes frequências de ressonância. O 
algoritmo de Support Vector Regression obteve uma resposta em frequência de -23 dB 
na frequência de 3.6 GHz, como podemos observar na figura abaixo. devido às 
características de bandas ultra largas das antenas de CPW, a antena ressoa em 3 
bandas do 5G (bandas em 2.4, 3.5 e 5 GHz). O algoritmo de Lasso Regression 
apresenta uma resposta em frequência de -32 dB na frequência de 3 GHz. Obtendo 
novamente um deslocamento na frequência desejada. 
 

Conclusão 

 
Pudermos observar que dentre os modelos testados o algoritmo de SVR se mostrou 
superior para esta aplicação. Isto acontece devido ao algoritmo Lasso ser baseado na 
regressão linear, possuindo uma alta variância para o modelo testado. Um novo método 
para otimização de antenas CPW foi proposto por este artigo, utilizando automação para 
gerar um banco de dados e algoritmos de regressão para predizer a resposta em 
frequência da antena. pudermos concluir então que estes algoritmos de machine 
learning são poderosas ferramentas e podem ser utilizadas tanto para otimização 
quanto para síntese de antenas. Trabalhos futuros Para melhorar a performance da 
antena, foi utilizado um algoritmo de força bruta, gerando inúmeras predições e 
escolhendo a que obteve melhor performance, no entanto algoritmos de otimização 
poderiam ser utilizados, sendo mais eficazes e precisos. Como trabalho futuro, deve ser 
realizada a otimização das caracteŕisticas escolhidas através de algoritmos como 
Particle Swarm Optimization e Reinforcement Learning. 
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Antena Base 

 

 

S11 Antena Base 
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S11 Antena Otimizada SVR 

 

 

S11 Síntese SVR 
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S11 Antena Otimizada Lasso Regression 

 

 

S11 Síntese Lasso Regression 
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TÍTULO: Avaliação das modificações interfaciais de blendas poliméricas imiscíveis 

compatibilizadas 

Resumo 

Esse trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a adesão superficial de 
poli(metacrilato de metila) elastômero / poli (tereftalato de etileno) (PMMA elast / PET) 
e o efeito da adição de um agente de compatibilização interfacial poli(metacrilato de 
metila-metacrilato de gicidila-acrilato de etila) (MGE) por meio de uma investigação 
morfológica através da técnica de microscopia de força atômica (AFM). As amostras 
foram preparadas por crio-ultramicrotomia e os resultados desta análise mostram que a 
blenda PMMAelast/PET com e sem compatibilizante apresenta uma morfologia 
complexa. 

 
Palavras-chave: Blendas poliméricas imiscíveis; Compatibilização; AFM; 

TITLE: ASSESSMENT OF INTERFACIAL MODIFICATIONS OF COMPATIBILIZED 

IMMISCIBLE POLYMERIC BLENDS 

Abstract 

This work aimed to carry out a study on the surface adhesion of poly (methyl 
methacrylate) elastomer / poly (ethylene terephthalate) (PMMA elast / PET) and the 
effect of the adding of an interfacial compatibilization agent poly (methyl methacrylate). 
gicidyl methacrylate-ethyl acrylate) (MGE) by means of a morphological investigation 
through the technique of atomic force microscopy (AFM). The samples were prepared 
by cryo-ultramicrotomy and the results of this analysis show that the PMMAelast / PET 
blend with and without compatibilizer has a complex morphology. 
 
Keywords: Immiscible polymeric blends; Compatibilization; AFM; 

Introdução 

Com o crescimento das indústrias poliméricas se fez necessário a inovação e a busca 
de novos materiais que possam vir a se destacar de forma positiva e a conter novas 
propriedades. Visando essa produção e pensando em algo que fosse inovador e com 
um melhor custo/benefício foram desenvolvidos métodos para modificar polímeros já 
existentes tendo como um desses métodos as blendas poliméricas [1]. 

Blendas poliméricas são materiais formados através da mistura física de dois ou mais 
polímeros, a qual é realizada sem que haja interação química de primeira ordem entre 
eles [2]. Termodinamicamente falando, as blendas poliméricas podem ser classificadas 
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como miscíveis e imiscíveis, sendo miscíveis quando formarem apenas uma única fase, 
e imiscíveis quando formarem mais de uma fase [1]. 

A miscibilidade é dada pelas interações químicas secundárias entre as moléculas, e 
está ligada a variação de energia envolvida no processo termodinâmico de mistura, ou 
seja, através da equação da energia livre de Gibbs (ΔGm) total [1]. Existe um número 
significativo de blendas poliméricas caracterizadas como miscíveis, no entanto, a 

maioria das misturas de polímeros é imiscível devido à baixa entropia de mistura [3]. 

O sistema imiscível, a morfologia de fases apresentadas é instável e em muitas vezes 
suas propriedades são inferiores aos polímeros puros que as constituem, de modo que, 
necessita da adição de compatibilizante. O uso de compatibilizante no sistema imiscível 
permite obter uma morfologia adequada, pois, a sua adição no sistema promove a 
redução nos domínios da fase dispersa, fazendo com que a adesão interfacial entre as 
fases aumente, o que por sua vez, melhora as propriedades mecânicas e torna a blenda 
compatível em seu estado de mistura [1]. 

Uma blenda polimérica pode ser considerada como compatível quando houver um 
sinergismo entre as propriedades físicas da mistura comparada aos polímeros puros, 
isso implica dizer que, algumas das suas propriedades são melhores quando 
comparadas com os polímeros puros. Quando uma blenda apresenta propriedades 
inferiores à dos polímeros puros, os quais são seus constituintes, essa blenda passa a 
ser considerada como incompatível [4]. 

O microscópio de força atômica abrange aplicações simples, desde o estudo da 
morfologia da superfície dos polímeros até o exame das características morfológicas, 
moleculares e estruturais de propriedades em escala nanométrica. O seu uso tem como 
vantagens uma maior resolução, imagens em três dimensões, não precisa de 
recobrimento condutivo, não requer o um método de preparo específico [6]. 

Nesse microscópio as imagens são geradas através de medida das forças de atração 
ou repulsão entre a superfície da amostra e uma agulha bem fina que varre a amostra. 
Esta varredura é feita, por intermédio de um sistema piezoelétrico, através do seu 
deslocamento nos eixos x, y e no eixo vertical z com uma precisão de décimos de 
Angstrons a alguns micros [6].Esse trabalho possui como objetivo consolidar, através 
da técnica de microscopia de força atômica, os estudos desenvolvidos por Reinaldo e 
colaboradores [7,8] nas blendas poli(metacrilato de metila) copolimerizado com 
partículas elastomérica/poli(tereftalato de etileno) (PMMAelast/PET) e blendas 
poliméricas que possuem dupla reatividade interfacial, onde foi possível observar que a 
blenda PMMAelast/PET compatibiliza com o copolímero metacrilato de metila-
metacrilato de glicidila-acrilato de etila (MGE) com 10% em massa de GMA e 2% em 
massa de EA, reduziu a distância interfacial da blenda binária PMMAelast/PET em 8 
nm. 

 
Metodologia 

 

2.1 MATERIAIS 
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Para realização desse trabalho, foram utilizados o poli(metacrilato de metila) 
copolimerizado com partículas elastoméricas (PMMAelast) produzido pela Unigel SA e 
o PET obtido a partir de garrafas de refrigerante. Foi feito o uso de um agente de 
compatibilização interfacial, que foi o copolímero metacrilato de metila-metacrilato de 
glicidila-acrilato de etila (MGE) com uma composição de massa de: 88% de metacrilato 
de metila, 10% de metacrilato de glicidila e 2% de acrilato de etila sintetizado em 

laboratório. 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Processamentos dos materiais 

As misturas dos materiais foram processadas em uma extrusora de rosca dupla co-
rotacional (D= 16 mm e L/D=40) as condições adotadas para o processamento foi: um 
perfil de temperatura de 102/160/190/210/220/230/220/210ºC da zona de alimentação 
a matriz, com a velocidade de rosca de 220 rpm. 

Realizada a extrusão, tanto as misturas quanto os polímeros puros foram granulados e 
secos em uma estufa a vácuo por 12 horas a uma temperatura de 60 ºC. Feito isso, eles 
foram moldados conforme a norma (ASTM D638) em uma máquina de moldagem por 
injeção Arburg 270V sendo usado o seguinte perfil de temperatura: 
230/240/240/250/250 ºC, uma vez que a temperatura do molde foi de 50 ºC e teve tempo 
de resfriamento de 50 segundos. Por meio das moldagens dos corpos de provas feitas 
realizou-se a análise morfológica. 

2.2.2 Caracterização morfológica por microscopia de força atômica (AFM) 

Os corpos de prova foram reduzidos, de forma que, facilitasse a preparação das 
amostras, feita essa redução, pequenas partes foram retiradas do centro dos corpos de 
prova, em seguida foram realizados cortes transversais em seções ultrafinas 
desbastando o tarugo em um crio-ultramicrotomo RMC do modelo power tome-X, com 
uma faca de diamante diatome cryo histo 45º, tendo uma temperatura da amostra em -
80 ºC e da faca a -60 ºC, resfriamento feito com nitrogênio líquido, a velocidade de corte 
foi de 0,2 mm/s. 

Para a análise morfológica foi realizada a técnica de caracterização microscópica de 
força atômica sem contato, para isso, fizemos o uso do microscópio da marca Shimadzu 

SPM-9700. 

 
Resultados e Discussões 

 

Por meio do AFM foi possível observar detalhes sobre a morfologia de fases nas blendas 
binarias imiscíveis, visualizando assim a morfologia em 3D da região interfacial da 

mistura binária, o uso de um agente de compatibilização e a inversão de fase. 

Por meio da análise interfacial das morfologias obtidas das misturas binárias foi possível 
visualizar que o copolímero PMMAelast possui partículas esféricas distribuídas 
homogeneamente em toda extensão das composições da blenda PMMAelast/PET. 
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Na Figura 1, a blenda de PMMAelast/PET com a composição de (30/70) e apresentou 
que a sua morfologia apresenta tamanhos e formatos de partículas de fase dispersa não 
uniforme, o que está relacionado com a fraca adesão entre a matriz e a fase dispersa 
devido à mudança de inversão de fases. Já a blenda com uma composição de 50% de 
massa de PET, como pode ser visto na Figura 2, observou-se que há indícios de uma 
morfologia do tipo co-contínua. 

Pode-se observar na Figura 3, que a inversão de fase da composição (70/30) a 
morfologia de fase é a mesma apresentada pela blenda de composição (30/70). Pode-
se observar também que não houve alterações significativas no diâmetro das partículas 
presentes desta blenda. 

A Figura 4 trata-se da blenda com compatibilizante, nela pode-se observar uma 
morfologia com fases mais uniformes, devido à incorporação do MGE que proporcionou 
uma melhor adesão entre a matriz e a fase dispersa. Por sua vez, o fato de o agente 
compatibilizante apresentar reação tanto com o PMMAelast quanto com o PET, não foi 

possível observar uma morfologia muito nítida. 

Os resultados morfológicos de AFM mostraram ainda que a blenda PMMAelast/PET 
com e sem compatibilizante, apresentaram uma morfologia complexa, onde o PMMA é 
um copolímero apresentando partículas elastoméricas esféricas inseridas no PET. 

 
Conclusão 

 

Com base nos resultados apresentados pode-se concluir por meio da técnica de 
caracterização por microscopia de força atômica foi possível a realização de um estudo 
morfológico na blenda polimérica PMMAelast/PET com e sem o uso do compatibilizante 

MGE. 

Por sua vez, esse estudo morfológico mostrou que a adição do agente compatibilizante 
MGE aumentou a adesão entre a matriz e a fase dispersa na blenda polimérica imiscível 
PMMAelast/PET. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Blenda PMMAelast/ PET com 70% (p/p) de PET. 

 

 

Figura 2 - Blenda PMMAelast/ PET com 50% (p/p) de PET. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1537 

 

 

Figura 3 - Blenda PMMAelast/ PET com 30% (p/p) de PET. 

 

 

Figura 4 - Blenda PMMAelast/ PET / MGE com 30% (p/p) de PET e 5% (p/p) de MGE. 
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TÍTULO: SÍNTESES DE CuFe2O4 E ZnFe2O4 PARA USO COMO CATALISADORES 

NANOMAGNÉTICOS EM REAÇÕES FOTO-FENTON HETEROGÊNEO. 

Resumo 

     A preocupação com o meio ambiente vem crescendo cada vez mais e incentivando 
a expansão de pesquisas para otimizar os processos produtivos e diminuir as agressões 
ao mesmo. Muitas indústrias geram efluentes, e seus descartes não podem ser feitos 
diretamente na natureza. Nesse contexto, destacam-se os processos oxidativos 
avançados sendo responsáveis pela conversão de resíduos orgânicos em água, gás 
carbônico e sais inorgânicos. Entre eles têm-se o processo foto-fenton que utiliza Fe3+, 
H2O2 e luz ultravioleta para gerar radicais hidroxila. O processo foto-fenton heterogêneo 
utiliza catalisadores como as ferritas para evitar a formação de resíduos. As Ferritas são 
cerâmicas magnéticas que apresentam estrutura cristalina e composição variada. Na 
literatura existem várias rotas de síntese para esses materiais como hidrotermal, 
combustão, co-precipitação, entre outros. Uma rota que tem novas possibilidades de 
estudo é a EDTA-Citrato, a qual é capaz de sintetizar uma grande quantidade de óxidos. 
Além disso, uma nova linha de pesquisa vem sendo desenvolvida, que é a síntese verde 
que busca utilizar reagentes com baixa toxicidades e que não gerem resíduos que 
precisam ser tratados. Este trabalho tem por objetivo desenvolver o estudo da 
sintetização e caracterização, por DRX, de materiais com estrutura do tipo de ferritas de 
zinco e cobre, utilizando o método de complexação EDTA-Citrato e o método de síntese 
verde, para utilização como catalizadores em processos foto-fenton. 
 

Palavras-chave: método EDTA-Citrato, síntese verde, ferritas, foto-fenton. 

TITLE: SYNTHESIS OF CuFe2O4 AND ZnFe2O4 FOR USE AS NANOMAGNETIC 

CATALYSTS IN HETEROGENEOUS PHOTO-FENTON REACTIONS. 

Abstract 

     The concern with the environment has been growing increasingly and encouraging 
the expansion of research to optimize product processes and decrease as aggressions 
to the same. Many industries generate effluents, and their disposal cannot be done 
directly in nature. In this context, the advanced oxidative processes stand out, being 
responsible for converting organic waste into water, carbon dioxide and inorganic salts. 
Among them are the photo-fenton process that uses Fe3+, H2O2 and ultraviolet light to 
generate hydroxyl radicals. The heterogeneous photo-fenton processes use catalysts 
such as ferrites to prevent the formation of residues. Ferrites are magnetic ceramics that 
have a crystalline structure and varied composition. In the literature, there are various 
synthesis routes for these materials such as hydrothermal, combustion, co-precipitation, 
among others. A route that has new possibilities for study is EDTA-Citrate, which is 
capable of synthesizing a large amount of oxides. In addition, a new line of research has 
been developed, which is the green synthesis that seeks to use reagents with low toxicity 
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and that do not generate residues that need to be treated. This work aims to develop the 
study of synthesis and characterization, by XRD, of materials with a structure of the type 
of zinc and copper ferrites, using the EDTA-Citrate complexation method and the green 
synthesis method, for use as catalysts in processes photo-fenton. 
 
Keywords: EDTA-Citrate method, green synthesis, ferrites, photo-fenton. 

Introdução 

Nas últimas décadas, os problemas ambientais têm se tornado cada vez mais 
complexos e frequentes em consequência, principalmente, do crescimento populacional 
e do aumento da atividade industrial. Essa nova realidade estimula o crescimento das 
pesquisas científicas visando tornar os processos produtivos mais tecnológicos e o mais 
sustentáveis possíveis. 
Muitas indústrias usam corantes para tingir seus produtos, gerando assim, uma 
considerável quantidade de água residuária. Os efluentes de uma indústria têxtil podem 
conter, além da cor, uma alta concentração de sólidos suspensos, grandes variações 
nas demandas química e bioquímica de oxigênio, elevada temperatura, variações de 
pH, substâncias solúveis indesejadas e ainda podem conter metais pesados 
(HASSEMER, 2006; KUO, 1992). 
Sendo assim, é imprescindível o desenvolvimento de tecnologias eficientes para o 
tratamento de efluentes contendo corantes (ZAZO et al., 2006) para que seu descarte 
seja realizado sem causar grandes impactos. Neste contexto, surge os processos 
oxidativos avançados (POAs) que caracterizam-se por transformar a grande maioria dos 
contaminantes orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, por meio 
de reações de degradação que envolvem espécies transitórias oxidantes, 
principalmente os radicais livres (TEIXEIRA E JARDIM, 2004). 
Os POA’s oferecem diferentes rotas possíveis para a geração de HO•, dentre essas se 
destaca os processos de Fenton e Foto-Fenton (EXPÓSITO et al., 2018). O processo 
Fenton utiliza a reação entre Fe3+ e H2O2 (pH = 2,5 – 3,0) para geração de radicais 
hidroxila (HO·), que reagem de forma rápida e não seletiva com quase todos os 
compostos orgânicos transformando-os em compostos não tóxicos. E para se tornar 
uma reação foto-fenton há uma aplicação de luz ultravioleta (UV) ou visível que promove 
a redução dos íons Fe3+ para Fe2+, produzindo HO• (DENG et al., 2015; GIANNAKIS 
et al., 2016; NOGUEIRA et al., 2007; PIGNATELLO, et al., 2006). 
Para evitar a geração de lodo que ocorre nos processos homogêneo, catalisadores 
sólidos têm sido utilizados em processos Fenton e foto-Fenton heterogêneo (MIRZAEI 
et al., 2017), com destaque para as ferritas, pois estas possibilitam a ocorrência dos 
processos em maior faixa de pH, possuem uma alta atividade catalítica, estrutura 
cristalina estável, solubilidade extremamente baixa e, especialmente, propriedades 
magnéticas para a sua separação do meio reacional por um campo magnético (DOM et 
al., 2011; DU et al., 2016). 
As ferritas de zinco têm despertado um crescente interesse devido à suas 
características importantes tais como estabilidade térmica e química (LIU et al., 2013). 
São partículas semicondutoras com energia de bandgap de 1,9 eV, que possuem 
características magnéticas únicas e propriedades fotocatalíticas, especialmente sob luz 
visível (NAN et al., 2013). 
Enquanto as ferritas de cobre tem sido amplamente estudadas como materiais 
magnéticos, materiais ânodos e catalisadores por suas propriedades, como: elevada 
estabilidade térmica e química, magnetismo, propriedades dielétricas e catalíticas 
(YANG et al., 2014), além de ter uma elevada possibilidade de reutilização (SARODE et 
al., 2015). 
Além das rotas convencionais, as pesquisas sobre novas rotas de sínteses vem 
crescendo cada vez mais, e nesse contexto surge a síntese verde, que consiste no 
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desenvolvimento de rotas alternativas, utilizando meios de reação não perigoso e 
solvente não tóxico, empregando materiais renováveis, como frutas ou cascas de frutas, 
fungos, bactérias, plantas, entre outros (NORUZI, 2015). 
O objetivo deste trabalho é produzir nanoferritas de cobre e zinco, utilizando rotas 
convecionais (EDTA – citrato) e rotas sintéticas alternativas verdes (a partir da fécula de 
mandioca), os materiais serão caracterizados, avaliados e a fim de comparar suas 
propriedades (físicas e químicas), além de testar a capacidade dos mesmos em catalisar 
reações do tipo foto-Fenton para degradação de corante presente em efluente sintético. 
 
Metodologia 

 

· Síntese da ferrita de cobre pelo método de complexação EDTA-Citrato 

Os pós CuFe2O4 foram produzidos de acordo com o método de complexação 
combinado EDTA-Citrato seguindo a metodologia descrita por Silva (2018) e Sena 
(2017). Com o intuito de se obter 1 grama de ferrita de cobre realizou-se os cálculos 
estequiométricos para as quantidades necessárias de EDTA (C10H16N2O8, 99.4%, 
Synth) (3,6653 g), ácido cítrico (C2H4O2, 99.5%, Synth) (3,6144 g), nitrato de ferro 
nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O , 98%, Sigma Aldrich) (3,4117 g) e nitrato de cobre 
trihidratado (Cu(NO₃)₂.3H₂O, P. A., Synth) (1,0203 g). 

Inicialmente preparou-se uma solução de hidróxido de amônia (NH4OH, 28%, CRQ) (50 
mL) a 25% e, em seguida, diluiu-se o EDTA na solução numa proporção (1g:10mL) 
denominada Mistura 1. Utilizou-se um aquecedor/agitador magnético (Fisatom, modelo 
752A, potência máxima 650W e 230V) para homogeneizar a mistura (1) por 15 minutos 
a temperatura de 40 °C. Dissolveu-se, separadamente, em água destilada as massas 
pesadas do nitrato de ferro (8 mL) e o nitrato de cobre (6 mL), e posteriormente, 
adicionou-se as soluções dos nitratos diluídas à mistura (1) e agitou-se por mais 15 
minutos a 40°C obtendo-se a mistura (2). Diluiu-se o ácido cítrico em 8 mL de água 
destilada e adicionou-se a mistura (2) onde obteve-se a mistura (3). A temperatura da 
mistura (3) foi ajustada para 80°C a fim de ocorrer a reação de quelação. Ao final do 
processo reacional obteve-se um gel bastante viscoso. 

O gel obtido foi levado a mufla (EDG 3p-S) para uma pré-calcinação a 230°C por 3 horas 
com taxa de aquecimento de 5°C/minuto. Após a pré-calcinação um composto 
organometálico amorfo com 3,6400 g. Em seguida esse pó amorfo foi dividido em 3 
partes que foram calcinadas a 500°C, 700°C e 900°C por 6 horas com taxa de 
aquecimento de 10°C/ minuto. 

O fluxograma da obtenção da CuFe2O4 está expresso na figura 1. 

· Síntese da ferrita de zinco pelo método de complexação EDTA-Citrato 

Os pós ZnFe2O4 foram produzidos de acordo com o método combinado de 
complexação EDTA-Citrato seguindo a metodologia descrita por Silva (2018) e Sena 
(2017). Para a obtenção de 1 grama de ferrita de zinco utilizou-se: 3,6741 g de EDTA 
(C10H16N2O8, 99.4%, Synth), 3,6049 g de ácido cítrico (C2H4O2, 99.5%, Synth), 
3,4203 g de nitrato de ferro nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O, 98%, Sigma Aldrich) e 
1,2857 g nitrato de zinco hexahidratado (Zn(NO3)2.6H2O, P.A., Synth). A síntese da 
ferrita de zinco via EDTA- Citrato foi realizada da mesma forma como descrita para a 
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ferrita de Cobre, variando o pH, sendo pH ~ 5-6 antes da adição do ácido cítrico, e com 
uma correção do pH (pH ~ 8-9) com adição de 20 gotas de hidróxido de amônia após a 

etapa de adição do ácido cítrico. 

Os pós obtidos foram levados a mufla (EDG 3p-S) para a pré-calcinação a 230°C por 3 
horas com taxa de aquecimento 5°C/ minuto. Posteriormente, os pós amorfos foram 
divididos e calcinados a 700°C e 900°C por 6 horas com taxa de aquecimento de 10°C/ 

minuto. 

O fluxograma da obtenção da ZnFe2O4 está expresso na figura 2. 

· Síntese da ferrita de zinco obtida utilizando fécula de mandioca 

Os pós de ZnFe2O4 foram produzidos pela combinação dos métodos, sol-gel assistida 
por amido de mandioca proposto por Ferreira et al. (2015) e o método combinado de 
complexação EDTA/Citrato por Silva (2018) e Sena (2017). 

Para esse novo método seguiu-se um processo semelhante ao do EDTA- citrato, no 
qual substituiu-se o EDTA e o ácido cítrico pela fécula de mandioca. A partir dos cálculos 
estequiométricos realizados para a síntese de EDTA-citrato utilizou-se 3,4203 g de 
nitrato de ferro nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O, 98%, Sigma Aldrich) e 1,2857 g de 
nitrato de zinco hexahidratado (Zn(NO3)2.6H2O, P.A., Synth). Para a fécula de 
mandioca (yoki tapioca) foi pesada 50 g. Essa síntese foi realizada com variação de pH. 

Preparou-se uma solução de goma de tapioca (100 mL) com 50% de concentração em 
peso, adicionou-se 50 mL dessa solução a um béquer e utilizou-se um 
aquecedor/agitador magnético (Fisatom, modelo 752A, potência máxima 650W e 230V) 
para homogeneizar a mistura (1) (goma + água destilada) por 10 minutos a temperatura 
ambiente. Dissolveu-se, separadamente, em água destilada as massas pesadas do 
nitrato de ferro nonahidratado (8 mL) e o nitrato de zinco hexahidratado (7 mL), 
posteriormente, adicionou-se as soluções à mistura (1) e agitou-se por mais 10 minutos 
a temperatura ambiente obtendo-se a mistura (2). O pH obtido foi entre 2 e 3. Elevou-
se a temperatura da mistura (2) até aproximadamente 70°C, que rapidamente 
transformou-se num gel bastante viscoso, impossibilitando sua agitação. Esse gel foi 
levado a estufa a 80°C e permaneceu por 24 horas. 

Para o processo com pH básico, seguiu-se o mesmo procedimento descrito 
anteriormente, e após a verificação do pH, adicionou-se 5 mL de uma solução (25%) de 
hidróxido de amônio, obtendo-se um pH ~ 8-9. 

O gel foi levado a mufla (EDG 3p-S) para a pré-calcinação a 230°C por 3 horas com 
taxa de aquecimento 5°C/ minuto. Posteriormente, o pó amorfo foi calcinado a 700°C 

por 6 horas com taxa de aquecimento de 10°C/ minuto. 

O fluxograma da ferrita de zinco produzida utilizando goma de tapioca está expresso na 
figura 3. 

· Caracterização do material por Difração de Raios X 

Todas as ferritas produzidas pelo método de complexação EDTA – Citrato e pelo 
método de síntese verde utilizando goma de tapioca foram caracterizadas por difração 
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de raios X (Shimadzu, XRD-7000), utilizando radiação de Cu-Kα (λ = 1,5406 Å). Os 
dados foram coletados com uma taxa de 1 °/min, passo de 0.02 ° e ângulo de radiação 

2θ = 5-80 °para ferrita de cobre e 2θ = 10-80 ° para ferrite de zinco. 

Os difratogramas dos materiais obtidos foram comparados com os padrões reportados 
nas fichas cristalográficas JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) 
utilizando o Software PANalytic X’Pert PRO©. 

 
Resultados e Discussões 

 
· Análise das sínteses das ferritas de cobre e zinco produzidas pelo método EDTA-
Citrato e utilizando fécula de mandioca, caracterização do material por Difração 
de Raios X 

A Figura 4 apresenta os difratogramas de raios X referentes as ferritas de cobre 
sintetizadas pelo método de complexação EDTA-Citrato e calcinadas a 500°C, 700°C e 
900°C. Os difratogramas foram obtidos entre ângulos de 5-80°. 

A ferrita de cobre pode apresentar dois tipos de estrutura: tetragonal e cúbica. A fase 
tetragonal se forma a baixas temperaturas, enquanto a estrutura cúbica apresenta-se 
quando o material é submetido a altas temperaturas (GOYA et al. 1998). 

De acordo com a análise dos difratogramas mostrados na Figura 4 foi identificada a 
presença dos picos característicos da ferrita de cobre de estrutura tetragonal, conforme 
a carta JCPDS 00-034-0425 de grupo espacial 141/amd. Estas análises foram 
realizadas no software X’Pert HighScore Plus, em todas as amostras sintetizadas. 

É perceptível na figura 4 a presença de picos relacionados a impurezas nos materiais 
calcinadas em temperaturas mais baixas, assim como a não evidência e/ou também 
ausência de alguns picos característicos das fases da ferrita de cobre. Essas impurezas 
podem ser causadas devido a formação de outras fazes como óxido de ferroidentificado 
pela carta JCPDS 01-089-0950 e óxido de cobre identificado pela carta JCPDS 00-049-
1830, além da possível não decomposição de todos os materiais orgânicos. 

A Figura 5 apresenta os difratogramas de raios X referentes as ferritas de zinco 
sintetizadas pelo método de complexação EDTA-Citrato e pelo método de síntese verde 
que empregou como agente quelante a fécula de mandioca. Os materiais obtidos foram 
calcinados a 700°C e 900°C e com variações de pH. Os difratogramas foram obtidos 

entre ângulos em 2θ de 10-80°. 

Na Figura 5, encontram-se os difratogramas das amostras de ZnFe2O4 identificados 
através da carta JCPDS 01-082-1042. Observa-se em todas as amostras os picos 
referentes a fase da ferrita de zinco que apresenta estrutura cúbica e grupo espacial Fd-

3m. Os dados foram analisados no software X’Pert HighScore Plus. 

Diferentemente da ferrita de cobre que também foi sintetizada pelo método de 
complexação EDTA-Citrato e calcinada a 700 e 900°C que apresentou picos de 
impurezas para todos os tratamentos térmicos, para ferrita de zinco isto não observado. 
A figura 5 mostra que para temperatura de 700°C e 900°C foi possível obter a fase pura, 
resultados estes que podem ser comparados aos materiais sintetizados por GUO et al. 
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(2014) e THOLKAPPIYAN et al. (2015) que obtiveram a ferrita de zinco pelos métodos 
solvotérmico à 200°C, N-N-methylene bis acrylamide à 400°C, respectivamente . Em 
relação a temperatura, nota-se que temperaturas maiores produzem resultados 
melhores, e em relação ao pH não observou-se diferenças consideráveis. 

A observação do difratograma para síntese verde (Figura 5- e) revela que a fase obtida 
foi a que apresentou divergências em relação a carta referenciada para a ferrita de 
zinco, indicando a presença de impurezas como óxido de ferro (Fe3O4) identificado pela 
carta JCPDS 01-086-1352 e óxido de zinco identificado pela carta JCPDS 00-005-0664. 
Acredita-se que os parâmetros da síntese (pH reacional, aumento da temperatura de 
calcinação e o tempo de isoterma) devam ser alterados a fim de se obter a fase 

desejada. 

Como resultados preliminares podemos concluir que o método de complexação EDTA-
Citrato foi utilizado com sucesso para obtenção da fase da ferrita de zinco calcinado a 
(700°C e 900°C) e que nos casos da ferrita de cobre obtida pelo método de complexação 
EDTA-Citrato e o estudo de obtenção de ferritas por síntese verde é necessário um 
estudo dos parâmetros de síntese desses métodos (pH, tempo de isoterma, temperatura 
de calcinação, pH reacional, taxa de aquecimento e razão estequiométrica entre os 
agentes quelantes e cátions metálicos) a fim de se obter a fase desejada. 

Em decorrência da pandemia do Covid-19, as demais análises previstas como FTIR, 
MEV, FRX, Raman, entre outras, não foram possíveis de serem realizadas, assim como 
a realização dos testes de foto-fenton para verificar a eficácia das ferritas como 
fotocatalisadores de reações de contaminantes orgânicos. 

 
Conclusão 

 
Os processos de sínteses pelo método de complexação EDTA-Citrato para a ferrita de 
cobre não demonstraram eficácia à vista das caracterizações realizadas por DRX, onde 
foi constatada a presença de apenas alguns picos característicos do material, além do 
aparecimento perceptível de impurezas, como óxido de ferro e óxido de cobre. O 
aumento da temperatura de calcinação dos pós amorfos foi imprescindível para a 
diminuição dessas impurezas, constatando a influência dela nos processos. 

Já para as ferritas de zinco, os processos de sínteses pelo método de complexação 
EDTA-Citrato se mostrou eficiente diante das caracterizações realizadas por DRX, onde 
foi constatada a presença das fases e picos característicos desse material, em todas as 
temperaturas e pH submetidos. Portanto, o método de complexação EDTA-Citrato, 
favoreceu a formação das fases na produção das ferritas de zinco. 

A síntese verde utilizando fécula de mandioca, apresentou muitos picos característicos 
da ferrita de zinco, mas também apresentou impurezas em suas caracterizações por 
DRX, indicando a presença de óxidos de ferro e zinco. 

Em vista disso, é verificado a necessidade de uma reanálise dos parâmetros das 
sínteses que apresentaram resultados não satisfatórios, a fim de se obter a fase 
esperada. Também é constatado a imprescindibilidade de outros testes para comprovar 
mais veemente a formação da fase desejada, assim como os testes fotocatalíticos para 
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verificar a eficácia das mesmas, os quais foram impossibilitados em decorrência da 
pandemia do covid-19. 
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Figura 1: Fluxograma da síntese de CuFe2O4. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 2: Fluxograma da síntese de ZnFe2O4. Fonte: Autor. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1547 

 

 

Figura 3: Fluxograma da síntese de ZnFe2O4 com fécula de mandioca. Fonte: Autor. 
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Figura 4: Difratograma de raios X para as amostras das CuFe2O4 (a) 500°C, (b) 700°C, 
(c) 900°C. Fonte: Autor. 
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Figura 5: Difratograma de raios X para as amostras das ZnFe2O4. (a) 700°C e pH 5~6, 
(b) 700°C e pH 8~9, (c) 900°C e pH 5~6, (d) 900°C e pH 8~9, (e) 700°C pH 2~3 (fécula 

de mandioca). Fonte: Autor. 
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TÍTULO: DESTILADOR SOLAR PARA TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE ATERROS 

SANITÁRIOS: DA IDEALIZAÇÃO À CONSTRUÇÃO. 

Resumo 

 

O aterro sanitário é a forma mais usual e recomendada para o armazenamento dos 
resíduos sólidos e embora este seja considerado uma técnica segura de tratamento ele 
produz através de reações químicas e biológicas, emissões de gases e efluentes 
líquidos, chamados de lixiviados. O tratamento do lixiviado é um grande desafio, visto 
que o lixiviado pode causar danos ambientais como a contaminação do solo, lençóis 
freáticos e rios. Devido ao seu caráter poluidor, o lixiviado necessita de tratamento 
específico de modo a minimizar as suas características. Este trabalho teve como 
finalidade desenvolver e construir um destilador solar para o tratamento de lixiviado. A 
configuração do destilador foi definida através de levantamentos bibliográficos de 
artigos encontrados nos principais portais de pesquisas. A partir das referências 
pesquisadas, foi possível definir as principais características do destilador, bem como 
os materiais e a sua geometria. No desenvolvimento do destilador foi possível analisar 
e corrigir características de modo a tornar o destilador mais eficiente e alinhado com os 
principais estudos. 

 
 
Palavras-chave: LIXIVIADO. EVAPORAÇÃO. DESTILAÇÃO. ENERGIA SOLAR. 

DESTILADOR SOLAR. 

TITLE: SOLAR DESTILATOR FOR LIXIVIATE TREATMENT IN LANDFILLS: FROM 

IDEALIZATION TO CONSTRUCTION. 

Abstract 

 

The landfill is the most usual and recommended form for the storage of solid waste and 
although this is considered a safe treatment technique it produces through chemical and 
biological reactions, gas emissions and liquid effluents, called leachates. The treatment 
of leachate is a great challenge, since leachate can cause environmental damage such 
as soil contamination, groundwater and rivers. Due to its polluting character, leachate 
needs specific treatment in order to minimize its characteristics. This work aimed to 
develop and build a solar distiller for the treatment of leachate. The distiller configuration 
was defined through bibliographic surveys of articles found in the main research portals. 
From the references researched, it was possible to define the main characteristics of the 
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distiller, as well as the materials and their geometry. In the development of the distiller, 
it was possible to analyze and correct characteristics in order to make the distiller more 

efficient and aligned with the main studies. 

 
 
Keywords: LEACHATE. EVAPORATION. DISTILLATION. SOLAR ENERGY. SOLAR 

DISTILLER. 

Introdução 

A disposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em aterros sanitários, possui grandes 
vantagens como a absorção diária de altas quantidades de resíduos, menores custos 
do que outras operações e a possibilidade de disposição de resíduos de naturezas 
diversas (CHEREMISINOFF, 2003). Apesar das vantagens, o aterro sanitário gera 
subprodutos, tais como gases e líquidos em grande escala, que necessitam ser tratados 
adequadamente, devido ao seu elevado grau poluidor, de modo a minimizar os impactos 

ambientais e à saude humana. 

As principais técnicas utilizadas para o tratamento do lixiviado captado são a 
evaporação natural e a recirculação no próprio aterro, outros métodos também podem 
ser empregados, tais como a disposição em estações de tratamento de esgoto, 
tratamentos biológicos, biodegradação e o uso de métodos físicos e químicos como 

oxidação química, adsorção e precipitação química. 

O tratamento por evaporação natural consiste na disposição do lixiviado em tanques 
abertos, expondo o lixiviado a energia oriunda da radiação solar que, ao elevar a 
temperatura do ar, intensifica o processo de evaporação reduzindo o volume do resíduo 
líquido. Esse tratamento é ideal para regiões de clima tropical por possuírem alta 
incidência solar, favorecendo assim o processo. 

O Brasil dispõe de privilegiada oferta de energia solar devido, sobretudo, ao fato da 
maior parte do seu território se localizar em região intertropical, viabilizando a coleta da 
irradiação durante todo o ano (PEREIRA et al., 2006). Lopez (2012) classifica a condição 
brasileira como sendo ótima, sobretudo para o Nordeste, região com o qual o autor 
compara ao deserto do Saara, cuja irradiação solar se aproxima de 2600 kWh/m2/ano. 

O Rio Grande do Norte apresenta variações anuais de radiação global de 190 a 262,18 
Wh/m2, conforme mostrado na Figura 01. A radiação é superior a 250 Wh/m2 nos 
meses entre novembro e fevereiro, enquanto que nos meses de maio a agosto a 
radiação é inferior a 200 Wh/m2. Evidenciando a uniformidade da energia solar e o forte 
potencial energético do estado. 

Com base na problemática apresentada, esse projeto tem como objetivo estudar a 
potencialidade do tratamento de lixiviados de aterro sanitários a partir do processo de 
evaporação natural, tendo como fonte de energia a radiação solar. 

 

Metodologia 
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A pesquisa foi desenvolvida em três etapas sequenciais: 1) pesquisa bibliográfica sobre 
os diversos tipos de destiladores estudados (cobertura, reservatório e materiais); 2) 
Construção do evaporador em escala piloto e ajustes realizados para melhorar a 
eficiência e 3) ensaios preliminares com água. 
 
Pesquisa Bibliográfica 
 
Com base nos artigos pesquisados, foi possível realizar uma análise geral entre os 
parâmetros mais importantes relatados nos trabalhos, apontando os principais 
problemas e as soluções encontradas. Através desses estudos, foi determinada a 
configuração geométrica do evaporador, para proporcionar a melhor condensação, e 
dos materiais utilizados na construção, visando a disponibilidade e facilidade de 
aquisição de material na região, melhor custo e benefício e fácil operação. 
A seleção dos principais estudos relacionados ao tema de evaporação de lixiviado e as 
características dos destiladores utilizados em cada estudo é apresentada no quadro 01. 
 
Construção do evaporador 
 
Baseando-se nos artigos e estudos realizados, para a realização dos experimentos foi 
construído um destilador solar(figura 02) composto por uma cobertura de vidro, calhas 
e reservatório. 
 
Cobertura 
 
A cobertura é responsável por receber os raios solares e possibilitar a transmissão da 
radiação para dentro do destilador. Para que seja possível a refração do raios solares a 
cobertura deve ser constituída de material transparente, como o vidro ou plástico. Luiz 
(1985) afirma que para a confecção da cobertura do destilador a melhor escolha é o 
vidro, pois este gera maior efeito estufa que o plástico, alta transmissão da radiação 
solar, baixa transmissão da radiação de baixa temperatura, umidade da água e alta 
estabilidade de suas propriedades mesmo após muitas horas de exposição. O vidro 
transparente tem a função quádrupla de permitir a passagem dos raios solares, impedir 
que o vapor escape do interior do sistema e flua para a vizinhança, condensar o vapor 
e, por último, conduzir as gotas de destilado para as calhas laterais. 
A definição da inclinação da cobertura influencia no processo de evaporação, Bezerra 
et al. (2005) estudaram as taxas de evaporação em um destilador simples efeito de duas 
águas que operou com coberturas de 20º e 45º, com a finalidade de verificar qual das 
duas inclinações poderia oferecer o melhor rendimento para as condições climáticas do 
Nordeste Brasileiro. Maluf (2005) recomenda a utilização de uma inclinação entre 10º a 
15º enquanto que Bezerra et al. (2005) aconselha um inclinação, que possibilite um 
aumento de eficiência, de no mínimo 20º. 
Em experimentos realizados por Sá (2008) e Santos et al. (2017) o uso de destiladores 
com inclinação de 45º mostrou-se bastante eficaz, percebendo-se boas taxas de 
condensação. Para os testes iniciais foi adotado uma cobertura com o formato 
prismático triangular reto, com duas águas e inclinação de 20º, o material adotado foi 
vidro comum com espessura de 4 milímetros tendo como dimensões de 0,38 metros de 
largura por 0,80 metros de comprimento. Além disso, canos de PVC de 3/4 de polegadas 
para águas frias foram utilizadas como calhas. 
 
Reservatório 
 
A escolha do material do reservatório levou em consideração os possíveis efeitos 
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corrosivos causados pelo lixiviado ao longo do tempo. A utilização de reservatórios feitos 
de cobre, ferro galvanizado, alumínio naval, aço inoxidável e metais protegidos por 
anticorrosivo mostrou-se ineficazes devido o processo corrosivo, segundo 
MCCRACKEN & GORDES (1985) as reações químicas são aceleradas com o aumento 
da temperatura no reservatório, desse modo, o alumínio naval, que dura 20 anos no mar 
a 25º, duraria apenas um ou dois anos a 50º. Sá (2008) utilizou em sua pesquisa o 
alumínio revestido com silicone, pois, segundo a autora, a duração do reservatório pode 
ser ampliada para 10 a 15 anos. 
Durante a pesquisa, foram encontrados diversos estudos com diferentes formatos de 
reservatórios, dentre eles os reservatórios com piso plano, mais usual e de fácil 
disponibilidade, côncavo e cilíndrico-parabólico. Minasian, Al-Karaghouli e Habeeb 
(1995) realizaram estudos utilizando um dessalinizador solar com cilindro-parabólico e 
foi constatado uma eficiência de 25% - 35% maior que o reservatórios com piso plano. 
Kebeel (2009) desenvolveu um destilador usando um reservatório com base côncava 
com eficiência média de 30% e eficiência máxima instantânea de 45%. 
Por ser de fácil disponibilidade, uma fôrma de alumínio com 0,74 metros de comprimento 
e 0,49 metros de largura por 0,08 metros de altura foi utilizada como um reservatório de 
piso plano para a disposição do lixiviado durante os estudos, essa fôrma foi instalada 
no interior da caixa de madeira (Figura 03) revestida internamente com uma camada de 
material isolante “Isopor” que possibilita uma diminuição das perdas de calor. A caixa 
de madeira serve também como suporte para a cobertura e para o reservatório, 
diminuindo assim o contato do lixiviado com o meio externo. A caixa contém dimensões 
de 0,55 metros de largura e 0,80 metros de comprimento por 0,15 metros de altura. 
 
Ajustes 
 
Em testes preliminares com água, notou-se que a inclinação de 20º era ineficiente pois 
não favoreceu o efeito wettability, que é a formação da lâmina de água escorrendo em 
direção as calhas, ocorrendo a formação de gotas de água que ficaram aderidas a 
superfície interna da cobertura, agindo como espelhos, refletindo assim a radiação solar 
e afetando o desempenho do destilador. Além disso, no decorrer do teste foi identificado 
que o destilador estava sofrendo perdas de calor e que os canos de PVC, utilizados 
como calhas, não suportaram o calor e acabaram deformando-se. 
Diante destes problemas, foram feitas algumas modificações na cobertura, nas calhas, 
no reservatório e no revestimento interno do destilador, como mostra a figura 04. A 
cobertura anterior foi substituída por uma nova cúpula de vidro temperado, por possuir 
maior segurança no manuseio, com 6 milímetros de espe 
 

Resultados e Discussões 

 

Nos meses de fevereiro e março foram realizados ensaios para analisar o 
comportamento do evaporador após as adequações. A tabela 01 mostra o período dos 
ensaios, de coletas e a quantidade de líquido coletado, como mostra a figura 05. Além 
disso, durante esse período foram coletados informações do INMET como umidade e 

radiação. 

Durante o teste com água, o evaporador piloto apresentou uma eficiência diária acima 
de 50% durante o processo de evaporação, mesmo em dias de chuva, e sua eficiência 
semanal ultrapassou 70%. Outros destiladores semelhantes ao evaporador piloto, como 
Santos et al. (2017), levaram 48 dias para coletar 72% do líquido inicial. Desta forma, o 
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destilador se assemelha a outros estudos e apresenta eficiência semelhante ou 
superior. 

O destilador está instalado no Núcleo de Tecnologia Industrial, localizado no Campus 
Natal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
Conclusão 

 

Os desafios enfrentados para a construção e funcionamento do evaporador piloto foram 
superados com a substituição de materiais, no caso da calha de pvc foi realizada a 
substituição por uma calha de alumínio. Quanto à cobertura de vidro, apesar dos 
principais estudos aconselharem uma cobertura com inclinação mínima de 20º para que 
ocorra o efeito wettability, nos testes realizados foi possível constatar que, para o local 
de estudo, a inclinação foi ineficiente necessitando de uma readequação na cobertura, 
alterando a inclinação de 20º para 45º. A partir destes ajustes simples, foi possível 
confirmar a eficiência do destilador com água e espera-se a mesma eficiência, ou 

similar, quando utilizado o lixiviado. 
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Figura 01 - Gráfico de radiação global horizontal média mensal 
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Figura 02 - Vista externa do evaporador 
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Figura 03 - Vista interna do destilador 
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Figura 04 - Vista interna do evaporador após as alterações 
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Figura 05 - Líquido coletado pelas calhas 
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Quadro 01 - Resumo das principais características dos destiladores 
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Tabela 01 - Ensaios realizados no evaporador 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1563 

 

CÓDIGO: ET0585 

AUTOR: GABRIEL DE BESSA SPINOLA 

ORIENTADOR: EDMILSON LIRA MADUREIRA 

 

 

TÍTULO: Estudo de Desempenho de Lajes de Concreto Armado 

Resumo 

 

A determinação de esforços solicitantes em lajes de concreto armado representa tarefa 
das mais complexas da análise estrutural. Resultados realistas de boa qualidade podem 
ser obtidos mediante códigos automáticos de alto desempenho, fundamentados em 
aproximações numéricas refinadas, a exemplo do Método dos Elementos Finitos. 
Entretanto, a natureza, extensão e peculiaridades da formulação envolvendo elementos 
finitos de placa, tipo de elemento finito normalmente adotado para a simulação de lajes, 
justificam a prévia concepção de protótipo mais simplista de estrutura similar e 
implementação abreviada. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de código 
computacional em linguagem científica automática, baseado na aproximação por 
elementos finitos de vigas enquanto protótipo apropriado de programa automático 
aplicado ao cálculo de lajes mediante elementos finitos de placa. O objetivo ora 
declarado foi cumprido realizando-se revisão teórica acerca da sistemática do Método 
dos Elementos Finitos com posterior elaboração de algoritmo em linguagem FORTRAN 
sobre aproximação por elementos finitos de vigas e respectiva validação contra 
resultados adquiridos a partir do software de análise estrutural denominado “Two-
dimensional Frame Analysis Tool – Ftool”. Os resultados obtidos apresentaram boa 
concordância. 

 
 
Palavras-chave: Lajes. Análise estrutural. Método dos Elementos Finitos. Vigas. 

TITLE: Studies on Performance of Reinforced Concrete Plates 

Abstract 

 

The assessment of internal forces in reinforced concrete slabs is one of the most 
complex tasks in structural analysis. Good quality realistic results can be obtained 
through automatic codes of high performance, based on refined numerical 
approximations, such as the Finite Element Method. However, the nature, extent and 
peculiarities of the formulation involving finite plate elements, one of the finite element 
type, normally, adopted for the simulation of slabs, justify the previous conception of a 
more simplistic prototype with a similar structure and abbreviated implementation. The 
aim of this work is the development of a computational code in automatic scientific 
language, based on the finite element approximation of beams as an appropriate 
prototype of an automatic program applied to the calculation of slabs using finite plate 
elements. The stated subjective was accomplished by performing a theoretical review 
on the Finite Element Method application systematic and the subsequent elaboration of 
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an algorithm in FORTRAN language on finite element approximation of beams and 
respective validation against results acquired from the structural analysis software called 
“Two -dimensional Frame Analysis Tool - Ftool ”. The results obtained showed good 
agreement. 

 
 

Keywords: Slabs. Structural analysis. Finite Element Method. Beams. 

Introdução 

A determinação de esforços solicitantes em lajes de concreto armado representa tarefa 
das mais intrincadas da análise estrutural, haja vista a abordagem delicada do elemento 
finito de placa, tipo de elemento finito normalmente adotado para a simulação de lajes. 
Soma-se a isso a realidade referente à resposta mecânica do material constituinte e a 
complexidade da interação dos modos deformacionais da laje com os seus 

correspondentes associados às vigas sobre as quais ela se apoia. 

A obtenção de resultados de melhor qualidade depende da versatilidade dos códigos 
automáticos de alto desempenho, adotando-se estratégias mais ousadas, 
suficientemente refinadas, que permitam contemplar tanto a continuidade do elemento 
como também a sua relação com os demais membros estruturais, em prol da 
determinação dos parâmetros inerentes ao seu comportamento mecânico. A lógica 
desses algoritmos se baseia em métodos numéricos refinados extremamente úteis para 
tratar edificações de maior porte, de geometrias irregulares, carregamentos complexos 

e compostas por materiais diversos. 

Dentre os recursos desenvolvidos para esta finalidade destaca-se o Método dos 
Elementos Finitos, maciçamente adotado para a resolução de problemas dessa 
natureza, cuja sistemática de abordagem consiste em simular as lajes a partir de 

elementos de placa interconectados mediante pontos nodais discretos. 

O Método dos Elementos Finitos representa ferramenta de cálculo efetiva em 
comparação a outros procedimentos aplicados à resolução de problemas de 
engenharia, graças à genialidade de sua ideia conceptiva, às custas, porém, de 

formulação densa, exigindo certo nível de entendimento para a consecução de êxito. 

O desconhecimento dos seus fundamentos e a utilização equivocada dos seus 
conceitos pode conduzir a resultados incoerentes e, inclusive, a situações desastrosas, 
tendo em vista que o tratamento dado à estrutura após sua análise não se assemelha 
ao seu comportamento real. Dessa forma, um estudo do método tendo como estágio de 
partida a adoção de elementos mais simples e de maior familiaridade, a exemplo de 
vigas, se mostra pertinente enquanto etapa prévia à abordagem de lajes. 

O objetivo deste trabalho é implementar protótipo computacional fundamentado no 
Método dos Elementos Finitos, suporte ao posterior desenvolvimento de programa 
automático destinado à análise de desempenho mecânico de lajes maciças de concreto 
armado. O produto resultante consiste em um algoritmo adequado à execução da 
análise linear elástica de vigas apoiadas sobre membros estruturais rígidos o suficiente 
para serem considerados indeslocáveis. 
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A realização do trabalho na forma ora proposta justifica-se pelo seu impacto na 
consolidação de conceitos básicos através do usufruto de análise pautada em 
elementos finitos mais simples, e assim prover a formação teórica e prática direcionada 
ao emprego do método numérico em destaque, no âmbito de enfoques mais complexos. 

O propósito fim concretizado pela obtenção do protótipo computacional código 
automático efetivo no estudo de lajes maciças assimilando-as a placas contínuas, por 
sua vez, se legitima pelo fato de esses elementos serem, ainda, largamente 
recomendados e efetivamente adotados em estruturas convencionais de concreto 
armado e, seu cálculo, na acepção mais conservadora, ainda integrar o conteúdo 
programático das disciplinas de estruturas de concreto armado das universidades 
brasileiras. Entende-se, inclusive, este trabalho, como requisito pertinente ao 
refinamento dos modelos de cálculo voltados para a análise de lajes de concreto armado 
e sua interação com outros membros estruturais aos quais elas possam estar 
vinculadas. 

 
Metodologia 

 

Para a consecução dos objetivos propostos para este trabalho foram realizadas as 
tarefas de revisão teórica do método dos elementos finitos; elaboração do protótipo 
computacional; e validação do código automático produzido. 

A revisão teórica do método dos elementos finitos foi pautada nos livros tradicionais da 
literatura técnica sobre o assunto. Atentou-se, sobretudo, para a sua sistemática de 
abordagem e aplicação, ressaltando-se a formulação dos elementos finitos de vigas. 

O protótipo computacional recebeu a denominação de “VigEFLin”, foi codificado em 
linguagem automática FORTRAN e elaborado com base em fluxograma que prevê a 
execução sequencial dos submódulos denominados de GERDAT, Espcif, PNodal, 
Carga, Elemento, DeslocND, e Esforce, cada um com uma função específica. 

A lógica da sub-rotina GERDAT está estruturada para ler os dados gerais de 
carregamento e geometria da viga, bem como de valores dos parâmetros associados 
às propriedades físico-mecânicas de seus materiais constituintes. Em sua pauta 
algorítmica, a referida sub-rotina determina os valores dos parâmetros de natureza 
compatíveis com a formulação tradicional em elementos finitos e os armazena 
temporariamente em unidade própria segundo ordenação adequada à sua utilização na 
fase de análise numérica, implementada em outras sub-rotinas acionadas adiante, a 
partir do Módulo Principal. 

A sub-rotina Espcif está sequenciada de modo a gerenciar as informações referentes à 
caracterização do modelo a ser analisado conforme seus dados básicos. Os dados são 
lidos a partir do arquivo neutro VigNLDat e organizados para sua impressão no trecho 
inicial de arquivo de saída geral de resultados. 

A sub-rotina PNodal comanda a leitura e posterior impressão dos dados de cada um 
dos pontos nodais, incluindo número de ordem no contexto da malha de elementos 
finitos, coordenadas no Sistema Cartesiano Global, e, as deslocabilidades de seus 
graus de liberdade. Na sequência, a referida sub-rotina realiza vinculação dos graus de 
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liberdade ativo de cada um dos pontos nodais ao ordenamento numérico do sistema de 
equações lineares e imprime tal ordenamento. 

A sub-rotina Carga está distribuída em duas partes básicas. A primeira se refere à 
geração das cargas concentradas e contempla a leitura e posterior impressão dos dados 
referentes a número de ordem do ponto nodal no qual a carga está aplicada, direção da 
carga e sua intensidade. Em sua segunda parte, a referida sub-rotina transforma as 
cargas uniformemente distribuídas aplicadas nos elementos em cargas concentradas 
equivalentes aplicadas nos pontos nodais da malha de elementos finitos. 

A sub-rotina Elemento, por sua vez está disposta em três partes individualizadas. Na 
primeira parte são gerados os parâmetros físicos e geométricos constantes da viga 
objeto de análise, seja por simples leitura seja através de cálculo sobre a formulação 
apropriada. A segunda parte contempla o cálculo da Matriz de Rigidez dos Elementos. 
A terceira parte da sub-rotina opera sobre a contribuição dos termos da Matriz de 
Rigidez de cada um dos elementos finitos, gerenciando a montagem da Matriz de 
Rigidez Global Ativa e da Matriz de Rigidez Aumentada, esta última destinada à 
resolução do sistema de equações canônicas mediante o método da condensação 
pivotal. 

A sub-rotina DeslocND tem por objetivo o cálculo dos deslocamentos nodais a partir da 
resolução do sistema de equações lineares, utilizando-se o método da condensação 
pivotal de Gauss, sobre os termos da matriz aumentada. 

A sub-rotina Esforce tem por objetivo a determinação dos esforços em cada uma das 
seções transversais subentendidas pelos pontos nodais da malha de elementos finitos. 
Esse cálculo é realizado elemento a elemento em função das respectivas rigidezes e 
deslocamentos dos pontos nodais incidentes, bem como dos esforços originais na 
estrutura, com os graus de liberdade drasticamente restringidos, associados ao 
carregamento equivalente às cargas distribuídas solicitantes do referido elemento. 

 
Resultados e Discussões 

 

O código computacional VigEFLin foi utilizado para análise de 5 (cinco) exemplares de 
vigas, conforme as figuras 1-5, constituídas de material de Módulo de Elasticidade E = 
20 GPa, apresentando seção transversal retangular de largura b = 0,20 m e altura h = 
0,60 m, e vãos de comprimento L = 4,00 m, solicitados mediante combinações 
envolvendo ações verticais uniformemente distribuídas, de intensidade q = 40 kN/m, e 
concentradas, de intensidade P = 80 kN. 

O exemplo 1 se refere a uma viga de único vão solicitada por uma carga concentrada 
aplicada em seu centro, enquanto o exemplo 2 tem para modelo de análise uma viga 
também de único vão, solicitada, porém, sob a ação de carga uniformemente distribuída 
ao longo de toda a sua extensão. Os exemplos 3 e 5 contemplam a análise de vigas 
sobre três apoios, mas diferenciam-se um do outro tanto pela carga solicitante como 
pelas condições de vinculação. O exemplo 3 é carregado, exclusivamente, mediante a 
ação uniformemente distribuída ao longo de toda a sua extensão, ao passo que o 
modelo do exemplo 5 inclui carga concentrada. O exemplo 4, por sua vez, envolve a 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1567 

 

análise de uma viga dotada de 4 (quatro) vãos carregada por ações uniformemente 
distribuídas e ações concentradas. 

Observe-se que as vigas dos exemplos 4 e 5 são equivalentes, de modo que, a tarefa 
concernente a suas análises agrega vantagem adicional, uma vez que representa 
recurso a mais para a efetivação da comparação de resultados. 

Para fins de verificação de resultados, os mesmos exemplos foram analisados a partir 
do software de análise estrutural denominado Two-dimensional Frame Analysis Tool, o 
programa Ftool. Trata-se de um software gráfico-interativo de Engenharia Civil, 
desenvolvido a partir de embrião computacional concebido na PUC-Rio, na década de 
90, com o objetivo precípuo de auxiliar no ensino do comportamento estrutural de 
elementos planos em cursos de graduação. Graças ao desenvolvimento contínuo ao 
longo dos anos, já se encontra atualmente em versão profissional, lançado no mercado 
como ferramenta de projeto para profissionais da área. Constitui-se, portanto, de um 
meio consolidado para análise de estruturas, fornecendo resultados confiáveis. 

A análise estrutural por meio do Ftool trouxe como produto as translações e as rotações 
nas seções transversais de interesse, bem como os diagramas de esforços internos, 
como pode ser observado nas figuras 6-10, a partir dos quais foram extraídos os valores 
de esforço cortante e momento fletor. 

Os resultados obtidos mediante as duas fontes supramencionadas, reunidos nas 
tabelas 1-10, apresentaram boa concordância. Foram testadas, inclusive, discretizações 
alternativas do domínio, constatando-se que o refinamento da malha de elementos 
finitos não influencia os resultados, corroborando, portanto, o caráter linear da relação 

entre os esforços e seus deslocamentos correspondentes. 

 
Conclusão 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal a implementação de código automático 
voltado para a análise de esforços de vigas constituídas de material elástico linear 

baseada na aproximação numérica por elementos finitos. 

O referido produto computacional, denominado VigEFLin, o foi elaborado em linguagem 
automática FORTRAN e tem para finalidade precípua a prototipagem de apoio ao 
desenvolvimento de software a ser aplicado à análise de desempenho mecânico de lajes 

modeladas na versão de placas delgadas contínuas. 

O protótipo assim desenvolvido foi utilizado para a análise de uma diversidade de vigas 
e os resultados obtidos foram comparados com os seus correspondentes, decorrentes 
do emprego do software de análise estrutural Two-dimensional Frame Analysis Tool, o 

programa Ftool. 

Os resultados obtidos, conforme a perspectiva assinalada no parágrafo anterior, 
apresentaram boa concordância, efetivando o protótipo como ferramenta de trabalho 
promissora e adequada ao fim a que se destina. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1568 

 

As tarefas realizadas no transcurso da concepção da pauta algorítmica do protótipo 
elaborado revelaram percalços que foram sanados, tornando-a promissora no tocante 

à expectativa de sua expansão para a análise envolvendo elementos finitos de placas. 

Digno de nota é o fato de que o protótipo objeto deste resumo já foi empregado como 
base para a implementação de software destinado à análise da influência do 
comportamento não linear do concreto armado na distribuição de esforços de vigas 

contínuas manufaturadas com aquele material. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Exemplo 1 de viga analisada 

 

 

Figura 2 – Exemplo 2 de viga analisada 
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Figura 3 – Exemplo 3 de viga analisada 

 

 

Figura 4 – Exemplo 4 de viga analisada 

 

 

Figura 5 – Exemplo 5 de viga analisada 
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Figura 6 – Diagramas de (a) Esforço Cortante e (b) Momento Fletor referentes ao 
Exemplo 1 provenientes do Ftool 
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Figura 7 – Diagramas de (a) Esforço Cortante e (b) Momento Fletor referentes ao 
Exemplo 2 provenientes do Ftool 
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Figura 8 – Diagramas de (a) Esforço Cortante e (b) Momento Fletor referentes ao 
Exemplo 3 provenientes do Ftool 
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Figura 9 – Diagramas de (a) Esforço Cortante e (b) Momento Fletor referentes ao 
Exemplo 4 provenientes do Ftool 
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Figura 10 – Diagramas de (a) Esforço Cortante e (b) Momento Fletor referentes ao 
Exemplo 5 provenientes do Ftool 

 

 

Tabela 1 – Resultados de translação e rotação nodais referentes ao Exemplo 1 
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Tabela 2 – Resultados de esforços internos referentes ao Exemplo 1 

 

 

Tabela 3 – Resultados de translação e rotação nodais referentes ao Exemplo 2 

 

 

Tabela 4 – Resultados de esforços internos referentes ao Exemplo 2 
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Tabela 5 – Resultados de translação e rotação nodais referentes ao Exemplo 3 

 

 

Tabela 6 – Resultados de esforços internos referentes ao Exemplo 3 
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Tabela 7 – Resultados de translação e rotação nodais referentes ao Exemplo 4 
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Tabela 8 – Resultados de esforços internos referentes ao Exemplo 4 

 

 

Tabela 9 – Resultados de translação e rotação nodais referentes ao Exemplo 5 
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Tabela 10 – Resultados de esforços internos referentes ao Exemplo 5 
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TÍTULO: Fita cerâmica a base de Diatomita para tratamento de água 

Resumo 

Nos últimos tempos, os fenômenos de poluição de água tornaram-se cada vez mais 
frequentes. Estudos apontam que diversas doenças são causadas a partir da ingestão 
de água contaminada. O desenvolvimento de filtros cerâmicos através de cerâmicas 
porosas para os sistemas de tratamento de água tem ganhado cada vez mais espaço 
com o passar dos anos. A diatomita é uma cerâmica porosa, muito abundante na 
natureza formada a partir do acúmulo de carapaças de algas diatomáceas. Utilizada em 
diversos segmentos industriais, desde a segunda guerra mundial, essa matéria-prima 
vem sendo empregada na produção de filtros para a aplicação no tratamento de água 
 
Palavras-chave: diatomita, diatomita de mangue, cerâmicas porosas, tape-casting. 

TITLE: Ceramic Diatomite Tape for Water Treatment 

Abstract 

Nowadays, the phenomena of water formation have become more and more frequent. 
Studies indicate that several diseases are caused by drinking contaminated water. The 
development of ceramic filters through porous ceramics for water treatment systems has 
gained more and more space over the years. Diatomite is a porous ceramic, very 
abundant in nature, formed from the accumulation of diatom algae shells. Used in several 
industrial segments, since the second world war, this raw material has been used in the 
production of filters for application in water treatment. 
 

Keywords: diatomite, mangrove diatomite, porous ceramics, tape-casting. 

Introdução 

Os materiais cerâmicos são uma das classes mais antigas de materiais 
tecnologicamente úteis. À medida que os metais prevaleceram nas aplicações de 
engenharia, os materiais cerâmicos foram utilizados para fornecer isolamento térmico e 
elétrico, também sendo um importante material estrutural. As propriedades dos 
materiais cerâmicos são determinadas pelas propriedades de cada fase presente e 
como cada uma dessas fases, incluindo a porosidade e em muitos casos as interfaces, 
estão arranjadas (microestrutura) (BRITO, 2005). 
As cerâmicas porosas possuem um elevado potencial para serem utilizadas em 
aplicações diversas, tais como: filtros, catalisadores, queimadores de gases, entre 
outros. Combinando de forma adequada as matérias-primas e as técnicas de 
processamento, é possível obter cerâmicas porosas com valores de resistência 
mecânica elevados, estabilidade química, dentre outras propriedades (LEMOS, 2001).  
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A diatomita é uma matéria-prima formada a partir de restos de esqueletos fossilizados 
de algas diatomáceas, as quais têm a capacidade de extrair sílica da água, justificando 
assim a produção da estrutura esquelética da diatomita, que sedimenta no fundo do rio 
ou lago ao morrerem (MEZZOMO, 2009). Existe uma grande variedade de formas de 
diatomáceas, variando de acordo com a região onde essas algas foram fossilizadas. 
As aplicações mais significativas foram a inserção da terra de diatomáceas no processo 
de fabricação de bebidas, na produção de vinhos e cervejas, onde uma das etapas mais 
críticas é a separação dos sólidos e o controle da fermentação. Seu uso tornou-se 
interessante pois as terras diatomáceas são inertes e não afetam a cor ou até mesmo o 
sabor do líquido que está sendo filtrado (FULTON, 2000).  
Os primeiros relatos da utilização de filtros de água a base de terras diatomáceas se 
deram por volta de 1920 para filtração de solventes industriais e no período da segunda 
guerra mundial, quando os Estados Unidos da América buscava uma forma para 
remover o protozoário Entamoeba histolytica da água utilizada. O filtro a base de 
diatomita supriu as necessidades durante a guerra. Após esse período, o Laboratório 
de Pesquisa e Desenvolvimento de Engenheiros do Exército dos EUA (ERDL) seguiu 
pesquisando a respeito de filtros de diatomita e expandiu sua utilização em diversas 
regiões do país (FULTON, 2000). 
O objetivo principal deste trabalho é produzir uma fita cerâmica a base de diatomita 
visando aplicá-la em filtros para o tratamento de água. Os objetivos secundários 
englobam a produção e caracterização da fita por técnicas de Fluorescência de raios-X 
(FRX), Termogravimetria (TG), Difração de raios-x (DRX), Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV/EDS), ensaio de flexão e dilatometria. 
 
Metodologia 

 
A diatomita empregada neste experimento, foi fornecida pela empresa Mirasa - 
Mineração Ribeiro de Andrade Ltda, localizada na cidade de Rio do Fogo, no estado do 
Rio Grande do Norte. A tabela 1 apresenta a composição química da diatomita utilizada, 
dados obtidos através de Fluorescência de raios-x. 
Para a produção da suspensão cerâmico-polimérica à base de diatomita foram utilizados 
diversos compostos, tais como, dispersantes, solventes, ligantes, surfactantes e 
plastificantes. Cada componente desempenha um papel fundamental para a obtenção 
do produto final. A função do dispersante é dar estabilidade a suspensão evitando o 
coalescimento das partículas. Já o solvente é utilizado para dissolver os componentes 
orgânicos adicionados. A adição de ligantes tem como finalidade promover maior 
resistência mecânica à verde a fita, permitindo sua manipulação e armazenagem. O 
surfactante promove estabilização de bolhas na suspensão, e o plastificante melhora a 
trabalhabilidade do ligante na suspensão além de promover sua dissolução (HOTZA, 
1997). Na tabela 2 estão dispostos os materiais de partida e suas respectivas 
funções. Na tabela 3 são apresentados os materiais utilizados no experimento, a 
porcentagem equivalente e suas respectivas proporções para se obter 50 g de 
suspensão cerâmico-polimérica. 
O processo de obtenção da fita foi realizado em diversas etapas: a primeira delas 
consistiu na execução de secagem do pó de diatomita, a temperatura de 100ºC durante 
um período de 24 horas. Dando continuidade ao processo, após a secagem da 
diatomita, iniciou-se a produção da suspensão: em que parte dos materiais mostrados 
na tabela 02 foram inseridos nesta segunda etapa: a água deionizada, o triton, a 
diatomita e 13% do volume de álcool etílico. Esses compostos foram pesados e 
adicionados em um recipiente cilíndrico com corpos moedores de alumina. Em seguida, 
o recipiente foi vedado e a mistura foi submetida a moagem em moinho de bolas durante 
um período de 24 horas, a velocidade do eixo giratório foi de 250 rpm. 
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A etapa posterior consistiu na preparação de uma solução aquosa de PVA, onde 15 
gramas seriam acrescentadas à suspensão. Em um béquer de 50 ml foram adicionados 
20 gramas de H2O e 3,29 gramas de PVA. Com o auxílio do agitador magnético a 
solução foi preparada, a temperatura foi controlada com um termômetro para evitar a 
degradação do polímero. Mantendo a solução a 60º C, após 27 minutos o resultado 
esperado foi obtido. Durante todo o período a solução foi agitada com o auxílio de um 
bastão de vidro. Após a preparação da solução, 15 gramas da mesma foram 
adicionadas à mistura juntamente com a glicerina, a dietanolamida de coco, o liofoam 
148 e o restante do volume de álcool etílico. A mistura foi mais uma vez submetida a 
moagem por 24 horas, a uma velocidade 250 rpm. 
Finalizado o período de 24 horas, a suspensão foi retirada. Foi possível notar a presença 
de bolhas e, por esse motivo, foram adicionadas duas gotas de antiespumante com o 
intuito de removê-las, como pode ser observado na figura 2. Não foi possível remover 
todas as bolhas, ocorreu apenas uma redução. A suspensão exibiu coloração marrom, 
mostrou-se consistente e apresentou cheiro de álcool. Uma pequena parte da 
suspensão foi separada para a análise do comportamento reológico. O ensaio foi 
realizado em um viscosímetro da marca Thermo Scientific, modelo Haake Mars - 
Modular Advanced Rheometer System, os parâmetros do ensaio estão dispostos na 
tabela 3. 
A fita foi conformada em um equipamento Table Top Tape Casting Machine TTC-1200 
(Tape Casting Warehouse, Inc.), com um sistema de lâmina (doctor blade), a uma 
velocidade de 202,2 mm/min, em temperatura ambiente, a altura da lâmina niveladora 
foi ajustada para 0,65 mm. A fita foi mantida no equipamento para secagem por um 
período de 24 horas, sendo posteriormente removida e armazenada. 
 
Resultados e Discussões 

 
Neste tópico serão apresentados os resultados de análises obtidas até o presente 
momento. A quantidade de sílica apresentada na composição é coerente com 
resultados encontrados na literatura. Com relação aos outros elementos apresentados, 
a concentração irá variar de acordo com o depósito de onde a matéria-prima foi extraída. 
A terminologia diatomita “de mangue”, possivelmente, foi adotada pelo fato de matéria-
prima ter uma quantidade considerável de óxido de ferro. 
Os gráficos mostrados nas figuras 4 e 5 foram obtidos a partir do ensaio reológico. Um 
fluido não newtoniano é aquele cuja curva de fluxo, apresentada no gráfico a seguir, não 
é linear. As curvas características adquiridas apresentam comportamento 
pseudoplástico, sendo caracterizado por uma viscosidade decrescente com o aumento 
da taxa de cisalhamento (SCHRAMM, 1998). A viscosidade pode ser determinada como 
a resistência de um fluido a qualquer mudança irreversível de seus elementos de volume 
(SCHRAMM, 1998). É possível observar, na figura 5, uma diminuição da viscosidade 
quando a taxa de cisalhamento passa de níveis menores para níveis maiores. 
Justifica-se a alta viscosidade no período inicial e o decaimento dela, com o aumento 
da taxa de cisalhamento, em virtude do fenômeno denominado shear thinning. A medida 
que o álcool vai evaporando a viscosidade vai mudando de comportamento, a 
suspensão vai ganhando consistência, como pode ser observado no estágio II, 
apresentado na figura 5. No estágio III a viscosidade continua reduzindo, esse 
comportamento é característico da pseudoplasticidade onde ocorre a constante redução 
da viscosidade em função da taxa de cisalhamento. (CHHABRA, 2008). 
 
Conclusão 
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Neste trabalho foi possível estudar a respeito da diatomita de mangue, sua composição, 
as características do pó cerâmico, as técnicas utilizadas para obtenção da fita, tais como 
moagem, preparação da suspensão, além do ensaio reológico. Diante dos resultados 
obtidos, a partir do ensaio reológico, pode-se concluir que a suspensão apresentou 
comportamento pseudoplástico. O processo de caracterização da fita não foi iniciado. 
Logo, é necessário realizar o processo de sinterização da fita, assim como, as análises 
de caracterização da fita sinterizada, tais como FRX, DRX, MEV/EDS, Adsorção física 
de N2 e ensaio de flexão. Os resultados obtidos até o presente momento foram de 
acordo com o esperado. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: diatomita seca (Fonte: a autora). 
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Figura 2: suspensão obtida após o processo de moagem (Fonte: a autora). 

 

 

Figura 3 a e b: Ensaio reológico (Fonte: a autora). 
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Figura 4: tensão em função da taxa de cisalhamento (Fonte: a autora). 

 

 

Figura 5: viscosidade em função da taxa de cisalhamento (Fonte: a autora). 
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Tabela 4: parâmetros utilizados no ensaio reológico. 

 

 

Tabela 03: materiais utilizados e suas respectivas proporções. 
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Tabela 2: materiais de partida e suas respectivas funções. 

 

 

Tabela 1: composição química da diatomita de mangue. 
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TÍTULO: Estudo das propriedades fotocatalíticas de filmes finos multicamadas de TiO2-

Cu2O obtidos por dip coating 

Resumo 

Atualmente, os pesquisadores têm voltados suas atenções para as nanoestruturas de 
óxidos metálicos semicondutores, devido ao seu amplo campo de aplicação tecnológica. 
Dentre os materiais promissores de interesse tecnológico se destacam os 
semicondutores ZnO e CuO, os quais apresentam bom desempenho em propriedades 
ópticas e fotocatalíticas. Neste trabalho, resinas de ZnO e CuO foram sintetizadas pelo 
método dos precursores poliméricos, sendo depositadas em multicamadas alternadas 
entre ZnO/CuO ou CuO/ZnO por meio da técnica de spin coating seguidos de tratamento 
térmico a 400ºC e 500ºC e foram caracterizadas suas propriedades estruturais, 
morfológicas e ópticas. Os resultados de DRX dos filmes em multicamadas 
apresentaram os picos de CuO e ZnO, podendo-se afirmar que os óxidos formaram sem 
fases secundárias e sem sobreposição de picos, ou seja, as multicamadas foram 
formadas com sucesso. A técnica de AFM mostrou que os filmes possuem partículas 
com morfologia arredondada e tamanho médio entre 47,5 nm a 51 nm. As micrografias 
realizadas por MEV-FEG mostram que os filmes tiveram boa densificação, com boa 
adesão ao substrato de silício. As medidas de espectroscopia UV-vis caracterizaram os 
filmes finos como semicondutores, com bandgap entre 1,60 eV e 1,65 eV. Os resultados 
de degradação mostraram que os filmes em multicamadas apresentaram bom 
desempenho fotocatalítico devido ao processo de fotoativação e maior rugosidade, com 
destaque para o filme de CuO/ZnO calcinado à 500°C. 
 
Palavras-chave: ZnO, CuO, filmes finos, fotocatálise. 

TITLE: Study of the photocatalytic and photoluminescent activity of Cuo / Zno multilayer 

films deposited by spin coating 

Abstract 

Currently, researchers have focused their attention on metal-oxide semiconductors 
nanostructures due to its wide technological application field. Thus, ZnO and CuO 
semiconductors have been highlighted among the promising materials of technological 
interest. In this work, ZnO and CuO resins were synthesized by the polymeric precursor 
method, in which they were deposited in multilayers alternated between ZnO/CuO or 
CuO/ZnO by spin coating technique followed by heat treatment at 400ºC and 500ºC and 
its structural, morphological and optical properties were characterized. The XRD results 
of multilayer films showed CuO and ZnO peaks, in which the oxides did not present 
secondary phases and peak overlap, thus the multilayers were successfully formed. The 
(AFM) showed that the films had particles with spherical morphology and average size 
between 47.5 nm to 51 nm. The SEM-FEG micrographs showed that the films had good 
densification together with good adhesion to the silicon substrate. The measurements of 
UV-vis spectroscopy characterized the thin films as semiconductors, with bandgap 
between 1.60 eV and 1.65 eV. The degradation results showed that the multilayer films 
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showed good photocatalytic performance due to the photoactivation process and greater 
roughness, with emphasis on the CuO/ZnO film calcined at 500 °C. 
 
Keywords: ZnO, CuO, thin film, photocatalysis. 

Introdução 

Nos últimos anos, a revolução industrial juntamente com o desenvolvimento da 
humanidade exigiu a descoberta de novos materiais e tecnologias inovadoras com o 
propósito dos dispositivos industriais funcionassem com maior eficiência e menor custo 
e poluição (SAÂD, H., B., et al., 2020). A fotocatálise tem atraído grande atenção devido 
à alta eficiência aliado com baixo consumo de energia e menor emissão de poluentes. 
A tecnologia fotocatalítica atua como uma maneira ambientalmente amigável e potencial 
para degradar poluentes orgânicos em compostos inorgânicos atóxicos, e assim, sem 
gerar contaminação secundária. Sob irradiação da luz, os semicondutores podem gerar 
pares elétron-buraco altamente reativos que podem participar de uma série de reações 
redox para produzir radicais superóxidos eficientes (NGUYEN, D., T., et al., 2020; 
ZHAO, F. et al., 2020). Atualmente, os pesquisadores têm voltados suas atenções para 
as nanoestruturas de óxidos metálicos semicondutores, devido ao seu amplo campo de 
aplicação tecnológica. Entre esses óxidos metálicos, os filmes finos de óxido de cobre 
(CuO) têm atraído uma atenção considerável por várias razões (SAÂD, H., B., et al., 
2020). Este óxido é um semicondutor monoclínico do tipo p com um bandgap entre 1.3 
e 2.1 eV. Devido às suas propriedades, sua não toxicidade e sua abundância, os filmes 
finos de óxido de cobre são muito úteis para diferentes aplicações em diferentes campos 
da tecnologia, como sensor de gás, baterias de íon de lítio e fotocatálise (DJEBIAN, R., 
et al., 2020; SAÂD, H., B., et al., 2020; DAIRA, R., et al., 2020). Outro semicondutor que 
vem sendo motivo de grande interesse pelos cientistas é o óxido de zinco (ZnO) devido 
ao seu baixo custo, não toxicidade, abundância na natureza e alto estabilidade térmica. 
O ZnO possui um bandgap com energia direta de 3,37 eV (TIWARI, A.; SAHAY, P., P., 
2020; BOUZNIT, Y., HENNI, A., 2020). Recentemente, o ZnO foi estudado na forma de 
heterojunções baseadas em ZnO de outros semicondutores de banda estreita do tipo p, 
como Si, CuO, Cu2O, NiO e CdS. A heterojunção permite um aprimoramento na 
separação de carga, o que contribui para a melhoria da atividade fotocatalítica devido 
aos portadores de carga mais gerados que participam das reações redox do processo 
fotocatalítico. Entre todos os semicondutores de banda estreita do tipo p, o óxido de 
cobre (CuO) vem sendo um dos excelentes candidatos para a criação de heterojunções 
p-n com o ZnO, porque exibe intervalos de banda estreita (1,35 eV), alta absorção 
óptica, não toxicidade e baixos valores de resistência elétrica (NGUYEN, D., T., et al., 
2020). Vários métodos foram desenvolvidos para preparar diferentes morfologias de 
filmes finos nanoestruturados de óxido de zinco e óxido de cobre, que incluem, 
evaporação do feixe de elétrons, deposição pulsado a laser, spray pirólise, deposição 
em banho químico, adsorção e reação sucessivas da camada iônica, e sol-gel spin 
coating. (VARGUESE, J., VINODKUMAR, R., 2019). Basicamente, o processo de spin 
coating consiste depositar uma pequena quantidade de solução líquida do material no 
centro do substrato, no qual será rotacionado para espalhar e, em seguida, secar em 
uma placa de aquecimento para eliminar os excessos de solvente do filme resultante 
(YILBAS et al., 2019). Devido ao equipamento de dip coating se encontrar em 
manutenção e sem previsão de retorno, o trabalho foi direcionado para um outro tipo de 
deposição. Além disso, tentou-se realizar o filme multicamadas dos materiais da 
composição TiO2-Cu2O proposta incialmente para este trabalho, mas não se obteve um 
filme homogêneo e, assim, foi necessário a troca da composição pelo ZnO. Nesse 
sentido, neste trabalho, resinas de óxido de zinco e óxido de cobre foram sintetizadas 
pelo método dos precursores poliméricos, sendo depositadas em multicamadas, por 
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meio da técnica de spin coating, em substrato de silício, a fim de caracterizar suas 
propriedades estruturais, morfológicas e ópticas. 
 
Metodologia 

 
Nesta seção, são apresentados os materiais precursores para a obtenção dos filmes 
multicamadas de CuO/ZnO depositados por spin coating. Em seguida, as técnicas de 
caracterização empregados nas partículas.  
  
Materiais 
  
 Os reagentes utilizados na preparação das resinas são de alto grau de pureza e não 
foram submetidos a nenhum tratamento prévio. O Ácido Cítrico [C6H8O7] (Synth, 99,5% 
de pureza), Nitrato de Cobre II [Cu(NO3)2.2,5H2O] (Synth, 98% de pureza), Nitrato de 
Zinco [Zn(NO3)2.6H2O] (Synth, 99% de pureza), Etileno Glicol [C2H6O2] (Vetec, 99,5% 
de pureza) foram utilizados como percursores. Para a produção das resinas, foi 
preparada inicialmente uma solução precursora utilizando o nitrato de cobre II (NC) e 
ácido cítrico (AC), com uma proporção molar de 3(AC):1(NC) sob agitação magnética e 
aquecimento a 80°C. O ácido cítrico foi dissolvido em 50 ml de água destilada. Em 
seguida, foi acrescentado o nitrato de cobre II, até que fosse dissolvido por completo. 
Posteriormente, adicionou-se o etileno glicol e a solução foi aquecida até a temperatura 
de 80°C, a fim de promover a reação de polimerização e evaporação do excesso de 
água, ajustando-se, após, a viscosidade em 20 cPs. O mesmo procedimento foi 
realizado na produção da resina de ZnO. 
  
 Preparação e Deposição dos Filmes finos  
  
Os substratos de silício (100) com 0,7 cm2 foram lavados primeiramente em solução 
tensoativa contendo de 4% de Extran por 15 minutos cada etapa. Em seguida, foi 
realizada uma segunda limpeza em solução previamente aquecida a 70°C contendo 
15ml de água destilada, 3 ml de hidróxido de amônio e 3 ml de peróxido de hidrogênio, 
imersos durante 20 minutos. os substratos foram lavados com água destilada e secados 
diretamente no spin coating. Após limpeza, foi gotejada resina sobre os substratos e 
posteriomente foi submetido a centrifução no spin coating. Em seguida, os substratos 
recobertos foram colocados sobre uma placa de aquecimento a 80°C por 10 min para a 
evaporação do soluto. Em seguida, os filmes foram levados para um forno e aquecidos 
a diferentes temperaturas de cristalização por 2h com taxa de aquecimento de 1ºC/min. 
Para cada camada depositada foi realizado tratamento térmico. Depositada a primeira 
camada, repetiu-se o processo de deposição, variando-se entre CuO e ZnO, até a 
obtenção de 6 camadas. As amostras que a primeira camada foi de CuO foram 
nomeadas CuZn400 e CuZn500 para as temperaturas de tratamento térmico de 400 e 
500°C, respectivamente. Enquanto, para as amostras que a primeira foi de ZnO foram 
nomeadas ZnCu400 e ZnCu500.  
  
Técnicas de Caracterização  
  
Os filmes de CuO e ZnO foram caracterizadas por DRX (Shimadzu, modelo XRD, 7000, 
40kV e 30 mAh) com radiação CuKα 945 (λ = 1,5406 Å) e passo angular de 0,02°. A 
morfologia, a rugosidade e o tamanho médio de grão dos filmes de CuO e ZnO foram 
observados através da técnica de microscopia de força atômica (AFM) (SPM-9700, 
Shimadzu) em modo não-contato. Para a determinação da espessura dos filmes, a 
seção transversal dos mesmos foi observada por intermédio da técnica de microscopia 
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eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG) (Zeiss Supra 35). O 
espectro de reflectância Uv-vis foi obtido utilizando espectrômetro Uv-Vis (Shimadzu, 
modelo UV-2600) com comprimento de onda variando de 200nm a 800nm e utilizado no 
modo refletância difusa. As propriedades fotocatalíticas dos filmes de CuO e ZnO foram 
testadas para a degradação de azul de metileno (AM). Os filmes foram colocados em 
um Becker de 10 ml, e foi adicionado 3 ml de solução de azul de metileno (1×10-5 mol/L) 
de pH 4. Antes do ensaio, as amostras foram deixadas 30 minutos no escuro para poder 
analisar o desempenho dos filmes sem radiação. Para o ensaio sob luz solar, as 
amostras foram mantidas ao ar livre com os ensaios começando às 10h, sendo retirada 
uma alíquota do corante a cada 30 minutos, visando à análise de absorbância. 
 
Resultados e Discussões 

 

Difração de Raios X dos Filmes 

Os filmes finos de CuO e ZnO multicamadas foram caracterizados, quanto à sua 
estrutura cristalina e padrões cristalográficos, por meio da técnica de difração de raios 
X. 

Na Figura 2, tem-se os resultados dos difratogramas das amostras CuZn400 e 
CuZn500. Pode-se afirmar que nos difratogramas dos filmes de CuZn400 e CuZn500, 
os picos são bem definidos, sem indicação de sobreposição de fases e sem interação 
química suficiente para formação de uma nova fase. Assim, a camada de CuO foi 
indexada como uma estrutura monoclínica (JPDS N°80-1916), enquanto a camada de 
ZnO foi indexada com uma estrutura hexagonal do tipo wurtzita (JPDS n° 75-576) 
(ABDERRAHIM et al., 2019). 

A Figura 3 corresponde aos difratogramas das amostras ZnCu400 e ZnCu500. Observa-
se nessas amostras que os óxidos não sofreram interação química suficiente para 
formação de fases secundárias e, que os picos mais intensos foram referentes à fase 
CuO. Esta indicação pode ser pelo fato de a última camada de filmes ser do CuO. Os 
resultados referentes à difração de raios X em multicamadas são diferentes de um 
material homogêneo. Isso ocorre, devido o feixe incidente interagir não apenas com os 
planos da rede dos elementos formadores das camadas, mas também com a 
periodicidade que a multicamada apresenta. Nesse sentido, os raios X interagem com 
a variação da densidade eletrônica entre as camadas dos diferentes materiais que 
formam a multicamada, bem como também interagem com os planos atômicos 
individuais, formando um padrão de difração bem característico (FULLERTON, 1992). 

Microscopia de Força Atômica dos Filmes 

A eficiência dos filmes finos dos materiais que apresentam atividade fotocatalítica, é 
influenciada diretamente pela morfologia e o tamanho das partículas. Diante disso, por 
meio da técnica de microscopia de força atômica (AFM), analisou-se a morfologia e o 
tamanho das nanopartículas dos filmes, os quais foram tratados termicamente a 400°C 

e 500°C. 

Nota-se nas Figuras 4 e 5 que as amostras não apresentam trincas e rasgos e que as 
superfícies dos filmes finos são formadas por partículas de morfologia arredondada, as 
quais são distribuídas uniformemente sobre a superfície do filme. O tamanho médio das 
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partículas dos filmes variou entre 47,5 nm a 51 nm, sendo obtido a partir do ajuste da 
curva de Gauss. A rugosidade das amostras foram 7,42 nm, 8,19 nm, 3,63 nm e 3,77 
nm para CuZn400, CuZn500, ZnCu400 e ZnCu500, respectivamente. Neste caso, o 
aumento da temperatura juntamente com a primeira camada ser CuO, favoreceram o 
aumento da rugosidade. Valores maiores de rugosidade e porosidade nos filmes finos 
influencia fortemente no aumento da área específica, facilitando a interação das 
substâncias adsorvidas com os cristais existentes e aumentando a eficiência catalítica 
(TAKEDA, S., 2001). A obtenção de morfologia esférica é estudada por apresentar 
normalmente uma elevada área superficial específica e um elevado volume de poros, 
aumentando a superfície de contato entres as partículas, consequentemente ampliando 
a taxa de transferência de massa para adsorção de poluentes orgânicos, tornando, os 
materiais com morfologia esférica, geralmente, bons candidatos para utilização em 
fotocatálise (NAKATA, K., 2012). 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-FEG) e Espectroscopia por Dispersão 

de Energia (EDS) dos Filmes 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG) associada à 
espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS) foi utilizada para caracterizar 
as morfologias e microestruturas dos filmes de óxido de cobre e óxido de zinco obtidas 

pela técnica do spin coating. 

Na Figura 6 observa-se a seção transversal dos filmes de CuZn500. Avaliando as 
imagens estimou-se uma média da espessura do filme em 546,53 nm. A imagem de 
MEV-FEG mostra também que os filmes apresentam boa uniformidade de espessura, 
boa adesão ao substrato e boa densificação. A Figura 7 apresenta o espectro de EDS 
da amostra CuZn400. No espectro tem-se a presença dos elementos de cobre, zinco, 
oxigênio e silício. O Cu é o elemento que se apresenta em maior quantidade, em seguida 
o Si (substrato), o que apoia com o resultado de difração de raios X, em que há uma 
maior intensidade da fase de CuO. As Figuras 8 e 9 ilustram a seção transversal dos 
filmes de ZnCu400 e ZnCu500, respectivamente. De acordo com as imagens foi 
possível obter um valor médio da espessura do filme em 912,91 nm e 764,32 nm para 
as amostras ZnCu400 E ZnCu500, respectivamente. Além disso, as imagens sugerem 
que os filmes apresentam boa uniformidade de espessura, boa adesão ao substrato e 
boa densificação. 

Espectroscopia na região Ultravioleta-Visível (UV-vis) dos Filmes 

Foram realizadas medidas de espectroscopia no Uv-Visível no modo de reflectância 
difusa para quantificar a energia de bandgap dos filmes. Os dados de refletância obtidos 
foram convertidos para absorbância [F(R) = α], gerando um gráfico de absorbância 
versus energia (eV). Os valores da energia de gap foram obtidos a partir da extrapolação 
da reta na região linear do gráfico de acordo com o método de Tauc e Wood (1972). As 
amostras CuZn400 e ZnCu500 apresentaram valores de bandgap de 1,63 eV e 1,65 eV, 
respectivamente. A quantidade de fase presente de CuO, influenciou nos valores de 
bandgap ser menores do que o esperado.  

A qualidade dos filmes e suas espessuras dependem da viscosidade dos fluidos e 
velocidade de rotação. Mesmo com as resinas ajustadas com a mesma viscosidade, 
rotações iguais e depositadas com o mesmo número de camadas, pode ocorrer 
variações de espessuras, e consequentemente, haverá maior quantidade de fase da 
resina que formar os filmes mais espessos. Essa variação de espessura pode ocorrer 
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devido ao comportamento reológico das resinas. Em todas as amostras em 
multicamadas observou-se que a quantidade de fase de CuO foi superior a fase de ZnO. 
Conclui-se, em média, que se tem em torno de 60% de fase de CuO nas amostras 
multicamadas, o que está de acordo com os resultados de MEV-FEG, EDS e bandgap 
obtidos, que tiveram valor em média de 1,6 eV.  Abderrahim et al. (2019) produziram 
filmes finos de CuO, utilizando a técnica de spray pirólise, obtendo valor de bandgap de 
1,53 eV e tamanho de cristalito entre 1,73 nm a 22,52 nm, os quais são semelhantes 
aos obtidos neste trabalho. 

Propriedades Fotocatalíticas dos Filmes 

Os filmes foram submetidos a testes de fotodegradação para avaliar suas propriedades 
fotocatalíticas, através da degradação do corante azul de metileno (AM) sob luz solar. 
As medidas foram realizadas a cada 30 minutos durante 120 minutos e nenhum 
composto foi usado para acelerar a degradação do corante. Não foram realizados 
ajustes de pH nas degradações. O pH 4 do corante azul de metileno foi mantido. 

Realizou-se ensaios para verificar as bandas de absorção na região do UV-visível do 
corante azul de metileno que, por sua vez, apresentou absorção máxima localizada 
(λmáx.) em 664 nm proveniente dos grupos cromóforos do corante, o qual possui duplas 
ligações conjugadas. As curvas de concentração relativa das amostras (C/C0) foram 
calculadas a partir dos dados da curva de absorbância máxima em função do 
comprimento de onda (nm).  

Na figura 10 nota-se que os filmes multicamadas apresentam bom desempenho na 
degradação do corante. A sobreposição de filmes de óxidos de bandgap largo com 
óxidos de bandgap curto, e do tipo-n (ZnO) e do tipo-p (CuO), é eficiente na degradação, 
pois evita a recombinação eletrônica, aumentando a eficiência na descoloração do 
corante. Por outro lado, o filme CuZn500 apresentou um melhor desempenho 
fotocatalítico, mostrando que o filme com primeira camada sendo de CuO e a última 
camada de ZnO tem um processo fotocatalítico mais eficiente. Além disso, tem-se que 
os filmes calcinados à 500°C obtiveram um melhor desempenho em relação aos filmes 
calcinados à 400°C, que pode estar relacionado com o aumento da rugosidade 
observadas nestas amostras, como visto nas imagens de AFM. 

A fotoativação dos filmes ocorre pela migração dos elétrons da banda de condução do 
CuO, para banda de condução do ZnO, enquanto os buracos gerados na banda de 
valência do ZnO são promovidos para banda de valência do CuO. Após a separação, 
os elétrons fotogerados podem migrar para superfície do ZnO, favorecendo a 
degradação do corante AM (ZHUANG YU, S., 2015; AMRITA G., 2016). A oxidação do 
corante azul metileno é ocasionada pela interação dos radicais superóxidos (O2−), 
provenientes das moléculas dissolvidas na solução do corante com os elétrons da banda 
de condução do ZnO, com moléculas de H2O, os quais geram radicais hidroxilas (HO∙). 

Para a amostra com melhor desempenho fotocatalítico foi avaliada a influência da 
quantidade de camadas na descoloração do corante AM. Na Figura 11 observa-se o 
gráfico de concentração em função do tempo da amostra CuZn500 com 2, 4 e 6 
camadas. No gráfico é possível observar que a descoloração do AM aumenta com o 
aumento do número de camadas. A amostra CuZn500 com 2, 4 e 6 camadas também 
foi avaliada quanto a sua capacidade de degradação do corante AM utilizando radiação 
UV e foi observada que as amostras degradaram 19%, 22% e 33% para os filmes com 
2, 4 e 6 camadas, respectivamente. 
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É importante ressaltar que a luz visível é o componente principal da luz solar em 
comparação com a luz UV, que é a apenas 4% da radiação solar total. De acordo com 
Teixeira et al. (2004) a velocidade de degradação fotocatalítica é independente da 
intensidade de luz para sistemas onde a intensidade de luz é elevada. Ou seja, se o 
catalisador for suficientemente iluminado (energia absorvida seja maior que a Egap), a 
geração de pares e-/h+ deve ser independente da fonte de radiação. Contudo, quanto 

maior a taxa de iluminação, a recombinação de pares e-/h+ será mais frequente. 

 

 

 

Conclusão 

 
Neste trabalho foram obtidos filmes em multicamadas de CuO e ZnO, por meio do 
método dos precursores poliméricos depositados em substrato de silício pela técnica de 
spin coating. Os resultados de DRX dos filmes em multicamadas apresentaram os picos 
de CuO e ZnO, sem fases adicionais, nem sobreposição de picos. Assim, pode-se 
afirmar que os óxidos não sofreram interação química suficiente para formação de fases 
secundárias, ou seja, as multicamadas foram formadas. A técnica de microscopia por 
força atômica (AFM) mostrou que os filmes possuem tamanho médio de partículas entre 
47,5 nm a 51 nm, com morfologia arredondada e que o aumento da temperatura resultou 
em aumento da rugosidade dos filmes. As micrografias realizadas por MEV-FEG 
mostraram que os filmes tiveram boa densificação, com boa adesão ao substrato de 
silício. As medidas de espectroscopia UV-vis caracterizaram todos os filmes finos como 
semicondutores, com bandgap entre 1,60 eV e 1,65 eV. Os resultados de degradação 
do corante azul de metileno mostram que os filmes em multicamadas possuem boa 
eficiência fotocatalítica, mas o filme CuZn500 apresentou melhor desempenho devido 
ao processo de fotoativação e maior rugosidade. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Esquema dos filmes em multicamadas. 
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Figura 2 – Difratogramas de raios X dos filmes multicamadas de CuO e ZnO calcinados 
a 400°C e 500°C. 
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Figura 3 – Difratogramas de raios X dos filmes multicamadas de ZnO e CuO calcinados 
a 400°C e 500°C. 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1599 

 

Figura 4 – Histograma de distribuição do tamanho de partículas e imagem da superfície 
dos filmes multicamadas da amostra de CuZn400. 

 

 

Figura 5 – Histograma de distribuição do tamanho de partículas e imagem da superfície 

dos filmes multicamadas da amostra de ZnCu500. 

 

 

Figura 6 – Morfologia da seção transversal do filme multicamada da amostra CuZn500. 
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Figura 7 – Espectro de EDS do filme multicamada da amostra de CuZn400. 

 

 

Figura 8 – Morfologia da seção transversal dos filmes multicamadas de ZnO e CuO 
calcinados a 400°C. 
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Figura 9 – Morfologia da seção transversal dos filmes multicamadas de ZnO e CuO 
calcinados a 500°C. 

 

 

Figura 10- Fotodegradação do corante azul de metileno sob radiação solar dos filmes 
multicamadas. 
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Figura 11: Fotodegradação do corante azul de metileno da amostra CuZn500 com 2, 4 
e 6 camadas em radiação solar e UV (caixa de degradação), respectivamente. 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1603 

 

Figura 11: Fotodegradação do corante azul de metileno da amostra CuZn500 com 2, 4 
e 6 camadas em radiação solar e UV (caixa de degradação), respectivamente. 
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TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO ESTEIRA EM AEROGERADORES 

Resumo 

Este trabalho estuda a influência do efeito esteira de aerogeradores sobre a produção 
energética e a eficiência de parques eólicos. Para modelagem do efeito esteira, foi 
adotado o modelo de esteira de Jensen adaptado para representar as interações de 
múltiplas esteiras em um parque eólico com grande quantidade de aerogeradores. Por 
meio de cálculos de raios de esteiras e áreas de sombreamento, é possível determinar 
a velocidade real do vento incidente em cada turbina eólica e calcular a potência gerada 
por ela. A soma das potências dos aerogeradores fornece a produção energética total 
do parque e permite calcular a eficiência de layout e o fator de capacidade. A 
modelagem adotada foi implementada em um algoritmo computacional em MATLAB 
capaz de realizar todos os cálculos necessários. Os dados de entrada do algoritmo são 
uma matriz que representa o posicionamento dos aerogeradores no terreno do parque, 
as características da turbina eólica e do terreno e a velocidade do vento livre. O 
algoritmo realiza os cálculos necessários e retorna a potência total do parque, a 
eficiência de layout e o fator de capacidade. Os resultados obtidos permitiram verificar 
o funcionamento do algoritmo e, fornecendo características locais de vento e terreno do 
Rio Grande do Norte, comprovar que o efeito esteira é significativo na produtividade de 
um parque eólico e o que o layout das turbinas no terreno deve ser planejado a fim de 
minimizar esse impacto. 
 
Palavras-chave: efeito esteira. modelo de Jensen. energia eólica. 

TITLE: STUDY OF WAKE EFFECT IN WIND GENERATORS 

Abstract 

This work studies the influence the wake effect of wind turbines has on the energy 
production and the efficiency of wind farms. For modeling wake effect, Jensen wake 
model was adopted and it was adapted to describe multiple wakes interactions inside a 
wind farm with a big amount of wind turbines. Through calculations of wakes radius and 
shadowing areas, it is possible to determine the real incoming wind speed at each wind 
generator and to calculate the power it generates. The sum of all wind generators' 
powers provides the total energy production of the park and allows to calculate layout 
efficiency and capacity factor. The adopted modeling was implemented as a MATLAB 
computational algorithm which can perform all the needed calculations. The algorithm's 
input data are a matrix which represents the positions of the wind turbines on the park's 
land, the characteristics of the wind turbine and the terrain and the free stream wind 
speed. The algorithm performs the necessary calculations and returns the total power of 
the wind park, the layout efficiency and the capacity factor. Through the obtained results, 
it was possible to verify the algorithm's ability to provide the requested results and, by 
giving it local characteristics of wind and terrain of Rio Grande do Norte, it was possible 
to prove that wake effect is significant in the productivity of a wind farm and the turbines 
layout in the farm needs to be planned in order to minimize that impact. 
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Keywords: wake effect. Jensen model. wind energy. 

Introdução 

As energias renováveis são, na atualidade, uma das áreas de estudo e pesquisa de 
maior importância dentro das ciências e da engenharia. Isso se deve à busca mundial 
por fontes alternativas de energia, em oposição às fontes tradicionais, baseadas em 
combustíveis fósseis. Uma das fontes alternativas de energia cuja popularização tem 
sido mais rápida é a energia eólica, que tem ganhado muito espaço no Brasil e, mais 
especificamente, no estado do Rio Grande do Norte. Há uma relevante 
complementaridade geográfica entre as energias hidrelétrica e eólica no país, pois foi 
identificado que as regiões com maior potencial para energia eólica estão distantes das 
principais usinas hidrelétricas. O Rio Grande do Norte, que faz parte do Nordeste do 
Brasil, está incluído nessas regiões. O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro mostra que o 
Rio Grande do Norte é um dos estados com maior potencial eólico no país, estando 
incluído na faixa do litoral brasileiro com as maiores velocidades médias anuais de vento 
(Amarante et al., 2001). Há três regiões no estado que são as mais promissoras para a 
instalação de parques eólicos: a parte Nordeste, o litoral Norte-Noroeste e as Serras 
Centrais (Amarante et al., 2003). 

No planejamento de um parque eólico em um determinado local, um fenômeno de 
grande relevância é a esteira aerodinâmica. Ela consiste na diminuição da energia 
cinética do vento quando ele atravessa as pás de um aerogerador, pois parte da energia 
é transmitida para o giro do rotor. Com isso, a velocidade do vento atrás dessa turbina 
é bem menor do que a velocidade natural, reduzindo a energia disponível para outras 
turbinas sujeitas a essa região de esteira. Quanto maior a distância a jusante de um 
aerogerador, mais larga é a esteira provocada por ele. Sendo assim, a existência de 
várias turbinas próximas em um parque eólico implica na diminuição da produtividade 
(Hau, 2013). Uma possível solução para isso é aumentar o espaçamento entre os 
aerogeradores, permitindo ao vento retornar à sua condição natural. Na Figura 1 vê-se 
o efeito esteira de uma turbina em um parque eólico. 

Para se analisar o efeito esteira de um aerogerador, deve-se recorrer a modelos físico-
matemáticos capazes de determinar a velocidade do vento após passar pelas pás. 
Como a modelagem exata é complicada, buscam-se modelos simplificados como os de 
Lissaman, Ainslie, Park, Werle e Jensen (Silva, 2014). Conhecendo-se a velocidade do 
vento que incide em um aerogerador, é possível determinar a potência mecânica 
extraída. Essa potência depende da massa específica do ar, da área varrida pelas pás, 
da velocidade do vento incidente e do coeficiente de potência (Cp), que é a razão entre 
a potência extraída e a potência total do vento. O Cp é específico de cada modelo de 
turbina e está relacionado a outro valor, o coeficiente de empuxo (Ct) (Hau, 2013). O Cp 
máximo teórico é cerca de 0,593 e o Ct correspondente é cerca de 0,889 (Hunsaker e 
Phillips, 2013). Na prática, o coeficiente de potência atinge um máximo de 0,45 
(Amarante et al., 2003). A relação entre velocidade e potência gera a curva de potência 
de um aerogerador, também específica de cada modelo. Essa curva relaciona a 
velocidade do vento que incide nas pás com a potência mecânica extraída por elas. Um 
exemplo de curva de potência é apresentado na Fig. 2. Nela, é possível identificar o 
patamar constante da potência nominal, que é a máxima potência que se pode extrair 
da turbina. A qualidade da distribuição das turbinas em um parque eólico considerando 
o efeito esteira é medida a partir da potência total real do parque: usa-se a eficiência de 
layout, baseada na potência ideal sem efeito esteira, e o fator de capacidade, baseado 
na potência nominal. 
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O objetivo deste trabalho é adotar uma modelagem matemática para o efeito esteira e 
analisar as interações entre aerogeradores de um mesmo parque eólico. Para as 
análises, pretende-se utilizar terrenos com características geográficas específicas do 
Rio Grande do Norte. 

 
Metodologia 

 
Na metodologia do trabalho de pesquisa desenvolvido, foi adotado o modelo físico-
matemático simplificado de efeito esteira desenvolvido por Jensen (1983). Esse modelo 
considera que a relação entre o diâmetro da esteira e a distância em relação ao 
aerogerador é linear, como pode ser visto na Fig. 3. O coeficiente angular α é chamado 
constante de arrastamento e determina a rapidez com que o diâmetro da esteira 
aumenta em relação à distância a jusante da turbina. Ele depende da altura do cubo 
(eixo) da turbina e da rugosidade superficial, valor relacionado com as características 
do terreno local (González-Longatt et al., 2012). 

Conhecido o diâmetro, e portanto o raio, da esteira de um aerogerador em qualquer 
ponto a jusante da turbina, pode-se aplicar um balanço de quantidade de movimento do 
vento na esteira para encontrar a velocidade do vento em qualquer ponto. A equação 
que fornece esse valor foi deduzida por Jensen (1983). A velocidade do vento na esteira 
pode ser encontrada conhecendo-se a velocidade do vento livre, o coeficiente de 
empuxo da turbina eólica utilizada, o raio do rotor da turbina e o raio da esteira no local 
em questão. 

Em um parque eólico real, como há muitos aerogeradores, não basta conhecer as 
velocidades do vento na esteira de cada um para se determinar a velocidade do vento 
que incide em cada turbina e, a partir disso, a produção de energia. Isso acontece 
porque muitas turbinas ficam sujeitas às esteiras não apenas de uma outra turbina, mas 
de duas ou mais, como exemplificado na Fig. 4. Esse efeito de sobreposição de esteiras 
não é previsto no modelo puro de Jensen; para modelá-lo, utilizou-se a abordagem de 
González-Longatt et al. (2012), que combina as esteiras individuais em um único efeito 
resultante. Assim, as velocidades do vento de cada uma das esteiras às quais um 
aerogerador está submetido são combinadas em uma velocidade efetiva que é a 
velocidade incidente naquele aerogerador. Em alguns casos, apenas uma parte da área 
varrida pelas pás de uma turbina está submetida à esteira de outra turbina. Por esse 
motivo, é necessário analisar o sombreamento que cada turbina a sotavento sofre de 
cada uma das turbinas a barlavento. 

O cálculo das áreas sombreadas em cada aerogerador pode ser feito utilizando-se uma 
abordagem geométrica que é esquematizada na Fig. 5. Nessa abordagem, a área 
varrida pelas pás de um aerogerador a jusante e a área da esteira provocada por outro 
a montante são interpretadas como círculos parcial ou totalmente sobrepostos. Se 
totalmente sobrepostos, a área sombreada é igual à área do rotor; se parcialmente 
sobrepostos, a área sombreada pode ser calculada como uma função da distância 
lateral entre os aerogeradores, do raio da esteira do aerogerador a montante, do raio do 
rotor do aerogerador e dos ângulos β e θ mostrados na Fig. 5. Farias e Couto (2013) 
obtiveram equações que fornecem os valores desses ângulos e, em função deles, a 
área de sombreamento. Esse procedimento deve ser aplicado para cada par de turbinas 
existente no parque eólico, calculando-se a distância lateral entre as turbinas e o raio 
da esteira da turbina a montante no local da turbina a jusante. Assim, pode-se 
determinar se há sombreamento e, em caso positivo, calcular a área. 
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Conhecendo-se quais turbinas provocam sombreamento de esteira umas nas outras e 
as respectivas áreas, pode-se então determinar a velocidade efetiva de incidência do 
vento em cada uma. Para aplicar a equação de combinação de esteiras fornecida por 
González-Longatt et al. (2012), é preciso primeiro determinar, para cada aerogerador, a 
velocidade do vento na esteira provocada por ele no local onde estão posicionados 
todos os aerogeradores a jusante. Essa velocidade é dada pelo modelo de esteira 
simples de Jensen. Aplica-se, então, para cada uma das turbinas no parque, um 
somatório da diminuição de velocidade provocada pelas esteiras de todas as outras 
turbinas que estão à sua frente; essa diminuição é ponderada pelo fator de 
sombreamento de cada par de turbinas e corresponde à razão da área sombreada em 
relação à área total do rotor. O somatório das diminuições de velocidade de cada turbina 
é então subtraído da velocidade do vento livre. Assim, obtém-se finalmente a velocidade 
efetiva do vento em cada um dos aerogeradores do parque. 

O passo final da análise do efeito esteira em um parque eólico é interpolar o valor da 
velocidade efetiva do vento de cada aerogerador na curva de potência do modelo de 
turbina utilizado, obtendo-se assim a potência gerada por cada um. Somando-se essas 
potências, tem-se a produção de energia total do parque. Pode-se calcular em seguida: 
a eficiência de layout, dividindo-se a produção total do parque pela produção que 
haveria sem efeito esteira nas mesmas condições ambientes de vento; e também o fator 
de capacidade, dividindo-se a produção total do parque pela produção total que haveria 
em potência nominal (Farias e Couto, 2013). A eficiência de layout e o fator de 
capacidade são os parâmetros utilizados para avaliar a qualidade do layout do parque, 

isto é, da distribuição espacial das turbinas no terreno. 

Diante dos muitos cálculos matemáticos necessários à análise de um parque eólico com 
muitas turbinas, foi implementado um algoritmo computacional em MATLAB adaptado 
de Farias e Couto (2013). O programa recebe uma matriz posição binária que 
representa o layout do parque: 0 indica uma célula sem aerogerador e 1 indica uma 
célula com aerogerador. O programa recebe também dados do terreno: a rugosidade 
superficial, a velocidade do vento livre (unidirecional) e as dimensões do parque. Com 
as dimensões e a matriz posição, o algoritmo calcula coordenadas para cada turbina 
em dois eixos x e y, tornando possível o cálculo das distâncias entre as turbinas, dos 
raios das esteiras e a realização de todo o procedimento de análise já descrito. Para 
isso, outros dados de entrada são necessários, esses sobre a turbina: o raio do rotor, a 
altura do cubo (eixo) e a curva de potência. 

 
Resultados e Discussões 

 

O funcionamento correto do algoritmo implementado em MATLAB foi verificado com a 
realização de alguns testes. Nesses testes, foram inseridos no programa os dados de 
layouts de parques eólicos encontrados na literatura, para os quais já foram calculados 
os valores de potência total do parque, eficiência de layout e fator de capacidade. Farias 
e Couto (2013), cujo algoritmo inspirou o desenvolvido neste trabalho de pesquisa, 
aplicaram seu programa a uma série de layouts de parques eólicos hipotéticos e 
forneceram os valores obtidos ao final de seus testes. Em todos os casos, os parques 
eólicos foram representados por matrizes posição 10x10, isto é, terrenos com 100 
possíveis posições para se colocar ou não um aerogerador. Os parâmetros de entrada 
utilizados nos testes (características do terreno, especificações da turbina eólica e 
velocidade do vento livre) foram os mesmos para todos os parques eólicos, variando-se 
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apenas a quantidade e a distribuição dos aerogeradores no terreno. Esses dados de 
entrada foram os utilizados por Mosetti et al. (1994): um terreno quadrado de 2000 m 
por 2000 m cuja rugosidade superficial é de 0,3 m; turbinas eólicas de 40 m de diâmetro 
e altura do cubo de 60 m, com um coeficiente de empuxo de 0,88 e a curva de potência 
sendo fornecida por Mosetti e apresentada na Fig. 6 (potência nominal de cerca de 620 
kW); a velocidade do vento em escoamento livre no local é 12,0 m/s. 

O primeiro layout de parque eólico submetido ao algoritmo por Farias e Couto (2013) foi 
o mesmo fornecido por Mosetti et al. (1994) e que é mostrado na Fig. 7 com a indicação 
da direção do vento. Esse parque eólico conta com 26 turbinas e, segundo Mosetti et 
al., apresenta uma potência total de 12375 kW e uma eficiência de 95%. Farias e Couto 
encontraram valores de potência de 12921 kW, eficiência de 95,5% e ainda calcularam 
um fator de capacidade de 80,0%. Para esse layout, os valores encontrados pelo 
algoritmo desenvolvido neste trabalho foram: potência de 12771 kW, eficiência de 94,9% 
e fator de capacidade de 79,4%. Verificou-se, nesse primeiro teste, uma grande 
proximidade entre os resultados encontrados pelo algoritmo e os valores fornecidos pela 
literatura, sugerindo o bom funcionamento do programa. 

Para assegurar ainda mais o funcionamento do algoritmo, ele foi aplicado a algumas 
outras situações de parque eólico que já haviam sido testadas por Farias e Couto 
(2013). Isso inclui mais cinco layouts de aerogeradores, sendo um deles o mesmo 
parque eólico de Mosetti et al. (1994) após submetê-lo a um processo de otimização, 
cujo objetivo era o de reorganizar o posicionamento das turbinas a fim de aumentar a 
eficiência. Esse layout otimizado é apresentado na Fig. 8. Os outros quatro layouts 
correspondem, na verdade, a dois parques eólicos que Farias e Couto submeteram ao 
seu algoritmo e, após calcularem a potência e a eficiência, reorganizaram o 
posicionamento das turbinas para otimização e recalcularam os ditos valores. Para fins 
de indicação, esses layouts podem ser nomeados como Layout I e Layout II. O Layout 
I original e sua versão otimizada estão presentes na Fig. 9; o Layout II original e sua 
versão otimizada estão presentes na Fig. 10. Os resultados obtidos pelo algoritmo de 
Farias e Couto (2013) para esses cinco layouts são indicados na Tab. 1 em comparação 
com os resultados do algoritmo deste trabalho. 

A aplicação repetitiva do algoritmo desenvolvido a vários layouts diferentes de parques 
eólicos, sendo já conhecidos os seus resultados para fins de comparação, comprovou 
a sua eficácia na atividade de calcular a produção energética total de um parque eólico, 
como também sua eficiência de layout e seu fator de capacidade, a partir da distribuição 
espacial dos aerogeradores pelo terreno disponível, das características locais do terreno 
e do vento, das especificações técnicas da turbina eólica adotada e considerando um 
modelo matemático simplificado para a modelagem do efeito esteira. Na comparação 
dos resultados encontrados pelo algoritmo com aqueles calculados por Farias e Couto 
(2013) para uma diversidade de layouts eólicos, observou-se que, de modo geral, os 
valores se aproximaram o suficiente para que se possa afirmar que o programa é 
funcional e que a modelagem matemática utilizada se mostrou adequada. 

Passados os testes para verificação do funcionamento normal do programa em 
MATLAB, nos quais foram utilizados apenas parques eólicos cujos resultados já eram 
conhecidos, o algoritmo foi aplicado a situações diferentes daquelas previstas na 
literatura. A fim de se observar quantitativamente o impacto do efeito esteira na 
produção de energia de um parque eólico, foram submetidos ao programa seis layouts 
de aerogeradores, todos com a mesma quantidade de turbinas, mas distribuídos de 
maneira diferente em cada caso. Os layouts foram traçados intencionalmente para 
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simular situações em que o posicionamento das turbinas leva a um menor ou maior 
impacto do efeito esteira, favorecendo ou desfavorecendo a produção de energia total 
do parque. Como dados de entrada, considerou-se uma matriz posição 10x10, com 100 
possibilidades de alocação de aerogeradores. Considerou-se um terreno quadrado de 
dimensões 1500 m por 1500 m. As características do ambiente local foram obtidas do 
Atlas do Potencial Eólico do Rio Grande do Norte (Amarante et al., 2003). Escolheu-se 
uma localização arbitrária próxima ao Litoral Nordeste do estado, onde as velocidades 
médias do vento são mais altas e a instalação de usinas eólicas é comum. Para essa 
localização, os mapas do Atlas indicam valores aproximados de rugosidade superficial 
(cerca de 0,4 m) e velocidade média anual do vento a 75 m de altura (cerca de 8,0 m/s). 
Essa foi a altura selecionada para obtenção da velocidade média do vento porque o 
modelo de turbina eólica escolhido para essa análise foi o Vestas V90 – 3,0 MW, cujo 
rotor possui um diâmetro de 90 m e a altura do cubo considerada foi de 80 m. A curva 
de potência desse modelo de turbina, que se apresenta na Fig. 11, também foi um dos 
dados de entrada fornecidos ao algoritmo. O coeficiente de empuxo utilizado foi 0,88, 
valor que corresponde, aproximadamente, ao coeficiente de potência máximo teórico de 
0,593. Esse foi o mesmo valor utilizado por Mosetti et al. (1994) em seu estudo. 

Os seis parques eólicos cujos layouts foram escolhidos para essa análise contam com 
25 aerogeradores. No layout 1, mostrado na Fig. 12, as 25 turbinas foram dispostas em 
5 fileiras paralelas com 5 turbinas cada. Cada turbina está a uma distância de 300 m 
das suas vizinhas mais próximas na mesma linha e na mesma coluna. Apesar dessa 
distância, devido à configuração em colunas, há várias turbinas posicionadas 
diretamente atrás de outras, em linha reta, o que favorece o sombreamento por esteiras 
e tende a reduzir a produção total de energia do parque. Portanto, para esse layout, foi 
calculada uma produção de 10807 kW, uma eficiência de 48,8% e um fator de 
capacidade de 14,4%. 

O layout 2, apresentado na Fig. 13, foi pensado como uma tentativa de adaptar o layout 
1 para uma situação menos desfavorável. De forma alternada, em cada fileira, alguns 
aerogeradores foram movidos uma posição para o lado, ocupando as fileiras 
intermediárias que antes estavam vazias. Com isso, algumas fileiras ficaram com 2 
turbinas e outras com 3, não havendo mais fileiras com quantidade superior a 3 turbinas. 
Essa forma de organizar os aerogeradores melhorou consideravelmente o desempenho 
do parque, que passa a produzir 17268 kW, com eficiência de 78,0% e fator de 
capacidade de 23,0%. É importante ressaltar que o parque continua com os mesmos 25 
aerogeradores do layout 1; assim, 6461 kW de potência foram acrescentados ao parque 
apenas movendo algumas turbinas uma posição para o lado. No entanto, essa 
configuração ainda não é a ideal, pois continua havendo muitas turbinas alinhadas entre 
si. 

No layout 3, Fig. 14, mais uma tentativa manual de melhorar a eficiência do parque 
eólico foi feita. As 25 turbinas foram posicionadas de modo que 10 delas ocupam uma 
diagonal completa do terreno quadrado e as demais 15 foram posicionadas em 
pequenas diagonais próximas aos cantos opostos, buscando-se a maior distância em 
linha reta entre elas. Essa configuração foi ligeiramente positiva, obtendo-se uma 
produção de energia de 17577 kW, uma eficiência de 79,4% e um fator de capacidade 
de 23,4%. Esse foi o layout mais eficiente obtido manualmente neste trabalho. 

Nos layouts 4, 5 e 6, ao invés de se tentar melhorar a eficiência do parque, buscou-se 
avaliar algumas configurações extremas em que as turbinas tivessem a maior 
proximidade possível entre si, intensificando a influência do efeito esteira e reduzindo 
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significativamente a produção e a eficiência do parque eólico. No layout 4, presente na 
Fig. 15, as duas primeiras fileiras do parque foram completamente ocupadas com 20 
aerogeradores e os demais 5 foram posicionados mais ao centro, onde a sobreposição 
de esteiras é maior. O resultado foi uma produção de 11305 kW, uma eficiência de 
51,0% e um fator de capacidade de 15,1%. Observa-se que houve uma grande perda 
de eficiência, mas essa forma de organizar as turbinas ainda gerou uma produção maior 

do que a do layout 1, no qual as turbinas estavam nas mesmas fileiras. 

O layout 5, Fig. 16, foi gerado posicionando-se as turbinas, novamente, em 5 fileiras de 
5 turbinas, como no layout 1. Neste caso, no entanto, elas foram colocadas à distância 
mínima umas das outras: 150 m. A intensa sobreposição de esteiras em um espaço 
pequeno levou a uma produção energética de apenas 6813 kW, com eficiência de 
30,8% e fator de capacidade de 9,1%. Por sua vez, o layout 6, Fig. 17, foi ainda mais 
extremo no posicionamento das turbinas: 20 delas foram posicionadas em duas filas 
completamente preenchidas e na direção de fluxo do vento, de modo a se ter a situação 
limite em que a última turbina da fila está diretamente atrás de outras 9. As 5 turbinas 
restantes foram colocadas nas duas filas vizinhas às filas cheias e ocupando as últimas 
posições, de modo a receberem uma influência mais alta das esteiras das turbinas 
centrais. O resultado foi condizente com o esperado: produção energética de apenas 
5291 kW, eficiência de 23,9% e fator de capacidade de 7,1%. O impacto do efeito esteira 
é tão grande que o último aerogerador das filas cheias recebe apenas 3,76 m/s de 
velocidade do vento, sendo que a velocidade do vento livre é de 8,0 m/s. 

A análise das consequências do efeito esteira nos layouts 5 e 6 mostrou com clareza o 
quanto esse fenômeno pode afetar a produção energética de um parque eólico, gerando 
grandes perdas e prejuízos caso não seja dada a devida atenção ao posicionamento 
dos aerogeradores dentro do terreno. No entanto, esses casos se tratam de 
configurações em que não se buscou um maior aproveitamento da área disponível, 
concentrando-se as turbinas em um espaço reduzido e deixando desocupada boa 
parcela do terreno. Dessa forma, um caminho natural para tentar aumentar a produção 
de um parque eólico e melhorar sua eficiência é buscar o maior espalhamento possível 
dos aerogeradores dentro dos limites da área do parque. 

A Tabela 2 compila os resultados de produção total de energia, eficiência e fator de 
capacidade dos seis layouts analisados. 

Os resultados quantitativos obtidos na análise dos seis layouts permitem que sejam 
feitas algumas considerações. Quanto às eficiências de layout, observou-se que o maior 
valor obtido dentre os seis foi de 79,4% para o layout 3. Esse valor é inferior àqueles 
dos testes de funcionamento do algoritmo, que foram comparados aos resultados de 
Farias e Couto (2013) e eram frequentemente superiores a 90%. Isso acontece porque 
aqueles eram layouts otimizados computacionalmente, isto é, através da aplicação de 
um algoritmo que não apenas calcula a produção dos aerogeradores no posicionamento 
indicado, mas também modifica esse posicionamento na busca da melhor configuração 
possível. Neste trabalho, os layouts foram modificados manualmente, o que limita as 
possibilidades de melhoria do desempenho do parque eólico. Os fatores de capacidade 
obtidos também foram muito baixos, variando entre 7,1% no pior caso e 23,4% no 
melhor caso. Isso se deve à velocidade média do vento adotada, de 8,0 m/s, para a qual 
cada turbina produz no máximo 886 kW. Essa velocidade é baixa comparada aos cerca 
de 15,0 m/s em que o aerogerador alcança a potência nominal de 3000 kW. A utilização 
de velocidades do vento variáveis, com séries de dados ao longo de um ano, por 

exemplo, produziria situações de análise mais próximas da realidade. 
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Diante de todas as análises efetuadas até então, nas quais se aplicou o algoritmo de 
cálculo da produção energética e da eficiência de um parque eólico, foi possível 
constatar definitivamente a importância do efeito esteira em parques eólicos e a utilidade 
de programas computacionais, mesmo os mais simples algoritmos, como ferramenta na 
fase de planejamento da instalação de uma usina eólica. Dessa forma, o algoritmo em 
MATLAB desenvolvido nesta pesquisa poderá ser utilizado, em etapas posteriores, para 
análises de maior complexidade e especificidade sobre o posicionamento de turbinas 
em parques eólicos no Rio Grande do Norte. 

 
Conclusão 

 
Ao longo do trabalho de pesquisa desenvolvido, cujo objetivo era analisar a influência 
do fenômeno do efeito esteira na produção energética de aerogeradores e o seu impacto 
na produtividade de um parque eólico, um algoritmo computacional em MATLAB foi 
selecionado e adaptado para aplicar a modelagem físico-matemática que foi escolhida 
para o desenvolvimento do estudo. O modelo de efeito esteira aplicado foi o modelo de 
Jensen, adaptado para descrever a interação de múltiplas esteiras. Após a verificação 
do funcionamento do algoritmo, na qual os resultados numéricos encontrados foram 
comparados com valores previstos na literatura, pôde-se constatar a adequação da 
modelagem utilizada, que se mostrou simples e fornecedora de bons resultados. Da 
mesma forma, o algoritmo desenvolvido comprovou sua funcionalidade, fornecendo os 
resultados esperados, e também sua utilidade enquanto ferramenta a ser usada em 
projetos preliminares de parques eólicos. 

Os diversos layouts de parques eólicos que foram submetidos à análise do algoritmo 
permitiram ter uma noção concreta do impacto que o efeito esteira pode ter na produção 
de energia, na eficiência e no fator de capacidade de um parque eólico. Dependendo da 
forma como os aerogeradores de um parque são dispostos no terreno, a potência total 
gerada pode ser significativamente aumentada ou diminuída sem alterar a quantidade 
de turbinas. Com isso, a eficiência de layout do parque também pode ser bastante 
afetada. 

Uma vez que o programa se mostrou realmente útil para se realizar o estudo proposto, 
pode-se então buscar aplicá-lo a situações mais complexas e mais próximas da 
realidade. Um dos objetivos do trabalho era utilizá-lo em simulações de parques eólicos 
dentro do Rio Grande do Norte, fornecendo-se dados de velocidade do vento e 
características de terreno específicas de localidades pertencentes ao estado. Isso foi 
parcialmente executado, pois a etapa de avaliação do impacto do efeito esteira na 
potência total e na eficiência de um parque foi feita com valores de velocidade média 
anual do vento e de rugosidade superficial obtidos de uma localização arbitrária nas 
proximidades do Litoral Nordeste do estado. Entretanto, aprimoramentos podem ser 
feitos no algoritmo para que ele seja capaz de receber séries de dados de velocidade 
variáveis ao longo de um ciclo anual. A utilização de velocidades medidas localmente 
em parques eólicos reais, bem como da rugosidade superficial correspondente, e o 
conhecimento das especificações das turbinas instaladas nesses parques reais são 
melhorias importantes que podem ser feitas ao trabalho desenvolvido, acrescentando 
realismo e aplicabilidade. Essas propostas podem servir de objeto para o 
desenvolvimento de novas pesquisas ou para a continuidade futura da pesquisa atual. 
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Ressalta-se que, como fruto deste trabalho de pesquisa, está a ser submetido um artigo 
científico ao 18º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências Térmicas (ENCIT 

2020), congresso de caráter internacional. 
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Figura 1 – Efeito esteira de um aerogerador em um parque eólico. Fonte: adaptado de 
Amarante et al. (2001). 

 

 

Figura 2 – Curva de potência típica de aerogeradores. Fonte: adaptado de Amarante et 
al. (2001). 
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Figura 3 – Modelo de esteira de Jensen com expansão linear da esteira. Fonte: 
adaptado de González-Longatt et al. (2012). 
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Figura 4 – Parque eólico com sobreposição de múltiplas esteiras. Fonte: adaptado de 
González-Longatt et al. (2012). 

 

 

Figura 5 – Esteira de um aerogerador a montante sobrepondo a área varrida pelo rotor 

de um aerogerador a jusante. Fonte: adaptado de González-Longatt et al. (2012). 
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Figura 6 – Curva de potência da turbina eólica utilizada por Mosetti et al. (1994). Fonte: 
Mosetti et al. (1994). 
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Figura 7 – Layout de Mosetti et al. (1994). Fonte: autoria própria com base em Mosetti 
et al. (1994). 
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Figura 8 – Layout de Mosetti et al. (1994) otimizado. Fonte: autoria própria com base 
em Farias e Couto (2013). 
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Figura 9 – Layout I: (a) original; (b) otimizado. Fonte: autoria própria com base em Farias 
e Couto (2013). 

 

 

Figura 10 – Layout II: (a) original; (b) otimizado. Fonte: autoria própria com base em 
Farias e Couto (2013). 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1620 

 

 

 

Tabela 1 – Resultados obtidos neste trabalho para os layouts fornecidos por Farias e 

Couto (2013). Fonte: Farias e Couto (2013) e autoria própria. 

 

 

Figura 11 – Curva de potência do modelo de aerogerador Vestas V90 – 3,0 MW. Fonte: 
Farias e Couto (2013). 
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Figura 12 – Layout de parque eólico 1. Fonte: autoria própria. 
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Figura 13 – Layout de parque eólico 2. Fonte: autoria própria. 
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Figura 14 – Layout de parque eólico 3. Fonte: autoria própria. 
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Figura 15 – Layout de parque eólico 4. Fonte: autoria própria. 
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Figura 16 – Layout de parque eólico 5. Fonte: autoria própria. 
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Figura 17 – Layout de parque eólico 6. Fonte: autoria própria. 
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Tabela 2 – Resultados obtidos para layouts arbitrários com 25 aerogeradores. Fonte: 
autoria própria. 
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TÍTULO: Implementação de Funções de Proteção de Sistemas Elétricos em um 

Controlador Digital de Sinais (dsPIC) 

Resumo 

 

O trabalho tem como objetivo geral o aprimoramento do projeto Gerenciador de 
Instalações Elétricas de Baixa Tensão (GIEBT) e a emulação de funções de proteção 
de sistemas elétricos de baixa tensão por meio da implementação, em um 
microcontrolador, de rotinas de monitoramento de grandezas elétricas. O projeto propõe 
a elaboração de uma rotina de inicialização para o GIEBT que irá estabelecer offsets 
para as aferições dos sensores, buscando solucionar os problemas de erro no fundo de 
escala presentes no sensor utilizado no protótipo, neste caso, um sensor não invasivo 
da família SCT013. A partir desta hipótese se propõe, então, emular um Interruptor 
Diferencial Residual (IDR), por meio da programação de um Processador Digital de 

Sinais da MICROCHIP (dsPIC). 

 
 
Palavras-chave: Dispositivo Diferencial Residual. Proteção de Instalações Elétricas 

TITLE: Implementation of Electrical System Protection Functions in a Digital Signal 

Controller (dsPIC) 

Abstract 

 

This project has the general objective of improving the project Low Voltage Electrical 
Installations Manager (GIEBT) and the emulation of protection functions for low voltage 
electrical systems through the implementation, in a microcontroller, of an electrical 
quantities monitoring routine. The project proposes an elaboration of an initialization 
routine for GIEBT which will establish offsets for the sensors measurements, searching 
to solve the full scale error problems presents in the sensor used in the prototype, in this 
case, a non-invasive sensor of SCT013 family. Based on this hypothesis it’s proposed, 
then, to emulate a Residual-Current Device (RCD), through the programming of a 
MICROCHIP Digital Signal Processor (dsPIC). 

 
 

Keywords: Residual-Current Device. Embedded Systems. 

Introdução 
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Hoje, vive-se a era da miniaturização e automatização de sistemas, com isso, é de se 
esperar que os mais diversos setores passem a aplicar sistemas embarcados e 
soluções eletrônicas no lugar dos pouco informatizados e engessados, sistemas 
mecânicos. 

Empresas especialistas na área de proteção de sistemas elétricos como a EATON já 
estão apresentando soluções digitais para seus disjuntores (circuit breakers), propondo, 
inclusive, uma aplicação direta da internet das coisas. Todavia, esses projetos ainda 
não englobam todos os dispositivos de proteção normalmente encontrados nas 
instalações elétricas mais convencionais, como é o caso dos Interruptores Diferenciais 
Residuais (IDR). 

O Interruptor Diferencial Residual (IDR) funciona com base no princípio eletromagnético 
de indução de corrente. Tanto as fases, quanto o neutro do circuito passam por dentro 
de bobina de detecção, induzindo suas respectivas correntes sobre a mesma. Em 
condições normais, tem-se que a Corrente das Fases (IF) será igual à Corrente do 
Neutro (IN), já quando se existe um defeito no isolamento do sistema, e por sua vez 
acontece fuga de corrente para terra, ou um choque elétrico, temos que IF será maior 
que IN, uma vez que se terá uma corrente de fuga para a terra. Assim, é originada na 
bobina uma corrente elétrica que irá ativar uma chave, abrindo o circuito. 

As bobinas e todo o aparato de seccionamento supracitado são instrumentos cujo 
funcionamento se baseia em variações físicas e atuações mecânicas, o que dificulta a 
integração destes à internet das coisas. A emulação de sistemas de proteção por meio 
de sistemas embarcados permite não apenas a realização de um sistema com 
funcionamento similar ao mecânico, já amplamente utilizado, como também armazenar 
e transmitir informações sobre a instalação elétrica em que está aplicada. 

É nesse cenário que se faz extremamente relevante a proposta deste projeto, uma vez 
que os dados obtidos para a emulação dos sistemas de proteção podem ser utilizados 
pelo usuário para compreender as causas e projetar as soluções para os problemas que 
ocorrem. 

 
Metodologia 

 

O trabalho em questão foi desenvolvido no Laboratório de Sistemas Embarcados no 
nPITI durante o período de agosto de 2019 à julho de 2020 e seus resultados serão 
parte integrante do Gerenciador Inteligente de Baixa Tensão (GIEBT), que está sendo 
desenvolvido em outro trabalho de pesquisa. 

Partindo da hipótese de que é possível realizar uma emulação de um IDR por meio de 
uma rotina de atuação de chaves seccionadoras microcontrolada a partir de dados 
obtidos de sensores, a primeira etapa consistiu na execução de uma pesquisa 
experimental a fim de comprovar essa pressuposição. Após a concepção da hipótese, 
foi elaborado o arquétipo eletrônico que daria o suporte para a implementação dessa 

função de proteção. 

A segunda etapa consistiria em desenvolver uma rotina por meio da linguagem de 
programação “C” para ser aplicado em um microcontrolador da família ATMEGA328 
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com o intuito de validar se o arranjo desenvolvido seria capaz de realizar o propósito 
para o qual foi planejado por meio de uma etapa de testes preliminar. 

Após a validação pela segunda etapa, a terceira etapa consistiria em adaptar a rotina 
obtida na segunda etapa para ser aplicada no microcontrolador da família dsPIC33, 
dispositivo já presente no GIEBT. 

A quarta etapa abordaria a implementação de todo o arquétipo estruturado durante o 
estudo no atual protótipo do GIEBT, para que fosse realizada uma etapa mais 
aprofundada de testes e análises. 

Na quinta e última etapa da pesquisa, após concluída a fase experimental e de análise 
dos dados obtidos através do protótipo construído dos ambientes monitorados, foi 
elaborado o relatório final da pesquisa, aproveitando-se os achados para a elaboração 
de artigos que eventos técnico-científicos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos durante o período de 
desenvolvimento das atividades do projeto e tratará da problemática encontrada. 

 

3.1 Proteção do Sistema de Controle 

 

Em seu estudo, Dantas Neto (2018) propôs que o seccionamento das fases fosse 
realizado por meio de relés eletromagnéticos. Devido a tensão de chaveamento do 
modelo utilizado necessitar de 5 V para sua atuação, desenvolveu-se um circuito 
auxiliar, tal qual o exposto na Figura 1, utilizando um transistor para controlar uma 
alimentação externa para realizar o chaveamento dos relés, uma vez que o dsPIC33 
fornece um máximo de 3,3 V em suas portas I/O. 

 

Figura 1 - Circuito auxiliar para comando do módulo Relé. 

https://drive.google.com/file/d/1LGewAq_R6oJOsmuNf4zLSxNh8mA2JxCq/view?usp=
sharing 

Fonte: (DANTAS NETO, 2018) 

 

Esse circuito auxiliar também foi projetado para impedir que correntes reversas 
alcancem o estágio de controle - nesse caso o dsPIC33 - utilizando as propriedades do 
diodo para este fim. Todavia, o diodo possui uma limitação na magnitude da corrente 
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reversa que ele consegue impedir a passagem, desta forma, em caso de surtos de 
corrente, o sistema de controle ficaria totalmente exposto e suscetível à uma perda total. 

Ademais, mesmo se tratando de uma aplicação em baixa tensão, o relé eletromagnético 
é uma chave mecânica, isto é, ela secciona o circuito através de um contato físico com 
o mesmo, o que pode acarretar no surgimento de pequenos arcos voltaicos durante o 
chaveamento. 

Para solucionar os problemas anteriormente citados, propõe-se a substituição do 
arquétipo antigo pela utilização de relés de estado sólido. A Figura 2 ilustra o 
esquemático deste dispositivo de forma simplificada, onde seu funcionamento se dá por 
meio da utilização de um tiristor cujo gatilho está associado à um fototransistor, que, por 
sua vez, é acionado por meio de um diodo emissor de luz, o que torna o dispositivo mais 
seguro devido ao optoacoplamaneto do sistema de controle. 

 

Figura 2 - Diagrama de um relé de estado sólido fotoacoplado. 

https://drive.google.com/file/d/1D1Y3EdcUWqzCpidL7Jhcz86zPDhi-
G9n/view?usp=sharing 

Fonte: (ZAMBALDI, 2006). 

 

Este tipo de dispositivo é encontrado tanto na versão monofásica quanto na trifásica e 
alguns modelos possuem a tensão mínima de chaveamento em 3 V, o que se encaixa 
perfeitamente na aplicação do dsPIC33. 

 

3.2 Emulação do Interruptor Diferencial Residual (IDR) de classe AC 

 

Baseando-se no princípio de funcionamento supracitado, idealizou-se um sistema 
eletrônico para a emulação de um IDR utilizando sensores de correntes da família 

SCT013 e transformadores de potência de relação nominal 250:7. 

Todavia, os sensores da família SCT013 possuem um erro de até 土1% do fundo de 

escala, o que em vias práticas inviabilizaria a utilização desses sensores nesta aplicação 
uma vez que 1% de 30 A é 300 mA e isso já é 10 vezes maior do que o limite permitido 

para os IDRs de alta precisão. 

Na tentativa de se contornar essa problemática, idealizou-se uma rotina de inicialização 
do sistema, com o intuito de gerar offsets para as medidas de corrente e tensão dos 
dispositivos presentes em cada fase, o que, em teoria, seria uma suficientemente eficaz 

para os controles dos erros. 
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Para isso, foi necessária a adição de cargas resistivas de 500 Ω no escopo do circuito. 
Essas cargas têm o objetivo de simular a carga real, porém em condições ideais, para 
que assim seja possível a elaboração dos offsets das medidas antes delas serem 
efetuadas com a carga real. A versão reestruturada do esquemático proposto pelo 
estudo anterior pode ser visualizada na Figura 3. 

 

Figura 3 - Esquemático do sistema projetado para emulação do interruptor diferencial 
residual. 

https://drive.google.com/file/d/18MmcDxlNOlpZIYfpXmLMw9rB8HgT1v7M/view?usp=s
haring 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para melhor elucidar os detalhes da rotina, foram descritos os diagramas A e B na Figura 
4, onde o diagrama A é a representação Tempo vs Estado dos relés de estado sólido e 
o diagrama B é a representação Coleta de Dados pelos Sensores vs Tempo. Em ambos 
os diagramas é observável que a rotina se inicia com a carga real seccionada, após 
isso, são mensurados, individualmente, os valores de tensão e corrente nos sensores 
de entrada e de saída de casa fase. Por fim, secciona-se o circuito de aferição e libera-

se a passagem de corrente para a carga real novamente. 

 

Figura 4 - Diagramas de Estado vs Tempo (A) e Coleta de Dados vs Tempo (B) da rotina 
de emulação do IDR. 

https://drive.google.com/file/d/1wLPqnQ_lHCNnWR_yIW2IDx_Bo263IDAo/view?usp=s
haring 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A emulação do IDR em si consiste no algoritmo desenvolvido verificar se existe uma 
discrepância entre o somatório das correntes das fases e a corrente do neutro, o que, 
em casos ideais, não deveria acontecer. Com os dados obtidos das medições na rotina 
de inicialização dos sistema, é possível realizar a criação de um offset para compensar 
o erro entre os valores estimados de corrente e os valores mensurados em cada 
dispositivo. 

Com isso, espera-se que seja possível reduzir ao máximo a interferência do erro na 
medida, fazendo com que seja possível emular um IDR contra incêndios, que, segundo 
a norma 5410 da ABNT (2004), tem sua faixa de atuação para correntes de fuga entre 
300 mA e 500 mA. 
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Conclusão 

 

O cronograma de execução do projeto estava sendo cumprido até meados de fevereiro 
de 2020, quando, devido à pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, foi 
anunciado a paralisação das atividades da UFRN por tempo indeterminado em razão 
dos decretos de isolamento social no estado do Rio Grande do Norte. Deste modo, o 
acesso aos laboratórios ficou impossibilitado e não foi possível continuar com a etapa 
de implementação prática e averiguação de dados, bem como submeter as hipóteses 
aos devidos testes. 

Todavia, as hipóteses levantadas sugerem que é possível a implementação de uma 
função para a emulação de um IDR. Tal resultado já seria satisfatório uma vez que 
poderia ser aplicada para cargas trifásicas em áreas que não há possibilidade de contato 
humano, como em motores industriais. 

Além disso, a substituição do arquétipo antigo de chaveamento das fases por um 
sistema mais simples com o uso de relés de estado sólido pode contribuir não apenas 
para a simplificação e diminuição de consumo do sistema, bem como para a redução 
da suscetibilidade a falhas. 

Como a etapa prática de desenvolvimento do protótipo foi impossibilitada, sugere-se 
que, em uma continuação deste projeto, seja executado teste experimentais das 
hipóteses levantadas neste estudo como formas de validar as mesmas. Além disso, 
propõe-se a implementação dos circuitos de chaveamento aprimorados que foram 
trazidos pelo trabalho no protótipo já existente do GIEBT. 
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TÍTULO: QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA FRENTE A SECA 

PROLONGADA NA REGIÃO SEMIÁRIDA. 

Resumo 

 

O Nordeste é a região mais vulnerável a mudanças climáticas. A seca agrava sintomas 
de eutrofização, intensificando a degradação hídrica. Portanto, em períodos de secas 
prolongadas, seus múltiplos usos tornam-se limitados. Logo, este trabalho visa avaliar 
a degradação dos mananciais do semiárido brasileiro intensificada pelos impactos de 
eventos climáticos e hidrológicos extremos, além de contribuir para o entendimento das 
possíveis alterações na dinâmica trófica dos ambientes estudados. Foram monitorados 
mensalmente quatro reservatórios do semiárido, sendo efetuada uma análise descritiva 
multivariada das variáveis limnológicas, e por fim, foi realizado o fracionamento de 
fósforo (P) em dois reservatórios, a fim de quantificar as frações de P no sedimento. Os 
reservatórios analisados, no geral, apresentaram resultados favoráveis à degradação 
da qualidade da água, agravado sobretudo pelas variáveis climatológicas, tornando-os 
mais vulneráveis à ocorrência de floração de cianobactérias potencialmente tóxicas, 
além de possivelmente comprometer seus respectivos usos. É importante destacar que 
parte dos resultados foram comprometidos em função da pandemia causada pela COVI-
19. Com base nesses dados, pode-se inferir que a qualidade hídrica foi comprometida 
durante o período de monitoramento, além disso, é relevante ressaltar a importância da 
obtenção dos dados de monitoramento para melhor entendimento sobre as 

propriedades qualitativas e quantitativas desses mananciais. 
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TITLE: QUALITY OF WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROLONGED 

DROUGHT IN THE SEMI-ARID REGION. 

Abstract 

 

The Northeast is the region most vulnerable to climate change. The drought worsens 
symptoms of eutrophication, intensifying water degradation. Therefore, in periods of 
prolonged drought, its multiple uses become limited. Therefore, this work aims to 
evaluate the degradation of springs in the Brazilian semiarid intensified by the impacts 
of extreme climatic and hydrological events, in addition to contributing to the 
understanding of possible changes in the trophic dynamics of the studied environments. 
Four semi-arid reservoirs were monitored monthly, with a multivariate descriptive 
analysis of the limnological variables, and finally, phosphorus (P) fractionation was 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1635 

 

carried out in two reservoirs in order to quantify the P fractions in the sediment. The 
analyzed reservoirs, in general, presented favorable results to the degradation of water 
quality, worsened mainly by the climatological variables, making them more vulnerable 
to the occurrence of potentially toxic cyanobacteria blooming, besides possibly 
compromising their respective uses. It is important to highlight that part of the results 
were compromised due to the pandemic caused by COVI-19. Based on these data, it 
can be inferred that water quality was compromised during the monitoring period, in 
addition, it is relevant to emphasize the importance of obtaining monitoring data for a 
better understanding of the qualitative and quantitative properties of these sources. 

 
 
Keywords: Climate Change. Water Quality. Eutrophication. Semiarid. 

Introdução 

Os parâmetros limnológicos são afetados diretamente e indiretamente pelas mudanças 
climáticas (Delpla, 2009). Nesse sentido, é possível observar que a região semiárida 
vem ganhando visibilidade, sendo objeto de alguns estudos, no que tange essas 
alterações ambientais e suas consequências (Barbosa et al., 2012; Braga et al., 2015; 
Brasil et al., 2016; Figueiredo & Becker, 2018), sobretudo por apresentar preocupações 
alarmantes no contexto da disponibilidade hídrica e sua respectiva qualidade. A maioria 
dos modelos de mudança climática prevê o aumento da frequência de eventos 
extremos, como chuvas intensas e secas severas (IPCC, 2014), o que aumentará as 
flutuações do nível de água dos reservatórios. Se, ainda, as tendências de crescimento 
das emissões se mantiverem, os modelos climáticos indicam que poderá ocorrer 
aquecimento até acima de 5°C, como também aumento na intensidade e duração das 
secas na região semiárida brasileira, até o final do século XXI (Oyama & Nobre, 2003). 
Portanto, regiões áridas e semiáridas, incluindo o nordeste brasileiro, sofrerão com a 
escassez de água. 

De acordo com Brasil et al. (2016), a seca aumenta o risco de salinização e anóxia 
profunda, agrava os sintomas de eutrofização, e aumenta a intensidade do florescimento 
de cianobactérias. Infere também que o futuro mais quente e clima mais seco previsto 
para a região semiárida do Nordeste do Brasil vai reduzir a quantidade de água e 
qualidade dos lagos artificiais. Corroborando assim, com os efeitos da problemática dos 
eventos hidrológicos extremos sob a qualidade das águas. 

O Nordeste é a região mais vulnerável a mudanças climáticas, devido à alta 
variabilidade das chuvas no tempo e no espaço (Marengo et al., 2011; IPCC, 2014), 
além disso os reservatórios localizados, sobretudo no semiárido brasileiro, são mais 
susceptíveis a degradação hídrica em função de características particulares, tais quais: 
alta taxa de evaporação – resultante da relação entre altas temperaturas e baixos 
índices pluviométrica –, baixa profundidade e ação dos ventos, que atuam como 
catalisadores da ressuspensão do P na coluna de água (Reddy, Fisher & Ivanoff, 1996; 
Gomes, 2016). Nesse sentido, essas características corroboram a concentração de 
nutrientes em corpos hídricos, e redução da qualidade hídrica disponível. Somado a 
isso, outros fatores atuam acentuando esta problemática: a suscetibilidade do solo à 
erosão e altas concentrações de atividades antrópicas em seu meio (Figueirêdo et al, 
2007; Yuan et al, 2018). 
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Nesse contexto, é importante salientar a importância de cunho social, econômico e 
ambiental dos mananciais da região semiárida, uma vez que estes viabilizam usos 
múltiplos – abastecimento humano, recreação, pesca, dessedentação animal e 
agricultura irrigada (Nascimento, 2015). Portanto, na vigência de períodos de secas 
prolongadas, as atividades supracitadas tornam-se limitadas com essas reservas 
reduzidas, demandando otimização de seu uso, e, acima de tudo, torna o reservatório 

passível de análises mais detalhadas. 

Sendo assim, o projeto teve como objetivo avaliar a degradação, nos mananciais da 
região do semiárido brasileiro, intensificada pelos impactos de eventos climáticos e 
hidrológicos extremos, como seca prolongada, sobretudo no que tange a qualidade da 
disponibilidade hídrica desses corpos de água. Além de contribuir para o entendimento 
das possíveis alterações na dinâmica trófica dos ambientes estudados, assim como 
seus reflexos na qualidade da água dos mananciais em eventos hidrológicos extremos. 

 

Metodologia 

 

Os reservatórios analisados – Boqueirão, Caldeirão, Cruzeta, Dourado, Gargalheiras – 
estão incluídos na bacia Piranhas-Açu, localizados no nordeste brasileiro. Esta bacia, 
situada entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, é de grande importância 
econômica para ambos os estados, contudo neste último, ocupa uma superfície de 
17.498,5 km², que corresponde a cerca de 30% do território estadual, contribuindo com 
79,6% do total de água acumulada no estado. A região é caracterizada por clima tropical 
semiárido, com estações bem definidas ao longo do ano, em que, o período chuvoso 
vai de fevereiro a junho, recebendo, em média, 550mm/ano de chuva (ANA, 2019). Os 
reservatórios deste estudo foram escolhidos de acordo com dois critérios: volume de 
acumulação acima de 80 hm3; e todos os reservatórios que terão a qualidade das suas 
águas estudadas neste projeto (neste caso, somente os do Estado do Rio Grande do 
Norte), e é importante destacar que possuem histórico de eutrofização e florações 
recorrentes de cianobactérias potencialmente tóxicas (Brasil et al., 2016; Medeiros et 
al., 2015). 

As amostras de água foram coletadas mensalmente, durante um ano, nos mananciais 
de estudo, exceto nos meses que perdurou a quarentena, devido ao COVID-19, em 2 
pontos de cada sistema, um próximo ao tributário e outro próximo à barragem, na zona 
mais profunda do reservatório. Para a coleta das amostras no perfil vertical as amostras 
serão integradas no epilímnio. Sendo assim, serão analisados os seguintes parâmetros: 
transparência da água, temperatura da água, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, 
condutividade elétrica, pH, fósforo total (PT), nutrientes dissolvidos (nitrato, amônio, 
fósforo solúvel reativo), clorofila-a (Chla). 

Para as variáveis de temperatura, OD, condutividade elétrica, turbidez e pH, seus 
resultados foram obtidos a partir da Sonda Multi-Paramétrica. Já a transparência da 
água obtém-se através do disco de Secchi. Por seguinte, as análises de nutrientes 
dissolvidos inorgânicos e Chla, foram inicialmente filtradas por meio de filtros de fibra de 
vidro 0.45 µm. Por fim, o fósforo solúvel reativo será medido através de 
espectrofotometria (Murphy & Riley, 1962) e o nitrato através do método de Wood et al. 

(1967; modificado por Aminot & Chaussepied, 1983). 
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A partir das análises das amostras de água, pôde-se obter uma análise descritiva 
multivariada das variáveis limnológicas (Análise de Componentes Principais - PCA), 
através do PC-ORD program v.6.0 (McCune & Mefford, 2011), com o intuito de verificar 
as principais tendências de ordenação das variáveis abióticas e biológicas nos pontos 
amostrais. A análise integrada entre os padrões limnológicos será acessada através de 
Análise de Correspondência Canônica (CCA) ou Análise de Redundância (RDA). 

Por último, amostras liofilizadas de sedimentos coletadas em Janeiro de 2016, dos 
reservatórios de Boqueirão e Caldeirão, foram analisadas, durante o período 2019.2, 
através do procedimento intitulado de fracionamento, que consiste na extração química 
sequencial das formas de P no sedimento, de acordo com a metodologia descrita por 
Cavalcante et al. (2018), e contribuições de Lukkari (2007), que leva em consideração 
a literatura de Paludan & Jensen (1995), com modificações realizadas por Lürling. É 
importante salientar que a análise se desenvolve por meio de 5 etapas, com o intuito de 
analisar as frações de P, utilizando diferentes extratores em cada etapa correspondente. 

O fracionamento, realizado em triplicatas, separa as formas em: P-água, P ligada na 
água intersticial; P-BD, ligada à ferro; P-NaOH, ligada á alumínio; P-Húmica, ligada à 
substâncias húmicas; P-HCl, ligada à cálcio; e P-residual, forma ligada 
permanentemente ao sedimento, sendo as formas P-água e BD-P consideradas mais 
móveis, ou seja, são mais facilmente liberadas para a coluna de água, seguindo pela 
fração NaOH-P, liberado em pH alcalino. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir da análise das variáveis limnológicas, foi possível obter resultados expressivos, 
sendo assim, pode-se observar no anexo 1 a redução volumétrica de todos os 
reservatórios analisados, exceto Gargalheiras – que teve seu volume zerado e em 
Outubro recebeu uma carga de água –, durante o período de Agosto a Dezembro, uma 
vez que a região do semiárido conta com uma extrema irregularidade temporal e 
espacial das chuvas, havendo um curto período chuvoso de Fevereiro a Maio, e demais 
meses marcados por escassez de chuva. 

De acordo com Leite & Becker (2019), usualmente o reservatório irá apresentar maiores 
concentrações de PT (anexo 2) antes do evento de secagem, que pode ser explicado 
pelo menor volume de água e maior concentração de Chla. Atrelado a isso, soma-se o 
efeito das altas temperaturas, baixas precipitações e alto tempo de residência da água, 
intensificando a acumulação de nutrientes (Barbosa et al., 2012). 

Levando-se em consideração a classificação do nível trófico baseado na literatura de 
Thornton & Rast (1993), em que se considera Mesotrófico quando TP <50 µg / L; Chla 
<15 µg / L, e Eutrófico quando TP> 50 µg / L; Chla> 15 µg / L, pode-se inferir que todos 
os reservatórios, em pelo menos um mês, teve seu estado trófico classificado como 
eutrófico. 

No que diz respeito à condutividade elétrica dos reservatórios, é perceptível o aumento 
gradativo (anexo 3) durante os meses analisados, podendo ser explicado por Lemos 
(2010), comprovando que o aumento da condutividade elétrica foi ocasionado pela 
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ausência de precipitação associada à alta evaporação do corpo d'água e, 
consequentemente, pelo aumento da concentração de sais na água. 

Segundo Wetzel (2001), geralmente altas concentrações de matéria orgânica e 
inorgânica e, consequentemente nutrientes, sinalizam alta turbidez e baixa 
transparência da água, o que irá afetar o metabolismo do ecossistema e reduzir a 
qualidade da água no reservatório. Sendo assim, de acordo com os resultados 
apresentados, sobretudo, de transparência de água (anexo 4) e turbidez (anexo 5), 
pode-se inferir que nos períodos que os reservatórios apresentaram maiores 
concentrações de nutrientes, os teores de turbidez foram correlacionados 
positivamente, e por conseguinte, os valores de Secchi foram menores para esses 
meses. Esses resultados podem ser respondidos também pela matéria particulada 
inorgânica carreada da bacia de drenagem, uma vez que os solos da região semiárida 
são predominantemente rasos e altamente drenados (EMBRAPA, 2016), trazendo ao 
solo alta susceptibilidade à erosão. 

O aumento na carga de fósforo (P) promove decréscimo na concentração de OD, devido 
ao consumo deste elemento nos processos respiratórios da comunidade hídrica, 
principalmente se for material orgânico (Toledo & Nicollela, 2002). Sendo assim, é 
possível observar no anexo 6, que no geral, os reservatórios que apresentaram maiores 

concentrações de nutrientes, obtiveram menores concentrações de OD. 

A degradação hídrica sinalizada pelo aumento do teor de Chla, pode ser corroborada 
justamente pela relação entre altas temperaturas, baixa precipitação e redução do 
volume do manancial, uma vez que a interação entre esses efeitos pode resultar na 
intensificação da eutrofização e, consequentemente, o aumento potência da ocorrência 
de florações de cianobactérias, que já é usualmente reportada. Sendo assim, é possível 
analisar, através do anexo 7, que de forma geral houve maior teor de Chla nos meses 
que os reservatórios apresentaram menor volume, ou seja, no período mais seco. 
Importante destacar mais uma vez que, Gargalheiras até Setembro encontrava-se seco, 
sendo impossibilitada a mensuração dos dados. 

Diante dos resultados obtidos a partir das variáveis, foi realizada a análise de 
componentes principais (PCA) dos reservatórios de Boqueirão de Parelhas, Cruzeta, 
Dourado e Gargalheiras, levando em consideração 11 parâmetros limnológicos, em que 
foi explicado 56,60% dos dados (eixo 1: 30,80%; eixo 2: 25,80%). No eixo 1, referente 
à disponibilidade hídrica, as variáveis mais importantes foram: volume (-0,85), 
profundidade (-0,72), condutividade elétrica (-0,43) e pH (-0,57). Já na ordenação do 
eixo 2 (p=0,001), referente aos dados qualitativos, as variáveis mais importantes foram: 
secchi (0,56), temperatura (-0,55), OD (-0,77), turbidez (-0,50), PT (0,61), fósforo solúvel 
reativo (0,70) e Chla (-0,80). 

Por conseguinte, pode-se perceber no anexo 8 os diferentes comportamentos dos 
reservatórios, como por exemplo, Boqueirão em Agosto apresentou maior volume 
hídrico e maior profundidade, no entanto, ao decorrer dos meses foi reduzindo esses 
parâmetros. Já Cruzeta apresentou ganho hídrico no fim do ano, aumentando seu 
volume e profundidade, consequentemente. Dourado teve comportamento oposto, 
apresentando menor volume e profundidade nos últimos meses de 2019. E por fim, 
Gargalheiras apresentou menos concentração de nutrientes, pouca luz, e mais Chla, 
assim como alta temperatura, podendo ser explicado pelo baixo volume e baixa 
profundidade. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1639 

 

A partir da análise de fracionamento, obteve o resultado representado no anexo 9, em 
que as frações que mais se destacam em ambos os reservatórios, foram as frações de 
P lábeis, ou seja, são potencialmente mais fáceis de serem liberadas para a coluna de 
água, intensificando assim a deterioração da qualidade hídrica desse manancial, o que 
é corroborado por Cavalcante et al. (2018). 

Outrossim, em função da pandemia causada pela COVID-19, houveram análises que 
não foram possíveis de se realizar e/ou finalizar durante o período do projeto. Não foi 
possível, portanto, computar dados quantitativos referentes ao primeiro trimestre deste 
ano, e a realização de algumas análises foram inviabilizadas. Por outro lado, os 
experimentos de fracionamento foram desenvolvidos, apesar de não estarem 

devidamente incluídos na metodologia original do projeto. 

 
Conclusão 

 

A partir dos resultados apresentados e discutidos, observa-se que os mananciais 
analisados sofrem constantemente com a problemática da seca prolongada, implicando 
na degradação hídrica, e tornando-os, sobretudo, vulneráveis à florações de 
cianobactérias potencialmente tóxicas, ratificando assim o objetivo deste trabalho. 

Portanto, diante das discussões inferidas, tanto pelas análises de água, quanto pela 
análise de sedimento – por meio do fracionamento –, verificou-se que ambos os 
reservatórios apresentam, em sua totalidade, comprometimento constante tanto de seus 
parâmetros qualitativo (qualidade hídrica), quanto quantitativo (volume hídrico). 

Diante disso, torna-se imprescindível a prática do monitoramento mensal dos 
reservatórios da região do semiárido, que são historicamente vulneráveis e, 
principalmente, vitais para as populações dos respectivos municípios, com o intuito de 
se obter dados para o melhor entendimento sobre as propriedades desses mananciais. 
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Anexo 1: Situação volumétrica mensal (m³) dos reservatórios (Boqueirão de Parelhas, 
Cruzeta, Dourado e Gargalheiras). 

 

 

Anexo 2: Concentração de PT mensal (µg..L-1) dos reservatórios (Boqueirão de 

Parelhas, Cruzeta, Dourado e Gargalheiras). 
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Anexo 3: Condutividade mensal (µS.cm-1) dos reservatórios (Boqueirão de Parelhas, 
Cruzeta, Dourado e Gargalheiras). 
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Anexo 4: Secchi mensal (m) dos reservatórios (Boqueirão de Parelhas, Cruzeta, 
Dourado e Gargalheiras). 

 

 

Anexo 5: Valores de turbidez mensal (NTU) dos reservatórios (Boqueirão de Parelhas, 
Cruzeta, Dourado e Gargalheiras). 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1645 

 

 

Anexo 6: Concentração mensal de OD (mg.L-1) dos reservatórios (Boqueirão de 
Parelhas, Cruzeta, Dourado e Gargalheiras). 
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Anexo 7: Teor de Chla mensal (µg.L-1) dos reservatórios (Boqueirão de Parelhas, 
Cruzeta, Dourado e Gargalheiras). 

 

 

Anexo 8: Análise de componentes principais (PCA) dos reservatórios (Boqueirão de 
Parelhas, Cruzeta, Dourado e Gargalheiras), no período de Agosto de 2019 a Dezembro 
de 2019, incluindo as variáveis limnológicas. 
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Anexo 9: Formas de P presentes nos reservatórios de Boqueirão (a) e Caldeirão (b). 
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TÍTULO: Novos Metamateriais para Aplicação em Dispositivos Ópticos e de Rádio 

Freqüência. 

Resumo 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, novos modelos de estruturas de metamateriais 
foram propostos. O termo metamaterial é aplicado para definir uma nova classe de 
materiais artificiais, compostos da combinação de materiais dielétricos com metais. 
Várias células de metamaterias foram estudadas, dentre elas, destaca-se a célula em 
Capacitive Loaded Loop (CLL). A célula utilizada foi baseada na vista em [1] e 
redimensionada, a fim de permitir que ela se comportasse como metamaterial numa 
faixa de frequência que compreendesse a frequência de 5.725GHz. O 
redimensionamento da célula foi realizado de forma empírica, utilizando-se de uma 
rotina desenvolvida no Mat-Lab, para validar os resultados. Com a escolha da célula 
metamaterial à ser utilizada, foram propostos dois protótipos de antenas de microfita, 
que fizeram uso das células, em arranjos periódicos, em seu substrato à fim de se obter 
um substrato metamaterial. O objetivo principal do presente trabalho compreende 
estudar e desenvolver novas células de metamateriais. Como objetivos secundários, 
pode-se destacar: aplicar a célula metamaterial estudada em uma antena de microfita 
padrão projetada para a frequência estudada, obter melhoras nos parâmetros da antena 
e conseguir se obter antenas multibanda. Os protótipos estudados são interessantes, 
pois se enquadram no objetivo da ONU para 2030 de fomentar a inovação, visto que no 
mundo atual tudo está conectado. Por isso, as antenas são fundamentei para o 
desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Antena, Microfita, Metamateriais, Capacitive, Loop, Arranjo 

TITLE: New Metamaterials for Application in Optical and Radio Frequency Devices. 

Abstract 

During the development of the research, new models of metamaterial structures were 
proposed. The term metamaterial is applied to define a new class of artificial materials, 
composed of the combination of dielectric materials with metals. Several metamaterial 
cells were studied, among them, the cell in Capacitive Loaded Loop (CLL) stands out. 
The cell used was based on the view in [1] and resized, in order to allow it to behave as 
a metamaterial in a frequency range that comprehends the frequency of 5.725GHz. The 
cell resizing was performed empirically, using a routine developed in Mat-Lab, to validate 
the results. With the choice of the metamaterial cell to be used, two prototypes of 
microfiche antennas were proposed, which made use of the cells, in periodic 
arrangements, on their substrate in order to obtain a metamaterial substrate. The main 
objective of this work is to study and develop new metamaterial cells. Secondary 
objectives include: applying the studied metamaterial cell to a standard microfiche 
antenna designed for the studied frequency, obtaining improvements in the antenna 
parameters and obtaining multiband antennas. The prototypes studied are interesting, 
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as they fall under the UN objective for 2030 to foster innovation, since in today's world 
everything is connected. That is why antennas are fundamental for development. 
 
Keywords: Microstrip, Antenna, Metamaterial, Capacitive, Loop, Array 

Introdução 

No mundo moderno, a comunicação a distancia desempenha um papel fundamental. 
Com isso, observa-se um crescimento vertiginoso nas tecnologias de comunicação sem 
fio. Portanto, devido à necessidade de uma extensa largura de banda para suportar uma 
alta capacidade de demandada, a existência de várias frequências de operação 
delimitadas e a necessidade de dispositivos cada vez mais compactos, levam os 
sistemas de comunicação sem fio a buscarem constantes avanços com objetivo 
aumentarem seu desempenho [2]. Logo, tendo em vista essa tendência de 
desenvolvimento das comunicações sem fio, as antenas são dispositivos que 
constituem objeto de uma grande gama de estudos. Dentre os vários tipos de antenas, 
destaca-se como objeto de estudo, a antena de microfita. As antenas de microfita são 
bastante fáceis de serem projetadas e fabricadas. Além disso, são objeto de estudo em 
varias pesquisas devido as suas inúmeras vantagens, tais como: baixo peso, baixo 
custo de confecção, são fáceis de fabricar e podem ser feitas em circuitos impressos, 
podendo ser aplicadas em diversas áreas [3]. Entretanto, apesar das vantagens, as 
antenas de microfita possuem desvantagens que podem desencorajar a sua utilização. 
Dentre elas, pode-se citar o baixo ganho e estreita largura de banda, características que 
as tornam ruins para alguns usos específicos. De modo a resolver, ou pelo menos 
diminuir, as desvantagens citadas anteriormente, muitas técnicas vêm sendo 
desenvolvidas, sendo essas os principais objetos de pesquisas com esse tipo de 
dispositivo. Em [4], faz-se uso de substratos metamaterias na antena de microfita. Os 
metamateriais são uma nova classe de material que apresentam uma emergente e 
promissora área de pesquisa que pode trazer inúmeros avanços em diversas áreas, e 
podem ser obtidos através da combinação de um material dielétrico com a inserção de 
uma célula metálica em seu interior, geralmente usa-se as células em arranjos 
periódicos ao longo do material [5]. Esses materiais apresentam como principal 
característica propriedades de permissividade e permeabilidade não encontradas em 
outros materiais, cujo principal efeito é o índice de refração negativo [6]. Esses materiais, 
com permissividade; permeabilidade, e índice de refração negativos são conhecidos 
com Left-Handed Materials (LHM). A partir do que foi apresentado, o presente trabalho 
têm como objetivo propor e analisar e dimensionar novas estruturas de metamateriais. 
Em seguida, pretende-se aplicar o metamaterial proposto no substrato de uma antena 
de microfita, para se analisar o efeito deste material na irradiação da antena, e em seu 
desempenho. A antena padrão usada para análise consiste em uma antena de microfita 
de Patch retangular, dimensionada para uma frequência de 5.725GHz, e a célula 
utilizada para produzir o metamaterial foi uma Capacitive Loaded Loop, utilizada em 
arranjo periódico, inserida no interior do substrato. A célula em estudo foi analisada, 
utilizando-se uma rotina em Mat-Lab desenvolvida utilizando-se do método descrito em 
[7], para análise de células de arranjos metamateriais. 
 
Metodologia 

 
O dimensionamento da antena foi realizado segundo o método de meia onda da Linha 
de Transmissão (LT) que pode ser visto no livro Teoria de Antenas, Balanis [8]. As 
simulações dos protótipos foram realizadas, segundo o Método dos Elementos Finitos 
(MEF), presente em um software comercial. Esse método, apesar de ser um método 
aproximado, é suficiente para os objetivos do estudo em questão. O material utilizado 
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na antena padrão foi o FR4-Epoxi, como do substrato, com permissividade dielétrica 
relativa (εr) igual a 4,4. A largura do substrato (W) foi dimensionada igual a 35.2 mm, 
seu comprimento (L) 29.2 mm e a altura (h) escolhida foi de 3,1 mm. O material condutor 
que constitui plano de terra é o cobre e suas dimensões de largura e comprimento são 
às mesmas do substrato e espessura de apenas 0,03 mm. Para o elemento radiante 
(patch), o material também é o cobre de formato retangular e mesma espessura do 
plano de terra. A largura (Wo) do patch é de 16 mm e comprimento (Lo) de 10 mm. Para 
linha de alimentação o comprimento (g) foi 6.5 mm e largura (m) de 2.7 mm. A Figura 1 
mostra a estrutura usada como antena padrão nas dimensões mencionadas. Por 
conseguinte, a célula utilizada no metamaterial do substrato foi projetada em cobre, e 
será posta imersa no material dele. As suas dimensões são: “wc” de 3.8 mm, “lc” de 2 
mm, “a” de 0.5 mm, e “b” de 0.2 mm; como pode ser visto na Fig. 02. A célula utilizada 
foi modelada utilizando-se um software comercial, onde foi simulada, a fim de se obter 
os parâmetros de coeficiente de reflexão e de transmissão para uma célula unitária. De 
posse desses valores, utilizou-se uma rotina no Mat-Lab para se obter a faixa de 
frequência onde a permissividade e a permeabilidade da estrutura projetada seria 
negativa, pois, nessa faixa, ela se comportaria como metamaterial. Após o projeto da 
célula, foram projetados dois protótipos de antenas de microfita utilizando-se de arranjos 
com a célula, para se obter um substrato metamaterial. Esses protótipos foram 
modelados em um software comercial. O primeiro protótipo, que pode ser visto na Fig. 
03, consiste numa antena cujo substrato apresentava o arranjo formado por células na 
horizontal, em relação ao plano de terra, imersas na metade da altura do substrato. O 
arranjo do primeiro protótipo é constituído de 63 células unitários, organizadas em 9 
linhas e 7 colulas, o espaçamento entre cada linha é de 1 mm, e entre cada coluna é de 
1.2 mm, e as linhas começam a ser inseridas a partir de 2.47 mm da alimentação. O 
segundo protótipo, que pode ser visualizado na Fig. 04, consiste numa antena onde o 
substrato apresenta o arranjo formado por células inseridas, em seu interior na metade 
de sua altura, na vertical em relação ao plano de terra. Esse arranjo é composto de 126 
células unitárias, que estão divididas em 18 linhas e 7 colunas. A distancia entre cada 
linha é de 1.6 mm, e entre cada coluna é de 1.2 mm, as linhas começam a ser inseridas 
no substrato à uma distância de 2.1 mm. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para todas as configurações da antena, padrão e configurações propostas, foram feitas 
simulações utilizando um software comercial, com o objetivo de se obter os valores de 
perda de retorno em função da frequência, diagrama de radiação e ganho. A Fig. 5 
mostra o coeficiente de reflexão, parâmetro S11, para todas as configurações 
analisadas. Na figura, observa-se que a inserção de um substrato metamaterial permite 
que a antena ressoe em varias frequências, tornando-se uma antena Multibanda. No 
arranjo 1, observa-se o surgimento de duas novas faixas de frequência, onde a antena 
é capaz de ressoar. Também se observa que a antena ainda ressoa na frequência de 
projeto, porém com um desempenho menor. No arranjo 2, pode-se observar que 
existem três faixas de frequência onde a antena ressoa, e essas faixas de ressonância 
foram deslocadas para a direita, o que pode permitir que essa antena possa ser utilizada 
como uma antena multibanda. O ganho e o diagrama de radiação das antenas 
estudadas podem ser vistos nas Figs. 6, 7 e 8. Observando-se as figuras, pode-se 
perceber que houve uma diminuição no ganho das antenas, em relação a antena 
padrão, e uma leve mudança no padrão de irradiação. 
 
Conclusão 
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Nesse trabalho, foi dimensionada uma antena de microfita com patch para operar numa 
frequência de 5.725 GHz. Em seguida, o material do substrato foi substituído por duas 
estruturas de metamateriais diferentes. Com a observação dos resultados obtidos, 
conclui-se que os metamateriais constituem um amplo objeto de estudo para pesquisas 
na área de micro-ondas, podendo levar à obtenção de novas e inesperadas 
características em antenas planares. Espera-se dar continuidade ao estudo realizando 
a otimização da célula metamaterial dimensionada, além da aplicação de novos arranjos 
em antenas planares de microfita. Além disso, espera-se construir os protótipos 
simulados, para que seja possível confirmar os resultados obtidos. 
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Anexos 

 

 

Fig. 1. Antena de microfita de referência (modelo padrão) 
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Fig. 2. Celula CLL 

 

 

Fig. 3. Antena Prototipo 01 
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Fig. 4. Antena Prototipo 02 

 

 

Fig. 5. Coeficiente de Reflexão das Antenas 
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Fig. 6. Diagrama de radiação da Antena Padrão 

 

 

Fig. 7. Diagrama de radiação da Antena Arranjo 01 
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Fig. 8. Diagrama de radiação da Antena Arranjo 02 
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TÍTULO: Eliminação de Sobrecargas em Ramos a partir de Testes de Diferentes Tipos 

de Funções de Alívio 

Resumo 

Nos dias atuais, há uma grande preocupação das empresas do setor elétrico com a 
continuidade do fornecimento de energia. Praticamente todas as atividades 
desenvolvidas pelo homem dependem de eletricidade de forma direta ou indireta. Dessa 
forma, garantir a continuidade da operação do sistema elétrico significa estar preparado 
para contornar as contingências que porventura venham a ocorrer. 
É dentro desse viés que o presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo acerca 
de eliminação de sobrecargas em ramos utilizando apenas da própria topologia da rede. 
Através da técnica de Chaveamentos Corretivos é possível alterar a topologia do 
sistema e redirecionar o excedente de potência de um determinado ramo 
sobrecarregado para outros trechos da rede elétrica. Porém, somente a técnica em si 
não é autossuficiente para a resolução do problema, uma vez que é necessário 
comprovar a sua eficácia. 
Buscando tornar o processo ágil, tem-se o recurso da Função de Alívio, sendo esta 
responsável por estimar o carregamento do trecho sobrecarregado após a aplicação do 
chaveamento. Assim, esse recurso garante um esforço computacional muito menor para 
encontrar uma topologia que promova a eliminação da sobrecarga em um ramo, 
substituindo o cálculo completo de fluxo de carga para cada variante. Dessa maneira, a 
técnica de Chaveamentos Corretivos juntamente da Função de Alívio se mostraram 
bastante eficazes na resolução de sobrecargas em ramos das redes Abiad e de 
confiabilidade do IEEE. 

  

 
 
Palavras-chave: Chaveamentos Corretivos. Função de Alívio. Sobrecarga. Injeção 

Reversa 

TITLE: Elimination of Branch Overloads from Tests of Different Types of Relief Functions 

Abstract 

 

Nowadays, there is a great concern of the electric sector companies with the guarantee 
of the energy supply. In practice, all activities developed by man depend on electricity 
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directly or indirectly. Thus, ensuring the continuity of the electrical system means being 
prepared to circumvent any contingencies that may occur. 

 

It is within this bias that the present work aims to make a study about the elimination of 
overloads in branches using only the network topology itself. Through the Corrective 
Switching technique it is possible to change the system topology and redirect the surplus 
power of a given overloaded branch to other sections of the electrical network. However, 
only the technique itself is not self-sufficient to solve the problem, since it is necessary 
to prove its effectiveness. 

 

Looking for ways to make the process faster, we have the Relief Function, which is 
responsible for estimating the load of the overloaded section after the application of the 
switching. This aid guarantees a much less computational effort, since the load flow 
calculation is interrupted as soon as a variant that provides relief to the system is found. 
In this way, the Corrective Switching technique together with the Relief Function proved 
to be quite effective in solving overloads in branches of the Abiad and IEEE reliability 
networks. 

 
 
Keywords: Corrective Switching. Relief Function. Overload. Reverse Injection. 

Introdução 

Não é de hoje que a eletricidade se apresenta como um dos principais insumos para a 
manutenção e desenvolvimento econômico, social e tecnológico da sociedade. Esse 
cenário, projetado desde a 2ª Revolução Industrial, tomou proporções gigantescas e 
causou no ser humano uma dependência por energia elétrica das atividades mais 

básicas às mais avançadas. 

Dessa maneira, a necessidade por uma energia entregue de forma contínua, limpa e 
com qualidade cresce com o passar dos anos. Daí surge o desafio da engenharia em 
promover uma geração, transmissão e distribuição de energia elétrica atendendo aos 
parâmetros e requisitos exigidos pelos órgãos reguladores. No caso do Brasil, o órgão 
responsável por regular o sistema elétrico é a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) a qual está vinculada diretamente ao Ministério de Minas e Energia (MME) 
que, dentre suas diversas funções, estabelece diretrizes para o planejamento do setor 

elétrico. 

Devido à vasta extensão territorial brasileira, em 1998 foi criado o Operador Nacional do 
Sistema (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da operação das 
instalações de geração e transmissão de energia elétrica dentro do Sistema Interligado 
Nacional (SIN). Este último atende quase todo o país, agregando os sistemas de 
geração e transmissão do Brasil, viabilizando um sistema elétrico robusto e interligado. 

Hoje, o SIN é dividido em quatro sistemas menores (subsistemas): Norte, Sul, Nordeste, 
Sudeste/Centro-Oeste. Dentro desses subsistemas, grande parte da matriz energética 
brasileira é dada pela geração hidrelétrica (também chamada de geração primária) 
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seguida pela geração térmica e eólica. A Figura 1 mostra um apanhado da capacidade 
instalada de cada tipo de geração no SIN considerando o cenário de 2020-2024. 

Nos últimos anos, devido ao aumento gradual da demanda/consumo de energia elétrica, 
notou-se uma expansão nas usinas geradoras do país. Esse cenário traz à tona a 
necessidade de aperfeiçoamento do controle de transmissão de energia elétrica, no viés 
de garantir maior flexibilidade às malhas de transmissão e evitar ocorrência de 

sobrecarga em linhas de transmissão. 

Dada a grande complexidade e extensão do sistema elétrico brasileiro, um dos maiores 
desafios do setor elétrico é garantir a continuidade e qualidade do fornecimento de 
eletricidade. Para tal, as concessionárias de energia buscam técnicas e ferramentas que 
tragam maior confiabilidade, menos perdas e níveis de tensão dentro da margem 
estabelecida pelas normas regulamentadoras. Em busca de técnicas eficientes e com 
pouco custo operacional, desenvolveu-se a técnica de Chaveamentos Corretivos, que 
em sua concepção - dada por Müller (1979) - era restrita ao desligamento de linhas de 
transmissão ou transformadores de potência em subestações para a eliminação de 
sobrecargas. 

Entretanto, devido aos estudos desenvolvidos na área, o trabalho de Koglin e Medeiros 
Júnior (1983) implementou a técnica da Injeção Reversa visando viabilizar a aplicação 
dessas simulações em redes completas. Um novo trabalho desenvolvido por Koglin e 
Medeiros Júnior (1985) trouxe uma análise de variantes de chaveamento em 
subestações com múltiplos barramentos, efetuando o redirecionamento da sobrecarga 
em um dado ramo a partir do uso de Funções de Alívio. 

A teoria da Função de Alívio, presente em Koglin e Medeiros Júnior (1985), que é 
responsável por estimar o carregamento resultante após a execução do sistema com 
sua topologia alterada. Vale ressaltar que a Função de Alívio é dada por uma equação 
desenvolvida através de métodos heurísticos. 

 
Metodologia 

 

Para a realização da análise de redes elétricas, utilizou-se o software Scilab, sendo este 
destinado à resolução de problemas através de computação numérica. Dessa forma, 
alguns passos como a execução do fluxo de carga através do método de Newton-
Raphson e o cálculo das grandezas utilizadas na Função de Alívio só foram possíveis 
pelo uso da ferramenta citada anteriormente. 

Objetivando tornar o estudo mais palpável com a realidade, uma rotina foi desenvolvida 
para a retirada de cada linha de transmissão, tendo em vista que esta é uma 
contingência chave dentre as várias que podem ocorrer em um sistema de transmissão 
e, dessa forma, comprometer o funcionamento da rede elétrica. Sendo assim, essa 
rotina será utilizada com o propósito de utilizar a técnica de Chaveamentos Corretivos 
visando eliminar uma sobrecarga resultante de uma contingência ocorrida em uma 

determinada linha do sistema. 

Em contrapartida, tal procedimento pode inviabilizar o funcionamento da rede elétrica, 
resultando em uma não convergência do cálculo exato do fluxo de carga, 
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comprometendo os resultados obtidos. Portanto, os casos de não convergência do 
cálculo do fluxo de carga serão desconsiderados para o trabalho. 

Conhecendo o comportamento do caso base e do caso redirecionado da rede, permite-
se compreender como será dado o redirecionamento de potência do ramo 
sobrecarregado. Assim, é possível determinar a ordem dos nós de chaveamento de 
acordo com sua capacidade de redirecionar a potência de um determinado ramo 

sobrecarregado. 

Segundo Müller (1981), nós de chaveamento são aqueles por onde fluem parte 
considerável da sobrecarga direcionada. Nesse contexto, nó de chaveamento de 
primeira ordem é aquele por onde flui mais de 90% da sobrecarga redirecionada de um 

dado ramo sobrecarregado. 

Tendo em vista que o trabalho se baseia na alteração da topologia de uma rede de 
estudo, é importante considerar a exatidão da Função de Alívio para cada variante. A 
única forma de validar este dado é executar o fluxo de carga para cada uma das 
variantes visando obter o comportamento exato das grandezas elétricas em cada uma 
das topologias. No entanto, em caso de redes que demandam maior esforço 
computacional, este método se torna ineficiente. Nesses casos, o cálculo do fluxo de 
carga deve ser dado para as variantes mais promissoras, ordenadas de acordo com seu 
valor de objetivando reduzir o esforço computacional e também o tempo utilizado para 
obter uma variante que seja capaz de solucionar o problema de sobrecarga. 

Conforme dito anteriormente, a Função de Alívio visa estimar o carregamento do ramo 
após a execução de uma determinada variante de chaveamento. Porém, antes de 
compreender o que compõe a Função de Alívio, é importante visualizar a importância 
da técnica de Injeção Reversa para o trabalho. De acordo com o trabalho de Müller 
(1981) e Koglin e Medeiros Júnior (1985), ao executar variantes de chaveamento, 
ocorrerá no ramo sobrecarregado uma potência no sentido oposto ao sentido do fluxo 

de potência deste ramo, o que gera um certo alívio no carregamento do trecho. 

Nos primeiros estudos feitos com a técnica da Injeção Reversa, era utilizada a parcela 
real da potência aparente (potência ativa) para a análise do comportamento do sistema 
elétrico. Ademais, os parâmetros definidos pela técnica são cruciais para a estimação 
do carregamento do ramo sobrecarregado após a execução da variante de 
chaveamento. Por esse motivo, tal técnica é tão importante para a viabilização da 
Função de Alívio. A Figura 2 exibe o fluxo de potência em um determinado trecho A-B 
em sobrecarga e como é dado o redirecionamento de potência através das 

componentes reais da potência aparente presente no sistema. 

Em que, 

• Ps é a potência que flui no disjuntor do nó de chaveamento em cada variante do 
caso base; 

• deltaPreS é a parcela de sobrecarga redirecionada que entra no nó de 
chaveamento; 

• deltaPreV é a parcela de sobrecarga redirecionada que percorre o disjuntor do 
nó de chaveamento; 

• deltaPsob é a diferença entre a potência do ramo no caso base e a potência 

nominal do trecho (ligada à capacidade térmica). 
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Percebe-se que todos os parâmetros provenientes da técnica de Injeção Reversa, 
exceto Ps, são definidos em função do redirecionamento de potência resultante da 
execução da variante de chaveamento em questão. Sendo assim, é visto que a parcela 
Ps é crucial na aplicação da técnica de Chaveamentos Corretivos pois possui grande 
influência em outras sobrecargas que possam vir a acontecer no sistema. Por essa 
razão, é importante ordenar as variantes em nível crescente de Ps, pois quanto maior 
seu valor, maior é a chance da variante causar sobrecargas em outros trechos do 
sistema elétrico. 

Servir-se da técnica de Injeção Reversa permite que o carregamento do trecho após a 
execução da variante de chaveamento seja estimado através da Função de Alívio. De 
acordo com o trabalho de Koglin e Medeiros Júnior (1985), a Função de Alívio e a 
potência estimada do ramo são definidas pelas equações I e II. 

Onde, 

• Fr é o termo que define a redução da sobrecarga no ramo sobrecarregado; 
• Pest é a potência estimada do ramo sobrecarregado após a execução da 

variante de chaveamento. 

É importante salientar que caso Fr seja positivo, haverá a redução do carregamento do 
trecho sobrecarregado. De outro modo, a sobrecarga estimada para a variante será 

maior que à obtida no caso base. 

Outra ferramenta importante na análise dos resultados é o gráfico dos 4 quadrantes, 
visto que permite comparar os carregamentos exato e estimado. Esta será explorada 
com mais afinco nos resultados deste trabalho. 

 
Resultados e Discussões 

 

Nesta seção serão exibidos os resultados obtidos da estimativa através da Função de 
Alívio e também da execução do fluxo de carga para a variante testada. É importante 
salientar que variantes cujo resultado não convergiu não serão apresentadas. 

A primeira rede utilizada foi a rede Abiad, a qual é composta por 5 barras e 7 linhas de 
transmissão. Nessa rede, todas as barras possuem carga, exceto a barra slack(não 
estará inclusa na técnica de Chaveamentos Corretivos) e a barra 2, que possui carga e 
geração. Com exceção da barra slack, todas as barras do sistema são possíveis nós de 
chaveamento, o que propicia a rede Abiad uma boa flexibilidade no estudo das Funções 
de Alívio. 

Através da execução do fluxo de carga exato para o caso base, nota-se uma sobrecarga 
de 17,64% na LT 05 (linha de transmissão entre as barras 2 e 5). A partir desse dado e, 
sabendo que as barras 2, 4 e 5 são nós de chaveamento de primeira ordem (flui mais 
de 90% da sobrecarga redirecionada), percebe-se que essas barras são as mais 
favoráveis para a execução da abertura de barras a fim de extinguir a sobrecarga 
existente na LT 05. 
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Seguindo esse viés, verifica-se que a barra 2 é a mais oportuna para ser definida como 
nó de chaveamento pois está conectada a todas as barras do sistema. Devido a esse 
fato, essa barra é caracterizada por ter a maior quantidade de variantes de chaveamento 
do sistema, totalizando 32 ( variantes considerando a geração). Porém, dessas 32 
possibilidades, apenas 16 são distintas, tendo em vista que há 16 variantes 
redundantes. Ainda no cenário de 16 topologias distintas, apenas 14 delas são viáveis, 
retirando o caso em que a geração da barra 2 está ilhada e que todos os trechos e a 
geração estão em um mesmo barramento. 

A figura 3 mostra o esquema elétrico da rede Abiad, onde é possível ver as linhas de 
transmissão, barras, cargas e as gerações presentes no sistema. É possível notar que 
a LT 05 está realçada em vermelho para evidenciar a sobrecarga presente no caso 
base. Vale ressaltar que, por ser uma rede pequena e de baixa complexidade, decidiu-
se por não utilizar o simulador de contingências devido ao risco de ocorrer um mau 
condicionamento do sistema. 

Executados os fluxos de carga do caso base e do caso redirecionado, é possível calcular 
o carregamento estimado de cada variante do sistema. A Tabela 1 mostra o 
carregamento real, estimado e o Pswitch de cada variante considerada. 

Conforme citado anteriormente, as variantes estão organizadas em ordem crescente de 
Pswitch, em que as destacadas em azul são responsável por solucionar a sobrecarga 
do ramo. A variante número 2 é a escolhida para redirecionar a sobrecarga do trecho 
pois é a primeira a causar alívio no ramo, considerando o ranqueamento crescente dos 
valores de Pswitch. 

Além do mais, é importante salientar que o cálculo do fluxo de carga exato é 
interrompido após se obter a primeira variante de alívio, causando assim redução no 
tempo de escolha da variante. Um baixo valor de Pswitch é fundamental para que a 
variante seja de fato promissora, uma vez que quanto menor ele for, menos chance 
haverá de tal variante gerar novas sobrecargas a partir do redirecionamento de potência 
que a técnica de Chaveamentos Corretivos propõe. 

No que diz respeito aos níveis de tensão, todas as variantes expostas na Tabela 1 
apresentam valores superiores aos valores mínimos exigidos pela ANEEL e, dessa 
forma, não possuem restrições (no que diz respeito à tensão) que coíbam a utilização 
das variantes. 

A Figura 4 apresenta a relação entre a potência real obtida através do cálculo exato do 
fluxo e de carga e a potência estimada, calculada pela Função de Alívio. 

A partir da Figura 4, percebe-se que as variantes estão relativamente concentradas 
próximas à reta imaginária de 45º, ou seja, o carregamento estimado dos trechos se 
aproxima do carregamento real calculado pelo fluxo de carga exato. Dessa maneira, 
verifica-se a eficácia da aplicação da Função de Alívio para estimar o carregamento dos 

ramos após aplicação das variantes de chaveamento. 

A fim de garantir a eficácia da técnica de Chaveamentos Corretivos e da Função de 
Alívio, utilizou-se também da rede de confiabilidade do IEEE, a qual é composta por 27 
barras e 41 ramos. Essa rede é significativamente mais complexa que a rede Abiad pois, 
além de ter mais linhas e barras, também possui diferentes níveis de tensão devido a 
existência de transformadores por todo o sistema. Todas as barras são possíveis nós 
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de chaveamento, com exceção da barra slack, uma vez que esta não será considerada 
para a abertura das barras. Dessa forma, expande-se o leque de possibilidades para a 

execução da técnica de Chaveamentos Corretivos. 

A Figura 5 mostra um diagrama unifilar da rede de confiabilidade do IEEE com todas as 
suas barras, linhas, transformadores, cargas e gerações do sistema. Dessa vez o 
simulador de contingências deverá ser utilizado, dado que o caso base não manifesta 
sobrecarga. Portanto, os casos de mau condicionamento da rede, sobrecarga dupla ou 
tripla serão desconsiderados no estudo. 

Conforme mencionado anteriormente, o caso base da rede representada na Figura 5 
não apresenta sobrecarga ao longo dos seus trechos. Através do uso do simulador de 
contingências, será possível abordar dois casos. O primeiro caso será a retirada da linha 
39 (conexão entre as barras 21 e 26), que por sua vez irá promover uma sobrecarga de 
17,87% na linha 15-22 e alterações de tensão nas barras 4, 18 e 23. O segundo caso 
se baseia na retirada da linha 40 (conexão entre as barras 23 e 27), ocasionando uma 
sobrecarga de 5,45% na linha 15-22 e alterações de tensão também nas barras 4, 18 e 
23. 

A partir do caso base e do caso redirecionado, é visto que o nó 15 é o mais indicado 
para a execução do chaveamento por ser um nó de primeira ordem e por possuir 5 
trechos (3 linhas e 2 transformadores) conectados à barra. Dessa forma, tem-se um total 
de 2^5 variantes sendo 16 delas redundantes. Além da retirada das variantes 
redundantes, é necessário excluir o caso em que todos os ramos estão conectados a 
um único barramento, restando 15 variantes possíveis. 

Executado o fluxo de carga para o caso base e para o caso redirecionado, é possível 
estimar o carregamento do ramo sobrecarregado para cada variante. A Tabela 2 mostra 
os carregamentos real e estimado além dos valores de Pswitch. 

Conforme visto para a rede Abiad, na Tabela 2 as variantes também estão ordenadas 
de acordo com o módulo de Pswitch, de maneira que as variantes que solucionam a 
sobrecarga estão destacadas em azul. Segundo visto para a rede Abiad, na primeira 
variante a solucionar a sobrecarga, o cálculo do fluxo de carga exato é encerrado de 
maneira que ambos os carregamentos estejam abaixo do limite térmico do ramo em 

sobrecarga. 

Para a primeira contingência, percebe-se que através da variante 6 a sobrecarga é 
solucionada através de um carregamento estimado de 94,45%. Apesar disso, os 
problemas de tensão presente nas barras 4, 18 e 23 não puderam ser solucionados 
através desta variante. Porém, como o objetivo do trabalho é focado em solucionar 
sobrecargas, essa restrição de tensão ficará em segundo plano. Portanto, considera-se 
a variante 6 como a melhor para a resolução da sobrecarga na linha 15-22. 

A Figura 6 exibe o gráfico dos 4 quadrantes da contingência em questão, relacionando 
o carregamento obtido através do cálculo do fluxo de carga exato e o carregamento 
estimado obtido através da Função de Alívio. 

A partir da figura 6, percebe-se que as variantes estão posicionadas relativamente 
próximas à reta imaginária de 45º do gráfico dos 4 quadrantes, o que promove um 
resultado satisfatório, uma vez que as estimativas se aproximam do valor do fluxo de 
carga exato. É importante ressaltar que a busca por variantes que solucionem a 
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sobrecarga é interrompida na primeira variante que fornece alívio, uma vez que para 
uma rede malhada e complexa como a de confiabilidade do IEEE, há um esforço 

computacional muito grande para se obter grandes quantidades de variantes. 

Para a segunda contingência, nota-se que o nó 15 é o mais propício para realização do 
chaveamento por se tratar de um nó de primeira ordem. Semelhante ao visto para a 
contingência anterior, das 2^5 variantes de chaveamento possíveis, apenas 15 delas 

são consideradas possíveis para o estudo de resolução da sobrecarga. 

Feita a execução do fluxo de carga para o caso base e para o caso redirecionado, é 
factível estimar o carregamento do ramo para cada variante. A Tabela 3 exibe os 
carregamentos estimado e real e os valores de Pswitch de cada uma das variantes. 

Na Tabela 3, as variantes estão ranqueadas de acordo com o módulo de Pswitch, onde 
as destacadas em azul são variantes que solucionam a sobrecarga do ramo. 
Equivalente aos casos anteriores, a busca por uma variante que propicia alívio ao ramo 
sobrecarregado é encerrada a partir do momento em que o fluxo de carga para uma 

variante que resolve a sobrecarga é executado. 

Assim, para a retirada da linha 40, foi viável eliminar a sobrecarga através da variante 9 
com um carregamento real de 99%. Apesar disso, as restrições de tensão definidas pela 
ANEEL não puderam ser resolvidas por intermédio da execução dessa variante. Dessa 
forma, mesmo o requisito de tensão não sendo atendido, essa ainda é a melhor variante 
para esse caso, visando o objetivo principal do trabalho. 

A Figura 7 apresenta o gráfico dos 4 quadrantes para a contingência de remoção da 
linha 40. Nele, é possível ver o carregamento real obtido pelo fluxo de carga exato e o 

estimado proposto pela Função de Alívio. 

Através da Figura 7, percebe-se que a primeira variante executada (e escolhida) 
conseguiu resolver a sobrecarga apesar de deixar o carregamento bem próximo ao 
limite térmico da linha. Semelhante à contingência anterior, a rotina elaborada para a 
rede de confiabilidade do IEEE encerra a sua procura por variantes na primeira que 
solucione a sobrecarga. Observando pelo lado do esforço computacional, a busca da 
variante para essa contingência foi a mais eficiente, tendo em vista que a primeira 
executada já se caracteriza como uma variante de alívio. 

Ainda assim, nenhuma das variantes foram capazes de solucionar os problemas de 
tensão presentes nas barras 4, 18 e 23. 

 
Conclusão 

 

A partir das simulações realizadas com a rede Abiad e a rede de confiabilidade do IEEE, 
constatou-se que a técnica de Chaveamentos Corretivos se mostrou capaz de 
solucionar sobrecargas únicas. Nesse viés, é válido salientar que a rede Abiad foi capaz 
de trazer o embasamento necessário para um eventual estudo em redes maiores, como 
foi o caso da rede de confiabilidade do IEEE. 
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Apesar de efetiva, somente a técnica de chaveamentos corretivos não permite que 
sobrecargas sejam solucionadas de forma eficiente. A Função de Alívio se mostrou de 
suma importância para definir a potência estimada de maneira assertiva para cada 
topologia estudada. Além do mais, ordenar as variantes por meio do valor de Pswitch 
se mostrou indispensável para garantir a redução do esforço computacional do processo 
e também confirmou empiricamente a relação entre baixos valores de Pswitch e a menor 

probabilidade de ocorrência de novas sobrecargas em outros ramos do sistema. 

Ainda foi visto que a Função de Alívio estudada é capaz de mostrar uma relação entre 
a qualidade de suas estimativas de carregamento e a rede utilizada em simulação. Em 
sistemas que possuem maior fluxo de potência reativa, a eficiência das estimativas é 
reduzida, podendo suceder na exclusão de variantes promissoras para resolução da 
sobrecarga. Além do mais, notou-se que algumas variantes podem resolver a 
sobrecarga, mas serem incapazes de possibilitar que as tensões nas barras estejam 
dentro dos limites estabelecidos pela ANEEL. Entretanto, a depender da configuração 
da rede, a existência de transformadores pode ser uma saída para esse problema, uma 
vez que o ajuste de seus taps são capazes de ajustar os níveis de tensão no barramento. 

Uma das grandes vantagens da técnica de Chaveamentos Corretivos para a resolução 
de sobrecargas é o seu custo-benefício. Além da redução dos custos operacionais, uma 
vez que não é necessária a introdução de nenhum novo equipamento à rede elétrica, a 
técnica se mostra relativamente rápida para a resolução de problemas de sobrecarga 
prezando ainda pela sustentabilidade. 

Por fim, percebe-se que a técnica abordada neste trabalho é eficaz na resolução de 
sobrecargas, sendo coerente com os resultados obtidos através das redes Abiad e de 
confiabilidade do IEEE. Vale salientar que os estudos se limitam à sobrecargas únicas 
e não compõe redes mal condicionadas. 

O estudo feito ainda pode ser aprofundado tanto no que diz respeito à melhoria da 
aplicação da Função de Alívio, minimizando a influência das redes elétricas na 
qualidade das estimativas realizadas, quanto no que se refere a simulações com maior 
nível de detalhamento, contemplando mais elementos aplicados na realidade dos 
sistemas de potência. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Capacidade instalada no SIN no período de 2020-2024. 
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Figura 2: Esquema representativo do redirecionamento de potência ativa em um ramo 
sobrecarregado. 

 

 

Equação I 

 

 

Equação II 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1667 

 

 

Figura 3: Esquema representativo da rede Abiad. 

 

 

Tabela 1: Valores de carregamento real e estimado de cada variante testada. 
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Figura 4: Gráfico dos 4 quadrantes da rede Abiad. 
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Figura 5: Diagrama unifilar da rede de confiabilidade do IEEE. 

 

 

Tabela 2: Valores de carregamento real e estimado de cada variante testada. 
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Figura 6: Gráfico dos 4 quadrantes da rede de confiabilidade do IEEE para a retirada da 
linha 39 (ramo 21-26). 

 

 

Tabela 3: Valores de carregamento real e estimado de cada variante testada. 
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Figura 7: Gráfico dos 4 quadrantes da rede de confiabilidade do IEEE para a retirada da 
linha 40 (ramo 23-27). 
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TÍTULO: MITIGAÇÃO DE SISTEMAS EUTROFIZADOS DO SEMIÁRIDO ATRAVÉS DE 

TÉCNICAS DE GEOENGENHARIA, UTILIZANDO MATERIAIS ADSORVENTES 

NATURAIS 

Resumo 

A eutrofização é um problema global que provoca grandes danos aos ecossistemas 
aquáticos, e o fósforo é considerado o nutriente limitante para este processo, portanto, 
o controle deste nutriente é um fator crítico para a mitigação da eutrofização. Devido à 
pandemia do convid-19 as etapas de “flock and sink” e “flock and lock” propostas 
incialmente no projeto, tiveram que ser modificadas, e, portanto, as analises ficaram 
restritas aos testes de adsorção dos adsorventes naturais de fósforo do semiárido, e ao 
fracionamento de fósforo do sedimento do reservatório Boqueirão de Parelhas, também 
localizado nesta região. Os resultados obtidos através do fracionamento do P, foram: 
que a quantidade de P no sedimento foi de 594 mg kg-1 e a ordem decrescente das 
formas de P foram: P ligado à alumínio (P-NaOH), com 334 µg g-1, 56% > P ligado à 
ferro (P-BD), 120 µg g-1, 20% > P ligado à cálcio (P-HCl), com 61.8 µg g-1 > P-residual, 
com 40 µg g-1, 7% > P ligado à substâncias húmicas, com 22.9 µg g-1, 4% > e P da 
água intersticial (P-água), 15.8 µg g-1, 3%. O potencial de sorção foi satisfatório nos 
adsorventes naturais do semiárido tropical, mostrando que Luvissolo, Planossolo e 
Rejeito de Scheelita são solos promissores para serem utilizados na restauração de 
ambientes eutrofizados do semiárido. Infelizmente a quantidade ideal de material 
adsorvente não pôde ser calculada devido à impossibilidade de realização dos testes 
de Flock & Lock. 
 

Palavras-chave: Adsorção, Fracionamento, Fósforo, Langmuir, Eutrofização. 

TITLE: MITIGATION OF EUTROPHIZED SYSTEMS OF THE SEMI-ARID THROUGH 

GEOENGINEERING TECHNIQUES, USING NATURAL ADSORBENT MATERIALS 

Abstract 

Eutrophication is a global problem that causes great damage to aquatic ecosystems, and 
phosphorus is considered the limiting nutrient for this process, therefore, the control of 
this nutrient is a critical factor in mitigating eutrophication. Due to the invite-19 pandemic, 
the “flock and sink” and “flock and lock” steps initially proposed in the project, had to be 
modified, and therefore the analyzes were restricted to the adsorption tests of natural 
phosphorus adsorbents from the semiarid region. , and the phosphorus fractionation of 
the Boqueirão de Parelhas reservoir sediment, also located in this region. The results 
obtained by fractionating the P were: that the amount of P in the sediment was 594 mg 
kg-1 and the decreasing order of the P forms were: P bonded to aluminum (P-NaOH), 
with 334 µg g- 1, 56%> P-bound to iron (P-BD), 120 µg g-1, 20%> P-bound to calcium 
(P-HCl), with 61.8 µg g-1> P-residual, with 40 µg g- 1,7%> P linked to humic substances, 
with 22.9 µg g-1, 4%> and P of interstitial water (P-water), 15.8 µg g-1, 3%. The sorption 
potential was satisfactory in the natural adsorbents of the tropical semiarid, showing that 
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Luvisolo, Planossolo and Scheelita reject are promising soils to be used in the restoration 
of eutrophic environments in the semiarid. Unfortunately, the ideal amount of adsorbent 
material could not be calculated due to the impossibility of carrying out the Flock & Lock 
tests. 
 
Keywords: Adsorption, Fractionation, Phosphorus, Langmuir, Eutrophication. 

Introdução 

Os reservatórios possuem um elevado tempo de retenção da água e um balanço 
negativo durante a maior parte do ano, resultado das altas taxas de evapotranspiração 
(Barbosa et al., 2012), características que tornam esses ambientes mais vulneráveis a 
eutrofização. A região vem sofrendo com uma seca extrema desde 2012, o que tem 
agravado ainda mais a qualidade da água desses reservatórios, uma vez que a redução 
do volume de água leva a concentração de nutrientes aumentando o estado trófico 
(Rocha Júnior et al., 2018). Associado ao agravamento da eutrofização nesses 
ambientes, temos a ocorrência de florações de cianobactérias potencialmente 
produtoras de toxinas (Brasil et al., 2016), cuja intensidade e frequência vem 
aumentando nos últimos anos, com registros de cianotoxinas em reservatórios utilizados 
para a abastecimento humano (Moura et al., 2018). Além da redução das cargas 
externas de nutrientes para os ecossistemas aquáticos (manejo do uso e ocupação do 
solo na bacia hidrográfica), a restauração de ambientes eutrofizados deve estar 
associada ao controle das cargas internas (Cooke et al., 2005). A fertilização interna é 
a principal causa de atraso ou não sucesso da recuperação de corpos aquáticos após 
medidas na bacia de drenagem (Søndergaard et al., 1999, 2003). O fósforo (P) é visto 
como principal nutriente limitante a crescimento fitoplanctônico, sendo assim, o principal 
foco das medidas mitigadoras da eutrofização (Cooke et al., 2005). As atuais estratégias 
de manejo e mitigação da eutrofização envolvem a manipulação dos processos 
biogeoquímicos visando uma melhoria dos processos ecológicos – denominada geo-
engenharia (Mackay et al., 2014). A geoengenharia envolve a redução das 
concentrações de P na coluna d’água, levando a redução da biomassa fitoplanctônica 
devido a limitação do crescimento. Dentro dessa perspectiva, as técnicas têm sido 
voltadas para a remoção rápida da biomassa fitoplanctônica (P total particulado) – 
através da floculação e sedimentação (Flock and Sink) – associada a remoção do P 
dissolvido na água e bloqueio da liberação deste nutriente a partir do sedimento (Flock 
and Lock). Essas técnicas têm sido usadas para controle de P e florações de 
cianobactérias com sucesso em várias regiões do mundo (Copetti et al., 2016). Os 
coagulantes e adsorventes testados possuem algumas restrições que afetam a redução 
de sua efetividade em alguns ambientes. A quitosana, por exemplo, pode não levar a 
formação de flocos eficientemente (Magalhães et al., 2017) ou promover a lise das 
células, liberando toxinas na água (Miranda et al., 2017). Outra limitação é o elevado 
custo de alguns compostos, como o Phoslock® (argila bentonita modificada com 
lantânio), ou a segurança ambiental de alguns compostos coagulantes a base de 
alumínio, por exemplo (Cooke et al., 2005). O manejo e a recuperação de corpos 
aquáticos eutrofizados apresenta-se como uma urgência frente ao atual cenário de 
eutrofização no mundo, principalmente em locais que sofrem com escassez hídrica 
(Araújo et al., 2016). Embora a geo-engenharia se apresente como a melhor estratégia 
para tal, o sucesso da técnica envolve a escolha de produtos efetivos e seguros ao meio 
ambiente. Um diagnóstico de cada sistema a ser restaurado deve preceder qualquer 
planejamento de manejo (Lurling et al., 2016), e aliado a isso, a busca por novos 
produtos com custos reduzidos deve ser feita apara viabilizar a aplicação de técnica. 
Devido à pandemia do Covid-19 alteramos o objetivo original. Sendo assim o objetivo 
deste projeto foi avaliar o potencial de sorção de fosfato de três adsorventes naturais do 
semiárido (Luvissolo, Rejeito de Scheelita e Planossolo), bem como quantificar as 
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diferentes frações de P presentes no sedimento de um reservatório do semiárido para 
posterior determinação da quantidade ideal de material adsorvente a ser aplicado para 
restauração do ambiente. 
 
Metodologia 

 
Foram coletadas amostras de água e sedimento do reservatório Boqueirão de Parelhas, 
localizado no município de Parelhas, Rio Grande do Norte, na região semiárida 
brasileira. Com as amostras de água foi realizada uma breve caracterização do estado 
trófico, baseado nos valores de clorofila, analisada por Jespersen e Chistoffersen 
(1988), e fósforo total, analisada por Valderrama (1981) seguido de Murphy e Riley 
(1962), de acordo com a classificação de Thornton e Rast (1993). Com as amostras de 
sedimento foi realizada uma análise intitulada fracionamento, que consiste na extração 
química sequencial das formas de P no sedimento, de acordo com metodologia descrita 
por Cavalcante et al. (2018), que separa as formas em: P-água, P ligada na água 
intersticial; P-BD, ligada à ferro; P-NaOH, ligada á alumínio; P-Húmica, ligada à 
substâncias húmicas; P-HCl, ligada à cálcio; e P-residual, forma ligada 
permanentemente ao sedimento. As formas P-água e BD-P são consideradas mais 
móveis, por isso a aplicação de materiais adsorventes é baseada na quantidade dessas 
formas. Além disso, objetivando encontrar um material natural capaz de adsorver bem 
o P, foram testados diferentes materiais adsorventes provenientes da região semiárida 
do nordeste brasileiro: Rejeito fino da mineração de scheelita, coletado na cidade de 
Currais Novos; Planossolo presente em Santa Cruz e Luvissolo crômico localizado em 
Cruzeta. Foram realizados experimentos de adsorção de fósforo com aplicação dos três 
adsorventes em amostras de água enriquecidas com fosfato, totalizando 12 
experimentos. Em tubos Falcon de 50ml, foram adicionadas 0,1g de cada material 
adsorvente em alíquotas de 50 ml de misturas preparadas com 48 ml da água e 2 ml de 
uma solução de Fósforo Reativo Solúvel (FRS). As soluções de fosfato foram 
preparadas a partir da dissolução de K2HPO4 em água deionizada, visando obter as 
faixas de concentrações de 1, 2,5, 5, 10, 20, 40, 60, 80, e 100 mg.L-1 de PO4. Todos 
os tratamentos foram realizados em triplicata. Após a aplicação das argilas nas 
soluções, as mesmas foram incubadas em laboratório sob agitação contínua de 200 rpm 
durante 24 horas. As concentrações de FSR foram determinadas no início dos 
experimentos e após o período de incubação de cada amostra de acordo com o método 
proposto por Murphy e Riley (1962). Uma subsequente etapa do projeto seriam testes 
de Flock & Lock, inicialmente em tubos com água do reservatório Boqueirão e 
posteriormente em recipientes maiores com água e também sedimento, para testar: 
coagulação/floculação e sedimentação de P da água com consequente bloqueio de P 
liberado do sedimento. Entretanto, devido à paralisação de atividades da universidade 
em virtude da pandemia de COVID-19, não foi possível realizar essas ultimas atividades. 
 
Resultados e Discussões 

 
As análises afim de avaliar a capacidade máxima de sorção, em PH 8, usando a 
isoterma de Langmuir, apresentaram os seguintes resultados: 17,5 mg/g para Luvissolo 
(r= 0,91); 8,3 mg/g para Rejeitos de Scheelita (r=0,90); e 7,7 mg/g para planossolo (r= 
1,17)(Tabela 1). Esses resultados de capacidade máxima de adsorção de adsorventes 
testados são altos e satisfatórios quando comparados com resultados obtidos por outros 
solos naturais, como por exemplo o solo vermelho, originado no Brasil possui uma 
capacidade máxima de adsorção de 4,5 mg/g (Mucci et al, 2018). Sendo assim, todos 
os materiais naturais se caracterizaram como bons adsorventes de fosfato, com 
porcentagens de remoção maior ou igual a 40% em até 20 mg/L. De acordo com 
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Thornton e Rast (1993) um ambiente semiárido pode ser considerado eutrófico com 
fósforo total (PT) e Clorofila (chla) acima de 50 e 15 µg L-1, respectivamente. No período 
do projeto, o reservatório apresentou uma média de 74,6 µg L-1 de PT e 77 µg L-1 de 
chla, demonstrando caráter eutrófico. Já a quantidade de P no sedimento foi de 594 mg 
kg-1 e a ordem decrescente das formas de P foram: P ligado à alumínio (P-NaOH), com 
334 µg g-1, 56% > P ligado à ferro (P-BD), 120 µg g-1, 20% > P ligado à cálcio (P-HCl), 
com 61.8 µg g-1 > P-residual, com 40 µg g-1, 7% > P ligado à substâncias húmicas, 
com 22.9 µg g-1, 4% > e P da água intersticial (P-água), 15.8 µg g-1, 3% (Tabela 2). Se 
considerarmos apenas as formas de P ligadas à ferro (P-BD) e na água instersticial (P-
água), a quantidade de P, que seria a base para o cálculo de produto aplicado para 
restauração, é de 131 µg g-1. Essas formas são facilmente liberadas em condições 
anóxicas próximas ao sedimento (Rydin, 2000). Entretanto, há estudos que consideram 
ainda as formas de P ligadas à alumínio (P-NaOH) móveis, pois são sensíveis à pH 
elevado (Jiang et al. 2008). Os ambientes do semiárido, geralmente possuem pH 
alcalino (Barbosa et al., 2012). Boqueirão de Parelhas, durante período do projeto, 
apresentou valores de pH de 8 à 9, que são considerados elevados, por isso, talvez seja 
ideal levar também em consideração a quantidade de P ligado à alumínio (P-NaOH) no 
cálculo dos produtos adsorventes à serem aplicados no ambiente, já que essa forma 
corresponde à metade da quantidade P total no sedimento. Os testes de Flock & Lock, 
etapa subsequente, seriam ideias para comprovação da eficiência dos adsorventes e 
seriam onde se utilizaria os dados de P no sedimento na prática. Entretanto, reforço que 
não foi possível realizá-los em função da paralisação de atividades na universidade, 
devido à pandemia de COVID-19. 
 
Conclusão 

 
O potencial de sorção foi satisfatório nos adsorventes naturais do semiárido tropical, 
mostrando que Luvissolo, Planossolo e Rejeito de Scheelita são solos promissores para 
serem utilizados na restauração de ambientes eutrofizados do semiárido. Foi 
encontrado um alto valor de P no sedimento, com predominância de P ligado à alumínio, 
que geralmente é desconsiderado no cálculo pra aplicação dos produtos, mas que o 
trabalho sugere considerar, devido à alta mobilidade dessa forma em pH alcalino, 
condição encontrada no ambiente estudado. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1- Capacidade máxima de adsorção de adsorventes, utilizando a Isoterma de 
Langmuir 

 

 

Tabela 2- Formas e quantidade de P presentes no sedimento do reservatório Boqueirão 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um sistema de medição de precipitação de chuva em 

tempo real usando IoT para transmissão de dados 

Resumo 

Uma importante questão em IoT, envolvendo redes M2M, é a conectividade de sensores 
e atuadores. Em geral, esses dispositivos utilizam tecnologias de comunicação de curto 
alcance, em faixas de radiofrequência (RF). Essas tecnologias podem ser 
implementadas em redes mesh ou usar redes GSM, o que pode elevar o consumo de 
energia e, consequentemente, necessitar de dispositivos mais complexos e mais caros. 
As redes Low power wide area (LPWA) em faixas Sub GHz oferecem alternativas a 
estas tecnologias. Este projeto irá abordá-las, analisando e comparando as de maior 
interesse atualmente no Brasil: SigFox e LoRa. Assim, serão estudadas tecnologias 
disponíveis para redes LPWA comparando as principais tecnologias. Estas análises e 
testes indicarão qual a melhor solução, dependendo das características do projeto 
envolvido. O sensor proposto nesta pesquisa possui a função/objetivo de detectar a 
variação do nível de água proveniente da chuva em um recipiente e a partir da 
informação obtida (via sensor) mensurar a quantidade de chuva em função do tempo. 
O dispositivo escolhido para realizar tal verificação é um sensor do tipo capacitivo por 
ser considerado um elemento reativo de alta sensibilidade e precisão. Além do sensor 
foi utilizado um microcontrolador (WeMos D1 ESP8266) para realizar o processamento 
e envio das informações coletadas para as plataformas de monitoramento de 
dispositivos IoT, ThingSpeak e Blynk. 
 
Palavras-chave: Sensor, capacitor, oscilador, IoT, tecnologia, chuva. 

TITLE: Data transmission using IoT devices to perform real-time rainfall measurement 

Abstract 

An important issue in IoT, involving M2M networks, is the connectivity of sensors and 
actuators. In general, these devices use short-range communication technologies in 
radio frequency (RF) bands. These technologies can be implemented in mesh networks 
or use GSM networks, which can increase energy consumption and, consequently, 
require more complex and more expensive devices. Low power wide area (LPWA) 
networks in Sub GHz bands offer alternatives to these technologies. This project will 
address them, analyzing and comparing those of most interest in Brazil today: SigFox 
and LoRa. Thus, technologies available for LPWA networks will be studied, comparing 
the main technologies. These analyzes and tests will indicate the best solution, 
depending on the characteristics of the project involved. The sensor proposed in this 
research has the function / objective of detecting the variation of the rain water level in a 
container and from the information obtained (by sensor) to measure the amount of rain 
as a function of time. The device chosen to perform such verification is a capacitive type 
sensor as it is considered a reactive element of high sensitivity and precision. In addition 
to the sensor, a microcontroller (WeMos D1 ESP8266) was used to process and send 
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the collected information to the monitoring platforms for IoT, ThingSpeak and Blynk 
devices. 
 
Keywords: Sensor, capacitor, oscillator, IoT, technology, rain. 

Introdução 

As pessoas medem o volume de chuva há milhares de anos, tendo-se o conhecimento 
de registros mais antigos feitos na Grécia por volta de 500 a.C. Os antigos na Índia 
utilizavam uma tigela para medir o volume pluviométrico das fazendas e 
consequentemente o seu potencial de produção a fim de determinar quais seriam os 
impostos sobre as terras dos fazendeiros. Hoje, o pluviômetro e o pluviógrafo são os 
instrumentos utilizados para medir a quantidade de chuva. O pluviômetro é mais 
utilizado devido à simplicidade de suas instalações e operação, nele é lida a altura total 
de água precipitada sendo que seus registros são sempre fornecidos em milímetros por 
dia. Já o pluviógrafo é mais encontrado nas estações meteorológicas propriamente ditas 
e registra a variação da quantidade de chuva com o tempo, este aparelho registra em 
um gráfico de papel, simultaneamente, a quantidade e a duração da precipitação. A sua 
operação é mais complicada e dispendiosa e o próprio custo de aquisição do aparelho 
tornam seu uso restrito. Fazer a medição do volume de chuvas por unidade de tempo 
tem uma vasta importância como, por exemplo, analisar e fazer estatísticas sobre secas 
e enxurradas em determinadas regiões; na agricultura para saber o quanto de água vai 
ser preciso para irrigar certa planta para que seja atingida a meta de irrigação; na 
elaboração de projetos de galerias pluviais - para se evitar que a chuva do momento 
gere inundações em grandes cidades. O dispositivo construído para esta pesquisa 
possui funcionamento semelhante a um pluviógrafo que realiza coletas das informações 
em função do tempo de chuva, esta forma de mensurar a precipitação chuvosa permite 
uma medição com maior nível de precisão. Para realizar a medição da variação do nível 
de água, do recipiente de coleta, foi utilizado um sensor capacitivo construído a partir 
de duas barras de alumínio, que por sua vez foram submetidas a um processo de 
isolamento utilizando-se uma camada de resina plástica sob as barras de alumínio. 
Dentre os materiais bibliográficos consultados, utilizamos como base o texto “Design of 
capacitive sensor for water level measurement” que versa sobre a construção de um 
sensor com funcionamento semelhante ao proposto neste trabalho de pesquisa. A 
leitura do nível de água, pelo sensor, é proveniente da elevação do nível de líquido 
coletado que ocasiona uma variação no valor da capacitância do mesmo. Ao finalizar a 
manufatura do sensor foram aplicadas as fórmulas matemáticas com o intuito de 
encontrar o valor real/aproximado de sua capacitância, a equação utilizada para esse 
fim foi a lei de Gauss que permite encontrar o campo elétrico em um capacitor de placas 
paralelas, por fim o dispositivo construído apresentou uma capacitância de 
aproximadamente 17,7pF, vale ressaltar que esses foram valores teóricos e podem 
apresentar mudanças devido a adição da camada isolante. Após a obtenção do valor 
da capacitância do sensor (em seco) foi possível associá-lo a construção de um circuito 
oscilador de relaxação utilizando como base o circuito integrado NE555. O circuito 
oscilador foi necessário para que em conjunto do sensor capacitivo (manufaturado 
anteriormente) fossem realizadas as leituras da variação da quantidade de chuva, a 
leitura desta informação se dá pela mudança da capacitância do sensor que é 
provocada pelo aumento do nível de água do recipiente, que por consequência, provoca 
uma alteração na frequência de saída do circuito oscilador e a partir do mapeamento 
das frequências, em função do nível de água, estima e contabiliza a quantidade de 
chuva/amostra coletada. Os dados foram obtidos a partir de medições fundamentadas 
em laboratório com a presença do orientador da pesquisa.Por fim foi utilizado uma placa 
microcontroladora (WeMos D1) para realizar o processamento e envio das informações 
coletas para servidores web gratuitos, estes servidores permitem que sejam criadas 
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telas de monitoramento (Dashboards) para dispositivos IoT utilizando comunicação 
M2M. 
 
Metodologia 

 
Este projeto objetiva analisar e comparar duas tecnologias aptas a serem empregadas 
em sistemas de comunicação NB-IoT. A idealização, bem como materialização, desta 
pesquisa surgiu a partir da necessidade de monitorar possíveis alagamentos e/ou 
enchentes em uma determinada área/região em monitoramento e a partir de 
informações coletadas enviar alertas para que pessoas e/ou veículos evitem trafegar no 
local afetado. O sensor utilizado no objeto da pesquisa foi construído por meio de um 
material condutor (placas de alumínio) que foram dispostas paralelamente e isoladas 
entre si por uma fina camada de adesivo plástico (resina). Para manter a mesma 
distância entre as placas foram inseridos, entre elas, pedaços retangulares de fibra 
isolante que são aplicadas em motores elétricos. Abaixo, encontra-se a lista dos 
materiais utilizados para construção do sensor capacitivo de placas paralelas: 02 barras 
de alumínio (Al) de dimensões (1,99cm) x (50cm=99,5cm); 900g de adesivo plástico; 
20g de catalisador; 01 folha de lixa grossa para diminuir excesso de resina; 01 folha de 
lixa fina para acabamento; 01 escova para aplicar o adesivo plástico; Construção de um 
molde de papelão para auxiliar a aplicação da resina; Pedaços retangulares de fibra de 
dimensões (0,5cm) x (1cm = 0,5cm^2). O preparo das placas que compõem o sensor 
foi realizado em dois momentos, primeiramente foi necessário aplicar uma fina camada 
de resina com o objetivo de promover o total isolamento das placas e assim evitar 
contato entre as mesmas ao serem dispostas uma ao lado da outra. Na segunda etapa 
foi executado o acabamento das peças por meio da remoção do excesso de resina das 
barras de alumínio, primeiramente com a lixa grossa e posteriormente com a lixa fina, 
este procedimento foi de extrema importância para garantir que a camada de resina 
fosse distribuída uniformemente sobre toda placa e assim permitir que ficassem 
espaçadas igualmente uma da outra por meio das fibras isolantes que foram inseridas 
entre as placas em três lugares diferentes (início,meio e fim). Como mencionado 
anteriormente, o oscilador de relaxação selecionado foi o implementado com o CI 
LM555 que é um temporizador e possui uma vasta gama de aplicações relacionadas ao 
tempo onde é possível encontrar aplicações como: temporizador de precisão, gerador 
de atraso, gerador de pulsos e modulador por largura de pulso. Além disso, o CI desfruta 
da capacidade de operar com frequência máxima de trabalho de até 1 MHz. O objetivo 
da construção do oscilador de relaxação é permitir a leitura correta do nível de água do 
recipiente coletor a partir da variação da capacitância do sensor que será conectado no 
lugar do capacitor C1 do circuito oscilador. Esta mudança gera a variação da frequência 
de saída do oscilador possibilitando contabilizar de forma precisa a quantidade de chuva 
por minuto por meio do mapeamento das frequências em função do nível de água. Para 
a construção do circuito foram utilizados os seguintes componentes eletrônicos: dois 
resistores de 22 KΩ; dois diodos zener 1n4148; um CI LM555; uma fonte de alimentação 
de 5 volts; um capacitor de 10nF e, por fim, o sensor capacitivo. Antes de construir o 
circuito na placa protoboard em laboratório foram realizadas simulações do circuito 
construído com a intenção de confirmar o funcionamento e frequência de saída, para 
isto foi fundamental o manuseio do software computacional Proteus 8 que possibilitou 
construir e simular o oscilador obtendo como sinal de saída uma onda de pulsos 
retangulares com 48kHz de frequência. Após efetuar a substituição do sensor pelo 
capacitor C1, foi observado uma mudança na frequência de saída do circuito que passou 
a apresentar uma variação de aproximadamente 46.3KHz. Mediante a leitura da nova 
frequência de saída foi possível calcular o valor aproximado da capacitância do sensor 
ao qual foi encontrado o resultado de 640pF, sem a presença de água no recipiente. O 
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novo valor encontrado para a capacitância do sensor se deve ao fato da acréscimo da 
camada isolante sobre as barras de alumínio, ocasionando a adição da constante 
dielétrica da resina ao cálculo da capacitância. Para realizar a verificação da 
milimetragem da água, oriunda da chuva, foi utilizado um reservatório - de formato 
ortoedro - medindo 10x10x30 cm em material acrílico transparente com marcações em 
uma de suas faces demarcadas milimetricamente, facilitando a leitura e visualização da 
quantidade de líquido disposto no recipiente. Este material foi escolhido por apresentar 
resistência, leveza para transporte, ou seja, apresenta ótimo custo-benefício para a 
aplicação em questão. O microcontrolador WeMos D1 ESP8266 baseado em um 
sistema em chip (SoC) de uma fabricante chinesa chamada Espressif, este módulo inclui 
capacidade para processamento de dados, leitura e controle das portas GPIO e possui 
protocolo de comunicação em rede TCP/IP sem fio, Wi-Fi de 2.4 GHz (no padrão 802.11 
b/g/n, com suporte a criptografia de segurança WPA/WPA2) sendo possível o uso de 
comunicação M2M. Este foi escolhido para desempenhar a função de leitura, 
processamento e envio dos dados apurados, via sensor, para os servidores de 
monitoramento de dispositivos IoT. Por apresentar aplicações em campo, com baixo 
consumo energético e em ambientes desfavoráveis este dispositivo foi selecionado, 
além disto este possui compatibilidade com a do Arduino IDE que favorece a escrita das 
linhas de código que controlam as funções almejadas. Para construir as Dashboards 
que permitem o acompanhamento da coleta dos dados em tempo real foi utilizada a API 
do ThingSpeak que é um “serviço de plataforma de análise de IoT que permite agregar, 
visualizar e analisar fluxos de dados ao vivo na nuvem. Você pode enviar dados para o 
ThingSpeak a partir de seus dispositivos, criar visualização instantânea de dados ao 
vivo e enviar alertas.” Além do ThingSpeak, foi empregado o uso do Blynk outra API de 
código aberto para monitorar dispositivos inteligentes na nuvem. 
 

Resultados e Discussões 

 
No dia 04/03/2020 foi realizada uma medição a fim de realizar o mapeamento das 
frequências do oscilador de acordo com o nível de água presente no recipiente de 
coleta. Os dados obtidos com esse mapeamento permitiram a construção de uma tabela 
contendo desde a frequência inicial, sem a presença de água, até a medição de 380 
mm de chuva onde foram constatadas as frequências de 46.3KHz sem água e 36KHz 
para a marca de 380 mm. Os valores observados também permitiram a construção de 
gráficos, da capacitância em função da frequência e capacitância em função do nível de 
água, com o auxílio da ferramenta computacional MatLab. Estas simulações possuem 
o objetivo de acompanhar e comprovar o funcionamento do dispositivo em análise 
comparando-o com o funcionamento observado no sensor de referência encontrado no 
texto “Design of capacitive sensor for water level measurement”. Os resultados obtidos 
se mostraram bastantes semelhantes ao funcionamento do dispositivo proposto no 
artigo de referência. Alguns dias após a data mencionada acima as aulas na 
universidade foram suspensas em virtude da pandemia provocada pelo novo 
coronavírus. Esta paralisação afetou diretamente o prosseguimento dos estudos 
referentes ao projeto de pesquisa, desta forma não foi possível analisar/documentar 
novas informações a respeito do objeto de pesquisa. Mesmo assim foi realizado um 
avanço com relação a construção do código, escrito em linguagem C no software 
computacional Arduíno IDE, utilizado para gerir o controle das funções desejadas 
visando a finalização do projeto de pesquisa, assim como avanços significativos na 
construção das dashboads de monitoramento das informações coletadas. 
 
Conclusão 
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Uma vez que o projeto de pesquisa encontra-se com o status "Em andamento", ainda 
não foi possível obter conclusões a respeito do objeto de pesquisa. 
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Circuito Oscilador de Relaxação construído em laboratório 
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Circuito Oscilador de Relaxação Simulado 
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Tabela de Medição Frequência x Capacitância 
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Preparo do Sensor Capacitivo 
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Adesivo Plástico 
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Recipiente Coletor de Chuva 
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Protótipo do Dispositivo 
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Recipiente Coletor de Chuva 
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Micro controlador WeMos-D1 
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Sensor contador de Inicio de Chuva 
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TÍTULO: Tecnologia inovadora de tecidos de malha 3D com mistura de fibras naturais 

para aplicação em georredes. 

Resumo 

A ocorrência de construções é uma das atividades mais corriqueiras no 
desenvolvimento das cidades, que pode ser bastante desafiador quando eventualmente 
ocorrem sobre solos fracos [1]. No entanto, é possível corrigir esse problema com a 
utilização de estruturas poliméricas de reforço, como as geogrelhas. Estudos relacionam 
o uso das geogrelhas com a melhoria das condições de interação da camada agregada 
[2]. Elas atuam melhorando a distribuição e transferência da carga, além de aumentar 
os módulos de deformação [3,4,5,6]. As geogrelhas se apresentam flexíveis e porosas, 
podendo ser usadas também na construção de muros, estabilização de lâminas, em 
muros de contenção segmentados, em plataformas de reforço de aterro e entre outras 
[1]. O projeto de criação do geotêxtil ocorre a partir do melhoramento da malha têxtil 
construída pela tecnologia da malharia por trama. Desta forma, o tecido é reforçado 
através da adição de fios, formando uma estrutura 3D com dupla-face. A estruturas 
utilizadas e a natureza dos fios ou filamentos serão fatores importantes para obtenção 
das propriedades desejadas. A formação do tecido em forma de sanduíche é feita 
utilizando uma máquina de malharia eletrônica (tear retilíneo). Constituída de duas 
placas de agulhas lineares com segmentos individuais que são conectadas por meio de 
ligamentos na superfície das geogrelhas. Com o uso de fios de origem vegetal (sisal, 
abacaxizeiro e gravatá), os quais são fontes de recursos renováveis e biodegradáveis. 
 
Palavras-chave: GravatáGeogrelhaGeorredesSisalFibras naturais 

TITLE: Innovative technology of 3D mesh fabrics with a mixture of natural fibers for 

application in geogrids. 

Abstract 

The occurrence of constructions is one of the most common activities in the development 
of cities, which can be quite challenging when they eventually occur on weak soils [1]. 
However, it is possible to correct this problem with the use of polymeric reinforcement 
structures, such as geogrids. Studies relate the use of geogrids with the improvement of 
the interaction conditions of the aggregate layer [2]. They work by improving the 
distribution and transfer of the load, in addition to increasing the deformation modules 
[3,4,5,6]. Geogrids are flexible and porous, and can also be used in wall construction, 
sheet stabilization, in segmented retaining walls, in landfill reinforcement platforms and 
others [1]. The geotextile creation project occurs from the improvement of the textile 
mesh built by the weft knitting technology. In this way, the fabric is reinforced through 
the addition of threads, forming a 3D structure with double face. The structures used and 
the nature of the strands or filaments will be important factors to obtain the desired 
properties. The formation of the sandwich fabric is done using an electronic knitting 
machine (straight loom). It consists of two plates of linear needles with individual 
segments that are connected by means of ligaments on the surface of the geogrids. With 
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the use of yarns of vegetable origin (sisal, pineapple and gravatá), which are sources of 
renewable and biodegradable resources. 
 
Keywords: GeogridSisalNatural fibers 

Introdução 

A ocorrência de construções é uma das atividades mais corriqueiras no 
desenvolvimento das cidades, que pode ser bastante desafiador quando eventualmente 
ocorrem sobre solos fracos [1]. No entanto, é possível corrigir esse problema com a 
utilização de estruturas poliméricas de reforço, como as geogrelhas. O uso dessas 
estruturas tem sido estudado em organizações de pesquisa em todo o mundo desde os 
anos 80. Estudos relacionam o uso das geogrelhas com a melhoria das condições de 
interação da camada agregada [2]. Elas atuam melhorando a distribuição e transferência 
da carga, além de aumentar os módulos de deformação [3,4,5,6]. As geogrelhas se 
apresentam flexíveis e porosas, podendo ser usadas também na construção de muros, 
estabilização de lâminas, em muros de contenção segmentados, em plataformas de 
reforço de aterro e entre outras [1]. O projeto de criação do geotêxtil ocorre a partir do 
melhoramento da malha têxtil construída pela tecnologia da malharia por trama. Desta 
forma, o tecido é reforçado através da adição de fios, formando uma estrutura 3D com 
dupla-face. A estruturas utilizadas e a natureza dos fios ou filamentos serão fatores 
importantes para obtenção das propriedades desejadas. A formação do tecido em forma 
de sanduíche é feita utilizando uma máquina de malharia eletrônica (tear retilíneo). Esta 
é constituída de duas placas de agulhas lineares com segmentos individuais que são 
conectadas por meio de ligamentos na superfície das geogrelhas. Com o uso de fios de 
origem vegetal (sisal, abacaxizeiro e gravatá), os quais são fontes de recursos 
renováveis e biodegradáveis [7] e fios de origem sintética, neste caso, fios de 
polipropileno. Por fim, as georredes serão produzidas com as diversas combinações de 
estruturas e composições e em seguida submetidas a ensaios mecânicos e químicos. 
Afim de compreender as propriedades relacionadas às estruturas e composições e, com 
base nos resultados, avaliaremos seu comportamento e observaremos a viabilidade de 
sua aplicação na construção civil, uma área onde a aplicação das georredes vem 
crescendo anualmente [8], bem como sua utilização em outras áreas. 

 
Metodologia 

 

Para realizarmos esta investigação utilizaremos o tear retilíneo (disponível no 
LABCTEX-DET-UFRN) afim de produzir as georredes com diferentes estruturas e 
composições, fazendo uso dos fios do polipropileno e de fios de origem vegetal (sisal, 
abacaxizeiro e gravatá) produzidos em laboratório. Após a produção das georredes, 
serão realizados ensaios de caracterização física (títulos dos fios sob a norma ASTM 
D1577 [9], tipo de estrutura da georrede sob a norma ASTM D4873 [10], fator de 
cobertura sob a norma ASTM D4751 [11], gramatura sob a norma ASTM D3776 [12], 
espessura sob a norma ASTM D5199 [13] e ASTM D1777 [14], permeabilidade ao ar 
sob a norma ASTM D4491 [15], rigidez sob a norma ASTM D7748 [16] e gravidade 
específica sob a norma ASTM D792 [17]) e caracterização mecânica (resistência à 
tração sob a norma ASTM D4632 [18], à perfuração sob a norma ASTM D6241 [19], ao 
rasgo sob a norma ASTM D4533 [20], a costura sob a norma ASTM D4884 [21] e à 
abrasão sob a norma ASTM D4886 [22]). Por fim, após realizar todos os ensaios nas 
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amostras de georredes, efetuaremos as análises e discussões dos resultados 
alcançados. 

 
Resultados e Discussões 

 

No decorrer do projeto, verificamos as necessidades de mais estudos sobre a confecção 
das estruturas de malhas por trama de 2D e 3D e sobre a utilização de novas fibras e 
fios como uma forma de redução de gastos. A possibilidade da inclusão de fios e fibras 
naturais foi uma opção na qual pudemos reduzir o custo de produção da georrede, pois 
estas fibras encontram-se disponíveis livremente na natureza, bastando apenas realizar 
o processo de desfibramento nas folhas das bromélias em questão (gravatá, sisal e 
abacaxizeiro), as habilidades adquiridas têm fortalecido a pesquisa na procura de 
desenvolvimento de novas estruturas de entrelaçamentos de fios e fibras para 
possibilitar uma instabilidade dimensional do tecido de malha fabricados no tear 
eletrônico do laboratório de Malharia aplicado às estruturas de georredes. 

  

Devido à pandemia às atividades de continuidade do trabalho foram suspensas, pois 
não tínhamos condições necessárias para dar continuidade aos ensaios e à extração 
de mais fibras. 

 

Conclusão 

 
Durante o decorrer do trabalho foi verificado a viabilidade dessas fibras, por se tratar de 
fibras que não agridem de maneira tão impactante o meio, além do material ter em suas 
características intrínsecas excelentes propriedades físico-mecânicas. 
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TÍTULO: Sistemas de Integração de Fontes Renováveis e sistemas de armazenamento 

de energia em Microrredes de Baixa Tensão - Renovação 

Resumo 

 

As microrredes vêm sendo amplamente utilizadas nos últimos anos, aproveitando as 
vantagens da geração distribuída que são desde a diminuição dos esforços de geração, 
transmissão e distribuição das demais unidades de produção instaladas a partir da nova 
matriz de fontes renováveis. A garantia da estabilidade do sistema é primordial uma vez 
que as fontes renováveis são não despacháveis em potência e podem gerar 
instabilidade no ponto de acoplamento comum (PAC), podendo introduzir problemas na 
rede que acarretem o comprometimento da qualidade da energia. Neste sentido, o 
presente trabalho busca demonstrar a simulação do controle de uma microrrede 
utilizando o controlador proporcional ressonante (PR), como também uma técnica para 

filtragem de sinais visando estimar índices de qualidade da energia. 

 
 
Palavras-chave: Controlador PR. Filtros digitais. Microrrede. Transformada de Fourier. 

TITLE: Integration Systems for Renewable Sources and Energy Storage Systems in Low 

Voltage Microgrids 

Abstract 

 

Microgrids have been widely used in recent years, taking advantage of distributed 
generation benefits, which are since the reduction of generation, transmission, and 
distribution efforts of other production units installed from the new matrix of renewable 
sources. Ensuring system stability is primordial since renewable sources are non-
dispatchable in power and can generate instability at the common coupling point (PCC), 
introducing problems into the grid that cause compromised energy quality. In this sense, 
the present work seeks to demonstrate the simulation of the control of a microgrid using 
the resonant proportional (PR) controller and a technique for filtering signals to estimate 
energy quality indexes. 

 
 

Keywords: PR Controller. Digital Filters. Microgrid. Fourier Transform. 
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A matriz energética vem sofrendo mudanças aos longo dos últimos anos. Isto se deve 
as fontes de energias renováveis e as gerações distribuídas (GD’s), tais como solar e 
eólica. Em geral, as GD’s são concentradas próximas as unidades consumidoras eum 
conjunto delas podem formar uma microrrede, o qual é definida como uma rede de 
distribuição de energia elétrica que pode operar isoladamente ou não do sistema de 
distribuição. As fontes de energias renováveis mais empregadas em microrredes são 
compostas por aerogeradores, painéis fotovoltaicos e células a combustível. Os 
conversores de potência são equipamentos de interconexão utilizados pelas fontes de 
energias renováveis e, portanto, alguns parâmetros como robustez e estabilidade 
desses conversores podem afetar a estabilidade do sistema elétrico de potência. 

As microrredes podem ser do tipo de corrente contínua (CC) ou alternada (CA). Nas 
microrredes em CA a tensão é fornecida com frequência (50 Hz ou 60 Hz) e amplitude 
preestabelecida. Nesse sentido, qualquer desvio na amplitude, frequência ou forma de 
onda pode causar mal funcionamento de equipamentos mais sensíveis, provocando 
problemas de qualidade da energia. Os distúrbios como transitórios, sub e sobre-
tensões, distorções harmônicas degradam a qualidade da energia elétrica. A inserção 
de conversores de potência aliado ao uso cada vez maior de fontes alternativas de 
energia conectadas a rede elétrica por meio de conversores vêm contribuindo para o 
aumento de problemas de qualidade da energia elétrica. Portanto, é imprescindível que 
as microrredes possuam um sistema de controle estável, robusto e eficaz. 

Propõe-se neste trabalho realizar um estudo sobre uma microrrede, enfatizando o 
sistema de controle empregado. Além disso, serão abordados estudos na área de 
processamento de sinais com o objetivo de analisar índices de qualidade da energia em 
microrredes. 

 
Metodologia 

 

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado no Laboratório de Eletrônica Industrial e 
Energias Renováveis (LEIER). Este trabalho foi dividido em duas partes: 1) a primeira 
parte empregou um estudo sobre o controle de uma microrrede, em que foi simulado 
um sistema utilizando o controlador PR no software PSIM; 2) a segunda parte foi 
realizado um estudo sobre técnicas de processamento digital de sinais, com o objetivo 

de quantificar índices de qualidade da energia. 

Inicialmente, foi realizado um estudo teórico para o conhecimento de como ocorre a 
interconexão de uma microrrede a rede elétrica. Como resultado, foi abordado temas 
como limites de operação, cálculos analíticos das potências ativas e reativas, bem como 
a direção do fluxo de cargas. Nesse sentido, estratégias/técnicas de controle robustas 
foram empregadaspara garantir a estabilidade do sistema. 

Em um segundo momento, foi realizado um entendimento da estrutura de uma 
microrrede (estrutura e controle). O sistema é composto porum inversor trifásico 
conectado à rede elétrica por meio de um filtro L. As correntes de fase da rede são 
medidas e comparadas com as correntes de referência para gerar o erro que é entrada 
do controlador PR,descrito pela função de transferência ilustrada na Figura1. O 
controlador é responsável por gerar a tensão de referência, que por sua vez é codificada 
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utilizando a técnica PWM (do inglês, Pulse Width Modulation) para formar os comandos 
de chaveamento do inversor. 

Com o conhecimento estabelecido acerca da estrutura e conexão de uma microrrede, a 
segunda parte da pesquisa voltou-se para análise de índices de qualidade da energia 
damicrorrede por meio de estratégias do processamento digital de sinais como 
transformada de Fourier e filtros digitais. Nesse sentido, estudos preliminares sobre a 
transformada de Fourier em tempo discreto e implementação de algoritmos 
recursivospara cálculos em tempo real foram realizados. Como consequência, a 
Transformada Discreta de Fourier (TDF) foi implementada em linguagem C com o 
objetivo de estimar magnitude e fase de tensões e correntes, bem como outros índices 

de qualidade de energia. 

Um outro estudo abordado foi a análise teórica de projetos de filtros digitais dos tipos 
FIR (do inglês, Finite Impulse Response) e IIR (do inglês, Infinite Impulse Response). 
Contudo, neste trabalho foi realizado estudos de simulação somente do filtro do tipo FIR 
devido sua simplicidade de implementação. Para o projeto de filtro digital uma técnica 
de janelamento deve ser empregada. Existem várias técnicas, porém no projeto foi 
escolhida a janela de Hamming. O processo de filtragem do sinal é obtido pela 
convolução discreta entre o sinal de entrada e o filtro projetado em função do tempo. 

Os filtros digitais foram implementados tanto no Matlab quanto no PSIM. Três filtros do 
tipo FIR foram abordados (um passa-baixa, um passa-alta e um passa-faixa). Na Figura 
2 é ilustrada as respostas ao impulso para o filtro passa-baixa e passa-alta, em que ωc 
representa a frequência de corte e M o comprimento da janela. O filtro passa-faixa é 

obtido convoluindo o filtro passa-baixa com o passa-alta. 

 
Resultados e Discussões 

 

O controle empregado na microrrede foi do tipo PR. Entretanto, um outro tipo de 
controlador, o proporcional integrativo (PI), também foi testado. Embora o PI seja de 
fácil implementação, este apresentou-se menos eficaz devido ao controle do 
barramento CC. Além disso, para empregar o PI é necessário realizar uma 
transformação alfa/beta, aumentando o esforço computacional. 

Com relação aos índices de qualidade da energia, duas técnicas de processamento 
digital de sinais foram empregadas. A primeira delas foi a TDF, a qual é possível estimar 
módulo e fase das tensões e correntes. Além disso, outros índices de qualidade da 
energia podem ser obtidos por meio da TDF (como distorções harmônicas, fator de 
potência, desbalanceamento, entre outros). Neste trabalho, foi implementado a TDF 
recursiva, que é ideal para análises em tempo real de índices de qualidade da energia 
em microrredes. O resultado da implementação é visto na Figura 3, que ilustra o módulo 
de um sinal senoidal com amplitude de pico em 220V e frequência de 60Hz. 

Com relação a implementação do filtro FIR, foi observado que o filtro passa-faixa 
apresentou um desempenho inferior aos demais, devido o surgimento de componentes 
harmônicas mais acentuadas, enquanto para os outros também havia a presença 
dessas componentes, no entanto quase desprezíveis. Foram realizados testes para 
comprovar o funcionamento dos filtros desenvolvidos. Em todos os testes foi utilizado 
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um sinal na entrada de amplitude igual a 220V, realizando alterações na frequência para 
observar o comportamento da saída. Na Figura 4 é ilustrado um resultado de uma 
filtragem do tipo passa-baixa, usando um sinal simulado no PSIM. O filtro foi projetado 
para um frequência de corte de 200Hz. De acordo com a Figura 4, o sinal de saída é 
filtrado, sem alterações significativas na sua forma de onda, apenas foi observado um 
queda na amplitude de 2V, a qual está associada as características do processo de 

filtragem. 

Na Figura 5 é descrito uma análise de um sinal de frequência de 100 Hz aplicado ao 
filtro passa alta. O objetivo é desse filtro é deixar passar componentes de alta 
frequência, neste caso, frequências acima de 200 Hz. A figura 6 ilustra um processo de 
filtragem agora utilizando um filtro do tipo passa-faixa. Este tipo de filtro permite filtrar 
um sinal para uma determinada faixa de frequência. A análise foi realizada com um sinal 
de frequência equivalente a frequência de corte inferior do filtro passa-faixa. 

 

Conclusão 

 

Este trabalho foi desenvolvido em duas partes principais, uma análise de técnicas de 
controle aplicado em uma microrrede e um estudo sobre técnicas de processamento 
digital de sinais para calcular índices de qualidade da energia. Na primeira parte, foi 
realizado uma análise sobre uma estrutura de uma microrrede, assim como sua 
estrutura de controle. Na segunda parte, técnicas de filtragem digital como filtros passa-
baixa, passa-alta e passa-faixa, bem como a transformada de Fourier foram estudas 
com o objetivo de estimar índices de qualidade da energia. 

O desempenho do controlador proporcional ressonante utilizado na estrutura da 
microrrede e a análise das técnicas de filtragem foram avaliadas por meio de simulação 
usando os softwares Matlab e PSIM. Os resultados de simulação demonstraram ser 
coerentes e adequados tanto para o controle empregado na microrrede quanto para 
estimar indicadores de qualidade da energia. A validação experimental da microrrede 
fotovoltaica não foi realizada devido à motivos relacionados a dificuldade de 
implementação em um curto prazo, assim como pela pandemia causada pela doença 
do coronavírus (COVID-19). 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Função de transferência para controlador PR 

 

 

Figura 2 – Resposta ao impulso para filtro a) passa-baixa b) passa-alta 
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Figura 3 – Resposta da TDF 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1702 

 

 

Figura 4 – Saída para teste com sinal dentro da banda de passagem 
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Figura 5 – Teste com sinal fora da banda de passagem 
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Figura 6 – Teste com sinal em frequência igual a frequência de corte 
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TÍTULO: Estudo termodinâmico do equilíbrio de fases para o sistema ácido acético-

querosene-água 

Resumo 

Pesquisas que abrangem os equilíbrios de fases para diferentes sistemas são 
essenciais para um entendimento mais adequado dos fenômenos termodinâmicos que 
controlam os processos químicos de separação, por exemplo: destilação, extração por 
solvente e extração sólido-líquido. Aliado a isso, é fundamental estudar as propriedades 
físico-químicas das soluções como a solubilidade. Portanto, o objetivo desse trabalho é 
analisar o equilíbrio líquido-líquido, envolvendo os sistemas pseudobinários formados 
pelos constituintes ácido acético, querosene e água, submetidos a diferentes níveis 
temperaturas e à pressão constante. O estudo consiste na mistura destas substâncias 
em sistemas de agitação para determinar a miscibilidade entre os constituintes, que 
foram identificadas por titulação ácido-base. Logo, foi possível construir diagramas de 
equilíbrio líquido-líquido para diferentes sistemas de mistura, dentre os quais, uma 
mistura pseudobinário formado exclusivamente por ácido acético e querosene 
(utilizando dois diferentes sistemas de agitação) e um pseudobinário formado por ácido 
acético, querosene e água. Os diagramas de fase, para cada uma das misturas, foram 
construídos e identificadas suas regiões monofásicas e bifásicas, assim como suas 
respectivas temperaturas críticas de solubilidade. 
 
Palavras-chave: Termodinâmica; diagrama de fase; ácido acético; querosene; água. 

TITLE: Thermodynamic study of phase balance for the acetic acid-kerosene-water 

system. 

Abstract 

 

Research that covers phase equilibria for different systems is essential for a better 
understanding of the thermodynamic phenomena that control the chemical separation 
processes, for example: distillation, solvent extraction and solid-liquid extraction. In 
addition to this, it is essential to study the physical-chemical properties of solutions such 
as solubility. Therefore, the objective of this work is to analyze the liquid-liquid balance, 
involving the pseudobinary systems formed by the constituents of acetic acid, kerosene 
and water, submitted to different temperature levels and constant pressure. The study 
consists of mixing these substances in agitation systems to determine the miscibility 
between the constituents, which were identified by acid-base titration. Therefore, it was 
possible to construct liquid-liquid balance diagrams for different mixing systems, among 
which, a pseudobinary mixture formed exclusively by acetic acid and kerosene (using 
two different agitation systems) and a pseudobinary formed by acetic acid, kerosene and 
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water. The phase diagrams, for each of the mixtures, were constructed and identified 
their monophasic and biphasic regions, as well as their respective critical solubility 

temperatures. 

 
 
Keywords: Thermodynamics; phase diagram; acetic acid; kerosene; water. 

Introdução 

No estudo da termodinâmica, ao misturar pares de líquidos puros, em determinadas 
proporções e submetidos a certos níveis de temperatura e pressão, pode ocorrer não 
apenas a miscibilidade total entre os constituintes, mas também a imiscibilidade entre 
eles, portanto, ao invés de se formar apenas uma fase homogênea, formam-se duas 
fases líquidas com diferentes composições. Isso caracteriza que o sistema se mantém 
em seu estado bifásico, onde encontra maior estabilidade termodinâmica, ou seja, a 
miscibilidade não satisfaz o critério de estabilidade necessários. Esse fator está 
relacionado matematicamente a variação da energia livre de Gibbs (∆G), que equivale 
a diferença entre as energias livre de Gibbs de cada componente puro, que estabelece 
como critério de equilíbrio que a ∆G seja menor ou igual a zero ao término de qualquer 
processo. 
 
Os estudos acerca da termodinâmica química e dos equilíbrios entre fases possuem 
relevância significativa para o cálculo das operações unitárias aplicadas aos processos 
de separação das indústrias químicas. Sendo assim, para dimensionar quaisquer 
equipamentos de separação, é necessário que se faça os balanços energéticos e de 
massa por componente, consequentemente é preciso determinar as composições das 
fases e as propriedades físico-químicas em diferentes estados termodinâmicos, ou seja, 
para diferentes níveis de pressão, temperatura e composições de mistura. 
 
Diante disso, com o objetivo de fornecer dados úteis para o cálculo de equipamentos, 
realizam-se muitos estudos envolvendo o equilíbrio de fases com variados sistemas 
multicomponentes. No trabalho de Kumari et al. (2015) foi elaborado um estudo acerca 
da solubilidade e das propriedades termodinâmicas do ácido benzóico nos sistemas 
binários de ácido acético + água e ácido acético + tolueno. Já no estudo de Ozmen et 
al. (2004) realizou-se a pesquisa do equilíbrio líquido-líquido entre a água e os solventes 
n-hexano, ciclo-hexano, ciclo-hexanol e acetato de ciclo-hexil à temperatura ambiente. 
 
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo estudar o equilíbrio de fases 
líquido-líquido de sistemas pseudobinário constituídos pelos componentes ácido 
acético, querosene e água em diferentes níveis de temperatura, em pressão atmosférica 
e à volume constante. 
 
Metodologia 

 
Foram utilizados neste estudo água, ácido acético glacial P.A. e querosene comercial 
para preparar as misturas de interesse. Todas os constituintes foram pesados dentro do 
reator de mistura e colocados em um sistema de mistura equipado com um agitador 
magnético e inserido em uma jaqueta de fluido isotérmico (Figura 1). Nele, a 
temperatura dos sistemas foi monitorada por termômetro digital do tipo espeto e 
controlada por banho ultratermostático com circulação. Os dados de equilíbrio líquido-
líquido foram determinados dentro da faixa de 25°C a 80°C, a qual é a faixa do 
equipamento utilizado, variando-se 5°C para cada medida até o sistema tornar-se 
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monofásico. O conhecimento acerca das composições molares se deu através da 
titulação ácido-base com solução de hidróxido de sódio 2M e indicador ácido-base 
fenolftaleína. 
  
Inicialmente, pesou-se o mesmo volume de 5 mL para o ácido acético e para o 
querosene dentro do reator de mistura. O recipiente com os constituintes por sua vez 
foi colocado no sistema representado na Figura 1. Após agitação intensa mantida até a 
estabilização da temperatura, desligou-se a agitação para que houvesse a separação 
entre as fases. Alíquotas de 1 mL de cada fase (aquosa e orgânica) foram coletadas e 
posteriormente pesadas. Cada fase foi, então, titulada com solução de hidróxido de 
sódio 2M. 
  
Em seguida, a mesma mistura foi analisada no sistema de agitação 2 (ver Figura 2), 
onde colocou-se os componentes em um erlenmeyer e esse foi posicionado em um 
béquer com água, onde a temperatura foi controlada por um agitador magnético com 
aquecimento e monitorada por termômetro digital tipo espeto. Logo após agitação e 
estabilização da temperatura, seguiu-se o mesmo procedimento de coleta e titulação 
das fases. 
  
Por fim, foi estudado o sistema binário contendo água. Pesou-se 5 mL de ácido acético, 
5 mL de querosene e 1 gota de água. Todos os componentes foram colocados no 
sistema de agitação 1 e realizou-se os mesmos procedimentos para obtenção dos 
dados de equilíbrio e composições. 
 
Resultados e Discussões 

 

As curvas de solubilidade para os sistemas formados pelos constituintes ácido acético 
e querosene podem ser vistos na Figura 3. A faixa de temperatura analisada foi de 25°C 

à 39°C.  

As linhas AB representam as composições da fase orgânica, rica em querosene, ao 
passo que as linhas AC representam as composições da fase aquosa, rica em ácido 
acético. Nas temperaturas 25°C, 35°C e 38°C, percebe-se a ocorrência de turbidez no 
sistema, caracterizando a imiscibilidade parcial entre os componentes. Essa 
característica indica um sistema instável termodinamicamente e por esse fator ele 
divide-se em duas fases. Sendo assim, as composições mássicas das seis alíquotas 
coletadas nessas temperaturas foram identificadas por titulação ácido base e são os 
pontos representados no gráfico. Nele, em cada temperatura, a composição da fase 
orgânica e da fase aquosa se conectam por meio das tie-lines e, ao obter todas elas, 
delimita-se a curva binodal. 

O ponto A (39°C), identificado apenas pela observação do ponto de nuvem dos 
sistemas, representa a temperatura crítica de solubilidade superior dos sistemas, ou 
seja, é a temperatura em que os componentes se tornam completamente miscíveis entre 
si, de modo que as duas fases líquidas tornam-se indistinguíveis. Por isso, todas as 
propriedades das duas fases em equilíbrio são idênticas, tornando-se uma só. 

Em seguida, para o mesmo sistema de mistura, porém utilizando o segundo sistema de 
agitação, obteve-se os dados de equilíbrio apresentados na Figura 4. Nesse gráfico, 
assim como no anterior, o mesmo intervalo de temperatura foi verificado. Esse sistema 
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de agitação mais simples foi testado para avaliar sua eficiência em relação ao sistema 
de agitação padrão. 

Ambos os sistemas de agitação apresentaram, como pode ser observado no gráfico da 
Figura 5, resultados similares. Isso significa que ambos podem ser utilizados para 
estudar sistemas de mistura líquido-líquido, afinal, apresentaram mesma temperatura 
crítica de solubilidade e as composições da fase aquosa foram similares, havendo 

apenas uma pequena distorção na curva da fase orgânica. 

Já o diagrama de equilíbrio pseudobinário para o sistema com ácido acético e 
querosene hidratado, com uma gota de água, é representado na Figura 6. Esse 
apresentou uma faixa de temperatura de 30°C à 58°C e foi construído com o intuito de 

observar o deslocamento do equilíbrio termodinâmico entre as fases existentes. 

Nesta mistura a presença da água no sistema provocou alteração no equilíbrio entre as 
fases, de forma que a miscibilidade completa só foi identificada na temperatura de 58°C, 
ou seja, para o sistema se tornar monofásico é necessário atingir temperaturas mais 
elevadas em comparação ao dados de temperatura crítica obtidos para o sistema não-
hidratado (39°C). 

Esse deslocamento do equilíbrio ocorre em decorrência das propriedades de 
solubilidade dos constituintes que apresentam polaridades distintas. É sabido que 
semelhante dissolve semelhante, ou seja, substâncias polares dissolvem substâncias 
polares e substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. No primeiro sistema, o 
ácido acético (parcialmente polar) e o querosene (apolar), apesar de serem imiscíveis 
em uma determinada faixa de temperatura, acima de 39°C são constituintes 
completamente miscíveis. Quando a água é introduzida no sistema, a mistura torna-se 
predominantemente polar, portanto, os constituintes tendem a não se misturar mais com 
tanta facilidade, sendo necessária uma temperatura mais elevada para a completa 
miscibilidade entre os constituintes, visto que o aumento da temperatura em um sistema 

endotérmico favorece a solução e, assim, aumenta a solubilidade. 

 
Conclusão 

 

No presente trabalho, foi possível determinar os dados de equilíbrio líquido-líquido para 
sistemas pseudobinários formados pelos constituintes ácido acético, querosene e água 
submetidos a diferentes níveis de temperatura e utilizando diferentes sistemas de 
agitação. A partir dos dados obtidos, foi possível construir os diagramas de equilíbrio 
para os sistemas de mistura 1 e 2, e identificar que com o aumento da temperatura, 
houve aumento da solubilidade nos sistemas apresentados. Com a introdução da água 
no sistema, notou-se que a solubilidade entre os componentes diminuiu, aumentando, 
assim, a temperatura crítica de solubilidade superior do sistema. É provável que mais 
estudos possam ser desenvolvidos, como a elaboração de sistemas ternários utilizando 
os mesmos constituintes. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Representação do sistema de agitação 1. (A) Sensor de temperatura, (B) 
Agitador magnético, (C) Reator de mistura, (D) Mangueiras alimentadoras, (E) Banho 
termostático. 
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Figura 2 - Representação do sistema de agitação 2. (A) Sensor de temperatura, (B) 
Agitador magnético, (C) Béquer com água, (D) Erlenmeyer com mistura. 

 

 

Figura 3 - Diagrama de equilíbrio do sistema ácido acético + querosene no sistema de 

agitação 1. 

 

 

Figura 4 - Diagrama de equilíbrio do sistema ácido acético + querosene no sistema de 
agitação 2. 
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Figura 5 - Gráfico comparativo entre os diagramas dos diferentes sistemas de agitação. 

 

 

Figura 6 - Diagrama do sistema ácido acético + querosene + 1 gota de água no sistema 
de agitação 1. 
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TÍTULO: Câmara térmica controlada por célula Peltier para caracterização de sensores 

termoresistivos 

Resumo 

 

Este trabalho consiste no estudo e na montagem de uma câmara térmica com seu 
controle de temperatura realizado com células peltier, também conhecidas como 
módulos termoelétricos, com o objetivo de auxiliar na caracterização térmica de 
sensores termorresistivos, controlando a temperatura da câmara de acordo com os 
requisitos de teste. 

 

As células peltier são adequadas para essa aplicação, tendo em vista que são 
dispositivos que, com a passagem de corrente elétrica, geram uma diferença de 
temperatura entre seus lados e essa diferença pode ser invertida com a inversão do 

sentido de passagem da corrente. 

 

Para realizar esse controle de temperatura foi utilizado um controlador chaveado que 
controlava o sentido da corrente que passava pelas células peltier, com base na 
temperatura interna em tempo real da câmara, que era medida por um sensor de 
conectado ao controlador, possibilitando aumentar ou diminuir a temperatura para 
estabilizá-la no valor desejado. 

 

Também foi utilizada uma ponte H, feita em uma placa de de circuito impresso, para 
auxiliar o controlador na inversão do sentido da corrente, já que esse tipo de circuito 
permite alternar o sentido que a corrente da fonte passa nos módulos termoelétricos, 
com o chaveamento da tensão do controlador. 

 

Os resultados dessas etapas são os apresentados neste relatório. 

 
 

Palavras-chave: Câmara térmica. Célula peltier. Controle de temperatura. Ponte H. 
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TITLE: Peltier cell controlled thermal chamber for characterization of thermoresistive 

sensors 

Abstract 

 

This work consists in the study and assembly of a thermal chamber with its temperature 
control performed with peltier cells, also known as thermoelectric modules, with the 
purpose of assisting in the thermal characterization of thermoresistive sensors, 
controlling the temperature of the chamber according to the test requirements. 

 

Peltier cells are suitable for this application because they are devices that, with the 
passage of electric current, generate a difference in temperature between their sides and 
this difference can be reversed by reversing the direction of current passage. 

 

To perform this temperature control a switched controller was used which controlled the 
sense of the current passing through the peltier cells, based on the internal temperature 
of the chamber, which was measured by a sensor connected to the controller, making it 
possible to increase or decrease the temperature to stabilize at the desired value. 

 

An H-bridge, made on a printed circuit board, was also used to assist the controller in 
reversing the current direction, since this type of circuit allows alternating the direction 
that the source current passes through the thermoelectric modules, with the switching of 
the controller voltage. 

 

The results of these steps are as presented in this report. 

 
 
Keywords: Thermal chamber. Peltier cell. Temperature control. H-bridge. 

Introdução 

Os Sensores termorresistivos são vastamente utilizados na área de instrumentação em 
aplicações como medidores de temperatura, velocidade de ventos, incidência de 
radiação, entre outras. Contudo, é necessária a realização de uma caracterização 
térmica desses sensores para possibilitar seu estudo e aplicação. Essa caracterização 
é feita em um ambiente fechado, como uma câmara, no qual a temperatura pode ser 
controlada de forma que atenda os requisitos do teste. 

Os módulos termoelétricos, ou células Peltier, são dispositivos que produzem uma 
diferença de temperatura entre seus lados com a passagem de corrente elétrica. Essa 
diferença de temperatura se deve ao efeito Peltier que é a produção de um gradiente de 
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temperatura na junção de dois condutores (ou semicondutores) de materiais diferentes 
quando submetidos a passagem de corrente, de forma que a energia térmica 

dissipada/absorvida é proporcional à corrente elétrica que percorre o sistema [1]. 

Essas células, devido a seu formato, usualmente retangular e achatado, são constituída 
de duas "chapas" de material isolante (normalmente cerâmico) com uma malha de 
material condutor (cobre, por exemplo) na superfície interna de cada chapa. 

Entre as duas malhas de condutores, estão localizados diversos pares de 
semicondutores de tipo "n" e "p", que dão início ao efeito Peltier, transformando energia 
elétrica, proveniente de uma fonte D.C., em energia térmica e, graças ao 
posicionamento e ordenação dos pares, absorvendo calor em uma chapa e dissipando 

calor em outra [1]. 

Levando em conta essas características, as pastilhas de peltier são adequadas para a 
aplicação em questão, por permitirem o controle e a variação da temperatura no 
ambiente construído. 

Também foi necessário o projeto e a fabricação de um circuito que permitisse a inversão 
do sentido da corrente com a mudança da tensão de saída do controlador. Tendo em 
vista os requisitos necessários, foi projetado um circuito ponte H feito com transistores 
mosfet. 

Uma Ponte H é um circuito especial que permite realizar a inversão da direção 
(polaridade) da corrente que flui através de uma carga. Esse circuito necessita de um 
caminho que carregue a corrente em uma direção, e outro caminho que leve a corrente 
no sentido oposto. Além disso, o circuito deve ser capaz de ligar e desligar a corrente 

de alimentação. 

Uma ponte H possui quatro interruptores eletrônicos, no caso transistores mosfet, que 
podem ser controlados de forma independente. A figura 2 mostra a disposição dessas 
quatro chaves (switches) (S1 a S4) em relação a uma fonte DC [2]. 

O funcionamento do circuito depende dos estados das chaves, que podem ser 
combinadas de várias formas, como [2]: 

S1 e S4 fechadas, S2 e S3 abertas: A corrente passa em um sentido, fazendo-o girar 
em uma direção. 

S1 e S4 abertas, S2 e S3 fechadas: A corrente passa pelo motor no sentido inverso, 
fazendo-o girar na direção contrária. 

S1 e S3 abertas: O motor não gira, pois não há fluxo de corrente por ele 

No circuito projetado foram utilizados transistores mosfet no papel das chaves e o 
projeto foi feito de forma que o circuito suportasse uma alta corrente, chegando a 8A, 
devido a utilização de 2 pastilhas peltier que demandam uma grande corrente. 

 
Metodologia 
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Para a realização do projeto, inicialmente foram adquiridas duas placas peltier com 
dissipadores e coolers acoplados (figura 4) e foi escolhida uma caixa de isopor (figura 
3) com dimensões adequadas para o encaixe dos coolers e para acomodar os 
equipamentos e os sensores termorresistivos que seriam utilizados para a 
caracterização térmica. 

Após a montagem da câmara térmica, foi adicionado um controlador chaveado com um 

sensor de temperatura acoplado (Figuras 6 e 7) que funciona da seguinte forma: 

O controlador possui uma entrada, alimentada na situação com 12 V, e duas saídas 
(cooler e heating), que podem ser iguais a tensão de entrada ou a 0 V. 

Uma temperatura de referência é setada, pelo display do controlador, e a temperatura 

atual é acompanhada pelo sensor de temperatura. 

Também é setado pelo display um valor de tolerância de no mínimo 0.1°C. 

Caso o valor de temperatura atual medido seja maior que a temperatura de referência 
mais o valor de tolerância, uma das saídas (cooler) fica com a tensão de 12 V e a outra 

saída com 0 V. 

Caso o valor de temperatura atual medido seja menor que a temperatura de referência 
menos o valor de tolerância, uma das saídas (heating) fica com a tensão de 12 V e a 
outra saída com 0 V. 

Caso o valor da temperatura atual esteja entre o valor de referência menos a tolerância 
e o valor de referência mais a tolerância, ambas as saídas ficam com o valor de 0 V. 

O sensor de temperatura do controlador foi posicionado na saída de um dos coolers do 
interior da câmara, para uma maior precisão no momento do chaveamento da tensão 

de saída. 

Além disso, foi necessário projetar e montar um circuito que permitisse a mudança do 
sentido da corrente que passaria nas células peltier, para aumentar ou diminuir a 
temperatura da câmara. O circuito projetado foi uma ponte H utilizando transistores 

mosfet tipo n e tipo p para fazerem o papel das chaves do circuito. 

O circuito projetado funciona de forma que cada uma das das saídas do controlador 
estaria conectada a porta gate de um mosfet tipo n e a porta gate um mosfet tipo p, de 
forma que ao se colocar uma das saídas do controlador em 12 V e a outra em 0 V, o 
lado do circuito conectado aos 12 V teria o mosfet tipo n aberto e o mosfet tipo p fechado, 
em contrapartida o lado conectado a 0 V teria o mosfet tipo n fechado e o mosfet tipo p 
aberto, permitindo a passagem de corrente nas placas de peltier em um sentido 
específico, de forma que a inversão das tensões nas saídas inverteria o sentido da 

corrente. 

Foi então feito o primeiro projeto da placa de circuito impresso no Programa Eagle, que 
pode ser visto na figuras 8. 

Também foram utilizados diodos conectados nas duas saídas do controlador que são 
responsáveis por permitir a passagem da corrente que alimentará os coolers dos 
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dissipadores das placas de peltier, dessa forma quando a temperatura estiver na faixa 
desejada (as duas saídas dos controlador estarão em 0 V) os coolers ficarão desligados 

para reduzir a variação da temperatura da câmara. 

A primera placa de circuito impresso que foi utilizada pode ser vista na figura 9. 

Foi feito também um segundo projeto pensado para utilizar um microcontrolador que 
pudesse controlar o funcionamento dos transistores mosfet com um sinal PWM (Pulse-
Width Modulation). Seria utilizado também um indutor na placa do circuito em série com 
as placas peltier,de forma que com a alta frequência do sinal PWM, transformaria a 
corrente que passava pelas células peltier de uma onda quadrada para próximo de uma 
corrente constante. 

Essa corrente constante poderia ter seu valor controlado pela porcentagem do ciclo de 
trabalho do sinal PWM da saída do controlador, que seria aplicado nos gates dos 
transistores. 

Dessa forma seria possível controlar com uma maior precisão a corrente nas placas de 
peltier e, consequentemente, a temperatura desejada na câmara para a caracterização 
térmica, reduzindo a sua oscilação em regime permanente. 

 
Resultados e Discussões 

 

Câmara térmica 

A caixa de isopor escolhida para fazer o papel da câmera térmica se mostrou muito 
eficaz em manter a temperatura interna determinada pelo controlador, realizando pouca 
troca de calor com o ambiente externo, caso fosse devidamente fechada. 

As placas acopladas na câmara também se mostraram muito eficientes, conseguindo 
baixar e aumentar a temperatura do interior relativamente rápido com o auxílio dos 
dissipadores e coolers, dependendo da corrente que passasse pelas placas de peltier, 
e conseguindo levar o interior da câmara a uma temperatura mínima de até 
aproximadamente 0°C. 

Os coolers e os dissipadores acoplados as células Peltier também foram muito eficazes 
tanto em variar a temperatura de forma mais rápida no interior da caixa, como também 
de manter a temperatura em que ela estava, pois pelo circuito montado, ao se atingir a 
temperatura desejada no interior da caixa, os coolers eram desligados de forma a evitar 

uma maior oscilação da temperatura. 

  

  

Controlador 

O controlador utilizado possuía algumas limitações, como, por exemplo, um delay para 
iniciar o resfriamento que nesse caso era uma configuração vinda de fábrica para melhor 
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adaptar para sua utilização em refrigeradores comuns, isso causava um agravamento 
da oscilação de temperatura, pois ao invés do circuito começar a funcionar no momento 
em que a temperatura começava a aumentar no interior da câmara, o controlador 
permitia que a temperatura aumentasse mais do que o necessário. 

Apesar das limitações e de ser um controlador muito simples, foi possível manter a 
temperatura da câmara relativamente estável na temperatura configurada no 

controlador. 

A utilização de um microcontrolador mais sofisticado que aplicasse um sinal PWM no 
lugar de uma tensão constante foi pensada para solucionar algumas das limitações 
citadas do controlador chaveado. 

  

  

Circuito impresso (ponte H) 

O circuito projetado foi uma ponte H utilizando transistores mosfet tipo n (AO4430) e tipo 
p (AO4423) para fazerem o papel das chaves do circuito. Esses transistores foram 
escolhidos por possuir uma baixa resistência em funcionamento (RDS(ON)), 5.5 mΩ 
para o tipo n e 7.2 mΩ para o tipo p, pois em alguns testes iniciais, transistores com uma 
resistência maior causavam uma alta dissipação de potência, tendo em vista a alta 
corrente das placas peltier, o que causava um aumento muito grande de temperatura, 
exigindo a utilização de dissipadores em cada transistor para evitar que eles 
queimassem. 

Como pode ser visto na figura 8, no projeto do primeiro circuito impresso, foi levado em 
conta a alta corrente que passaria nas placas peltier e algumas das trilhas foram 
dimensionadas com uma largura bem maior para não esquentar a placa durante o 
funcionamento do circuito. Essa primeira placa de circuito teve sucesso em controlar a 
temperatura da câmara dentro de uma certa faixa em torno da temperatura de referência 

configurada no controlador. 

Contudo, a oscilação que era causada pela forma como controlador funciona, dificulta 
caracterização dos termorresistores e, por isso, foi projetado um segundo circuito ponte 
H que recebe uma entrada de sinal PWM (onda quadrada) nos gates dos transistores, 
no lugar de uma tensão constante, de forma que a corrente nas células peltier também 
seria em forma de onda quadrada. O esquemático e o projeto desse segundo circuito 
impresso pode ser visto nas figuras 10 e 11 

Foi pensada também a adição de um indutor no circuito, que devido a frequência mais 
alta da corrente que passava pelas células Peltier, transformaria a corrente do formato 
de onda quadrada para uma corrente relativamente constante, devido ao efeito de 
filtragem do indutor. Dessa maneira seria possível controlar a magnitude da corrente 
que passava pelas células peltier pelo controle do ciclo de trabalho do sinal aplicado aos 

gates dos transistores. 

Foram então realizadas simulações no LTSpice com o indutor adicionado ao circuito, foi 
visto que seria possível estabilizar a corrente no valor desejado controlando o ciclo de 
trabalho do sinal aplicado aos transistores. Na figura 12 pode ser visto o circuito da 
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simulação. Na figura 13, pode ser observada a simulação com o ciclo de trabalho do 
sinal sendo 100%, resultando em uma corrente de módulo próximo de 6A, como o 
esperado, já que o ciclo de trabalho completo é equivalente a um sinal constante. Na 
figura 14, foi realizada a mesma simulação mas com o ciclo de trabalho do sinal sendo 
50%, a uma frequência de 10 kHz e foi observado que o valor que o módulo da corrente 
se estabiliza é próximo de 3A, como esperado. 

Entretanto, após as simulações e testes na placa do circuito com o indutor (figura 15), 
foi visto que para a corrente se tornar próxima de ser constante o valor do indutor teria 
que ser muito alto, na simulação foi de 0.2H para a frequência de 10 kHz do sinal PWM 
aplicado, o que inviabilizaria sua adição no circuito. Além disso, os transistores utilizados 
na prática não chaveavam rápido o suficiente para permitir um sinal com frequência 
mais alta e consequentemente a utilização de um indutor com indutância menor, 
dificultando dessa forma o funcionamento do circuito na prática. 

Apesar disso nos testes feitos, foi visto que mesmo sem a influência do indutor, foi 
possível ter o efeito desejado de controlar o quanto as placas de peltier iriam esfriar, 
não pela magnitude da corrente que seria constante, mas pelo ciclo de trabalho da 
corrente, controlado pelo sinal aplicado aos gates. 

 

Conclusão 

 

Esse trabalho se constituiu no projeto e montagem de uma câmera térmica com sua 
temperatura interna controlada com células peltier para realizar a caracterização térmica 
de sensores termorresistivos. 

Foram utilizados também no projeto um controlador chaveado responsável por controlar 
o sentido da corrente que passava pelas células peltier para estabilizar a temperatura 
no valor desejado. Foi também construído o circuito ponte H com transistores mosfet 
tipo n e tipo p que possibilitaria esse controle da corrente nas placas peltier. 

Além disso, foram utilizados os programas Eagle, para realizar os projetos das placas 
de circuito impresso utilizadas, e o LTSpice para realizar simulações dos circuitos 
projetados. 

A continuidade do projeto deve focar na utilização de um novo microcontrolador mais 
sofisticado que permita um controle mais preciso e estável da temperatura do interior da 
câmara, por meio da aplicação de um sinal PWM no lugar de uma tensão constante nos 
gates dos transistores. Esse controlador adaptaría o sinal PWM, controlando o ciclo de 
trabalho da onda, de forma a eliminar as oscilações de temperatura que são causadas 
pelo controlador atual. 

O desenvolvimento desse projeto só foi possível com a ajuda do professor orientador e 
de alunos e pesquisadores de diversas áreas. 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 
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TÍTULO: Produção de biodiesel em condições supercríticas a partir do óleo de canola. 

Resumo 

A busca por fontes de energias renováveis motivou pesquisas e investimentos em 
biocombustíveis. O óleo de canola, dentre os óleos vegetais que podem ser utilizados 
para a produção de biodiesel, se destaca pela sua composição de ácidos graxos e 
menores teores de gorduras saturadas, além de maiores teores de gorduras 
monoinsaturadas. A transesterificação supercrítica é uma alternativa aos processos 
convencionais de catálise básica, nesse processo óleo e álcool reagem acima da 
temperatura e pressão crítica do solvente. Nesse projeto, o óleo de canola e o etanol 
foram utilizados na transesterificação supercrítica para síntese de biodiesel. Para a 
produção dos ésteres etílicos foi utilizado um reator de fluxo contínuo de volume 15 mL. 
Os experimentos foram realizados em uma faixa de temperatura de 270 °C à 350 °C e 
pressão constante de 100 bar, nas razões molares 1:30 e 1:40, com os tempos de 
residência entre 15 e 30 minutos. Além disso, foram analisadas algumas propriedades 
físico-químicas do óleo como: umidade, índice de acidez e teor de ácidos graxos livres. 
As análises físico-químicas mostraram que o óleo utilizado no trabalho apresentou 
umidade de 0,006%, um índice de acidez de 1,02 mg KOH/g e um teor de ácidos graxos 
livres de 3,46%. As amostras foram analisadas por cromatografia gasosa, atingindo o 
melhor resultado no tempo de residência de 20 minutos nas condições de 350 °C e 
razão molar 1:40, chegando a um rendimento de 93,08%. 
 
Palavras-chave: biodiesel; óleo de canola; transesterificação supercrítica. 

TITLE: Biodiesel production in supercritical conditions from canola oil. 

Abstract 

A search for renewable energy sources otivated research and investments in biofuels. 
Canola oil, among the vegetable oils that can be used for the production of biodiesel, 
stands out for its composition of fatty acids and lower levels of saturated fats, in addition 
to higher monounsaturated fats. Supercritical transesterification is an alternative to 
conventional process that uses basic catalysts, as in this process oil and alcohol react 
above the temperature and critical pressure of the solvent. In this project, canola oil and 
ethanol were used in supercritical transesterification for biodiesel synthesis. For the 
production of ethyl esters, a 15 mL continuous flow reactor was used. The experiments 
were carried out in a temperature range of 270 °C to 350 °C, a constant pressure of 100 
bar, in the molar ratios 1:30 and 1:40, with residence times of 15 and 30 minutes. In 
addition, some physicochemical properties of the oil were analyzed, such as: moisture, 
acidity index and free fatty acids content. The physical-chemical analyzes showed that 
the oil used in this work have 0.006% of humidity, an acidity index of 1.02 mg KOH / g 
and a free fatty acids content of 3.46%. The samples were analyzed by gas 
chromatography, reaching the best result in the residence time of 20 minutes under 
conditions of 350 ° C and molar ratio 1:40, reaching a yield of 93.08%. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1733 

 

 
Keywords: canola oil; supercritical transesterification. 

Introdução 

Durante a segunda metade do século XX, pôde-se perceber as consequências da 
Revolução Industrial que, por ser um sistema que visava, sobretudo, a produtividade em 
larga escala e o crescimento da economia, não preocupou-se com os impactos ao meio 
ambiente, tendo como resultado a poluição do ar e prejuízos a saúde da população. 
(Pott e Estrela, 2017). 

A partir disso, a busca por fontes de energias renováveis ecologicamente mais 
vantajosas e a notável redução de reservas de combustíveis fósseis motivou pesquisas 
e investimentos em biocombustíveis. (Chaves e Gomes, 2013). Diante desse cenário, a 
utilização do etanol e da biomassa começou a ganhar destaque como combustíveis a 
partir de 1920 no Brasil. Considerando a extensa gama de espécies oleaginosas e a alta 
produtividade de grãos, possibilitou-se a esse país a exploração e produção de alguns 
óleos com essa finalidade. (Delatorre et al, 2011). No entanto, foi-se necessário 
considerar a transformação em biodiesel dessas gorduras e óleos brutos extraídos de 
fontes vegetais ou animais através de processos químicos, pois não poderiam ser 
queimados diretamente nos motores a diesel como combustíveis devido à sua alta 
viscosidade e densidade. (Dupont et al, 2009). 

O óleo de canola, dentre os óleos vegetais que podem ser utilizados para a produção 
de biodiesel, se destaca em relação à sua composição de ácidos graxos e menores 
teores de gorduras saturadas, além de maiores teores de gorduras monoinsaturadas. 
No Brasil, a área plantada de canola estima-se em torno de 40,5 mil hectares 
concentrados no sul do país. O biodiesel deste óleo vem ganhando espaço nos últimos 
anos, por possuir uma baixa tendência a oxidação, o que evita problemas de corrosão 

em peças do motor de veículos. (Angetti-Mendonça et al, 2016). 

O biodiesel é o éster alquílico dos ácidos graxos de óleos ou gorduras de plantas ou 
animais resultados da transesterificação com álcoois de cadeia curta como, por 
exemplo, o etanol e o metanol. O processo de transesterificação tem a função de reduzir 
a viscosidade do óleo e melhorar sua volatilidade, além de diminuir o seu peso 
molecular. Ao fim dessa reação, obtém-se uma combinação de ésteres de ácidos 
graxos, álcool e glicerol. (Pinto et al, 2005). 

A utilização de catálise básica é a mais comum na produção de biodiesel com óleo 
vegetal por se tratar de um processo que pode ser realizado em pressão e temperaturas 
brandas. No entanto, reações paralelas podem ocorrer e causar a saponificação dos 
ácidos graxos livres no óleo. Essas reações indesejáveis podem consumir partes do 
catalizador tornando mais complicados os processos de purificação e também 
separação, além de diminuir o rendimento de biodiesel e gerar resíduos difíceis de tratar. 
(Vicente et al., 2003). 

Pensando nisso, esse estudo, utilizou a transesterificação supercrítica no óleo de 
canola. Tal processo permite com que a temperatura e a pressão de operação acima do 
ponto crítico do etanol gere um aumento da taxa de reação no processo sem catalisador. 
(Ngamprasertsith et al., 2014). Nessas condições espera-se uma maior interação entre 
as moléculas permitindo um rendimento maior na produção de biodiesel. 
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Metodologia 

 
Analises físico-químicas do Óleo de Canola 

Por meio das análises físico-químicas foi possível caracterizar o óleo de canola ao 
determinar o teor de umidade e os índices de acidez e de ácidos graxos livres. Os 
mecanismos utilizados foram de acordo com os métodos de análise de alimentos do 

Instituto de Adolf Lutz (2005). 

O teor de umidade foi determinado após a secagem de uma amostra do óleo a uma 
temperatura de 105 °C em uma estufa da marca Marconi. A amostra foi colocada em 
um cadinho de porcelana que foi previamente aquecido na estufa por uma hora e em 
seguida, resfriado por mais meia hora em um dessecador. A amostra foi pesada e, em 
seguida, colocada na estufa por uma hora. Logo após, a amostra foi resfriada no 
dessecador e pesada novamente. Esse processo foi refeito até ser verificado que a 
massa da amostra se manteve constante. Para o cálculo do teor de umidade foi usada 
a razão entre a massa de água evaporada e o peso inicial da amostra, de acordo com 
a equação: 

U(%) = (100 * N) / P 

Onde: 

N = massa, em gramas, de umidade – referente à água evaporada. P = massa, em 

gramas, da amostra. 

O índice de acidez foi determinado mediante a utilização de uma volumetria de 
neutralização com hidróxido de sódio 0,1 N. Nesse processo, foi colocada uma amostra 
do óleo com massa de aproximadamente 2g em um erlenmeyer e adicionado 20 mL de 
uma solução neutra de etanol/éter etílico com proporção de 2:1, respectivamente. Para 
o cálculo do índice de acidez foi utilizada a seguinte equação: 

IA = (V * f * 5,61) / P 

Onde: 

V = volume de hidróxido de sódio consumido na volumetria, em mililitros. f = fator da 
solução de NaOH. 
P = peso, em gramas, da amostra de óleo. 

O índice de ácidos graxos livres foi determinado através de uma titulação volumétrica 
de neutralização. Para esse procedimento, foi utilizada uma amostra de 
aproximadamente 2g a qual foi-se adicionado álcool etílico de pureza 99,5%. Essa 
mistura foi aquecida até que fosse possível observar o início da ebulição, e em seguida 
foi titulada com hidróxido de sódio 0,1 N. Para o cálculo do índice de ácidos graxos 

livres, utilizou-se da equação: 

AGL(%) = (V * f * 28,2) / P 

Onde: 
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V = volume de hidróxido de sódio consumido na volumetria, em mililitros. 
f = fator da solução de NaOH 

P = peso, em gramas, da amostra de óleo. 

Processo de Transesterificação supercrítica do óleo de canola 

Nesta etapa, foram utilizadas soluções de óleo/etanol preparadas conforme as razões 
molares pré-definidas. No processo de produção dos ésteres etílicos foi utilizado um 
reator de fluxo contínuo de volume 15 mL. Antes de inserida a mistura, o sistema passou 
previamente por uma limpeza com n-hexano da marca Nova Química. Nesse momento, 
foram ajustados no sistema os parâmetros de temperatura, vazão e pressão. A vazão 
foi estabelecida conforme a razão entre o volume e o tempo de residência desejado. 
Para cada um dos experimentos contou-se dois tempos de residência e ao fim, era-se 
coletados, aproximadamente, 10 mL do produto. 

O equipamento utilizado é constituído pôr um reator contínuo de 6 m de 
comprimento e de diâmetro interno, 1,78 mm. Sendo composto por uma bomba de alta 
pressão de líquidos, manômetro, válvula controladora de pressão, mufla de 
aquecimento e um agitador mecânico magnético para a mistura reacional, conforme a 
figura 1. 

A purificação da amostra retirada do reator foi feita a partir de uma secagem prévia em 
estufa a 40 °C, durante aproximadamente 4 horas. Essa etapa foi importante para que 
o álcool em excesso fosse removido através de evaporação. Em seguida foram feitas 
duas lavagens com água destilada aquecida a 80 °C, para retirada da glicerina e, 
posteriormente, foi feita a secagem na estufa com circulação de ar por 24 horas à uma 
temperatura de 70 °C, com o intuito de remover traços de umidade da amostra, 
conforme figura 2. 

Para a quantificação dos ésteres produzidos através da reação de transesterificação 
supercrítica, utilizou-se a cromatografia gasosa, seguindo a norma padrão EN 14103. 
Pra essa análise, foi retirado de cada amostra, cerca de 0,1000g para a preparação de 
uma solução em n-hexano em um balão de 10 mL. Em seguida, foi movido 200 µL dessa 
solução para um balão volumétrico de 1 mL, sendo adicionados 50 µL do padrão 
heptadecanoato de metila e completado com n-hexano. O cromatograma gerado pelo 
equipamento da marca SHIMADZU modelo GC – 2010 Plus AF mostra picos de ésteres 
expressos em rendimentos devido à relação entre as áreas desses. O cálculo do 
rendimento é mostrado a partir da equação abaixo (GUIMARÃES, 2019). 

%Ésteres = ((ΣA – API) /API * (CPI/Camostra)) * 100 

Onde: 

ΣA: Somatória das áreas dos componentes majoritários do biodiesel e do padrão interno 

API: Área do pico do padrão interno (heptadecanoato de metila) 

CPI: Concentração em g/L do padrão interno 

Camostra: Concentração em g/L da amostra injetadaufa por uma hora e em seguida, 
resfriado por mais meia hora em um dessecador. A amostra foi pesada e, em seguida, 
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colocada na estufa por uma hora. Logo após, a amostra foi resfriada no dessecador e 
pesada novamente. Esse processo foi refeito até ser verificado que a massa da amostra 
se manteve constante. Para o cálculo do teor de umidade foi usada a razão entre a 
massa de água evaporada e o peso inicial da amostra, de acordo com a equação: 

  

  

 
Resultados e Discussões 

 

O valor de umidade encontrado no óleo de canola foi de 0,006%. O mesmo valor 
também foi encontrado por Fuentes et al. (2011) correspondente ao óleo de canola 
comercial. Esse valor de umidade está dentro dos parâmetros e segue a legislação 
vigente, pois a umidade interfere na qualidade do óleo e está relacionada com a sua 
degradação. 

O índice de acidez encontrado no óleo de canola foi de 1,02 mg KOH/g. Esse valor 
mostrou que o óleo não está de acordo com as normas da ANVISA, que estabelecem 
um limite de 0,2 mg KOH/g de acidez para o óleo de canola tipo 1. A acidez de um óleo 
é uma das suas características mais importantes sendo pouco influenciada pelas suas 
características genéticas. No entanto, o mau tratamento das sementes após sua colheita 
ou armazenamento em condições inadequadas, como altas temperatura ou umidade 

são condições favoráveis ao aumento da acidez do óleo. (Araújo et al, 2006). 

A determinação do teor de ácidos graxos livres em relação ao ácido oleico encontrado 
foi de 3,46%. Este valor é superior ao encontrado por Osawa et al (2006) em que para 
óleos refinados variaram de 0,028 a 0,096% o teor de ácidos graxos livres em relação 
ao ácido oleico. Em condições supercríticas a quantidade de ácidos graxos livres não 
afeta o rendimento da reação, no entanto, caso fosse utilizado catálise básica nesse 
processo, poderiam ocorrer reações paralelas neutralizando os ácidos graxos livres no 
óleo e causam saponificação (Vicente et al 2003). 

TRANSESTERIFICAÇÃO SUPERCRÍTICA COM O ÓLEO DE CANOLA 

Foi utilizado a cromatografia gasosa para determinar os resultados expressos em 
rendimento da quantificação de ésteres etílicos obtidos durante o processo, conforme a 
tabela 1. 

Durante os testes foram utilizadas as razões molares de 1:30 e 1:40, sendo mais 
eficiente para obter maior rendimento do biodiesel a razão molar de 1:40, que possui 
quantidade de etanol em excesso em relação ao óleo. Como pôde ser observado nos 
rendimentos, o acréscimo do volume de álcool permitiu ao óleo uma melhor 
miscibilidade, ocasionando uma maior interação entre as moléculas e contribuindo para 
a formação dos produtos. (Saka e Kusdiana, 2001). 

A consequência de um maior rendimento com a adição de solvente pode ser explicada 
pelo Princípio do Equilíbrio Químico de Le Chatelier, que, havendo um aumento da 
concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca no sentido contrário, a favor dos 
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produtos. A reação de transesterificação é de natureza reversível, e por isso, é 
importante que seja realizada com excesso de álcool para assegurar que haja a 

formação dos produtos. (Quílez e Sanjosé, 1996). 

Além da razão molar, foi possível perceber que a temperatura exerceu um efeito positivo 
sobre a conversão em ésteres. Nas condições estudadas, todos os testes realizados 
mostraram uma maior taxa de conversão a partir do aumento da temperatura. 
Normalmente, o aumento da temperatura é o parâmetro com maior relevância, 
principalmente se essa temperatura excede o ponto crítico do etanol (240 °C). Essa 
elevação de temperatura ocasiona um aumento significativo nas conversões de reações 
e de transferência de massa, no entanto, em temperaturas muito elevadas pode ocorrer 
a degradação dos ésteres e consequentemente uma diminuição do rendimento 
(Ngamprasertsith et al., 2014; Silva & Oliveira, 2014). 

Dentre os resultados obtidos, foi possível verificar que a partir de 310 °C ocorreu um 
aumento acentuado na produção de ésteres. Devido a utilização de solvente em 
excesso e a temperatura, as condições mais favoráveis mostraram-se ser de 350 °C e 
razão molar 1:40. No entanto, o tempo de residência a temperaturas elevadas foi 
determinante na quantidade final de ésteres formados. 

Um maior tempo de residência proporciona aos reagentes uma maior geração de 
produtos até a conversão total, assim como um menor tempo de residência também 
pode ter o efeito contrário. Todavia, foi observado que um maior tempo de exposição 
dos ésteres a altas temperaturas ocasionaram na sua degradação. (Ngamprasertsith et 
al, 2014). É possível observar isso na amostra produzida a uma temperatura de 350 °C 

e tempo de residência de 30 minutos. 

Desse modo, foi observado que entre os tempos de residência de 15 e 30 minutos há 
um ponto onde foi encontrado o melhor rendimento entre as amostras. O tempo de 
residência de 20 minutos nas condições de 350 °C e razão molar 1:40, foi a amostra 
com melhor desempenho, chegando a um rendimento de 93,08%. Contudo, não é 
possível afirmar se ocorreu degradação dos ésteres antes os depois desse ponto. 

 
Conclusão 

 
A produção de biodiesel com o óleo de canola por meio da transesterificação 
supercrítica mostrou-se um potencial combustível de motores a diesel, pois sua baixa 
tendência a oxidação evita que haja corrosão nos motores, além do seu baixo teor de 
umidade e de ácidos graxos livres, não serem relevantes no processo. O etanol também 
mostrou-se um solvente eficiente para a transesterificação supercrítica. Contudo, são 
necessárias mais pesquisas que possibilitem a análise de óleo em outros tempos de 
residência para que seja possível encontrar as condições ideais para conversão total de 
ésteres. 
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Figura 1 (Reator supercrítico) 
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Figura 2 (biodiesel) 

 

 

Tabela 1 (Rendimentos) 
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TÍTULO: ESTUDO DA VIABILIDADE DO TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO 

PAPEL PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO ACÚSTICO 

Resumo 

Com os altos índices de ruído verificados nos grandes centros urbanos, passou-se a se 
preocupar mais intensamente com o conforto acústico na Construção Civil. Neste 
contexto, a engenharia contemporânea vem, a cada dia, pesquisando e trazendo 
inovações no que diz respeito aos materiais e nos sistemas construtivos utilizados nas 
edificações, com o intuito de conseguir uma melhor eficiência acústica. Diante disso, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho do isolamento acústico dos 
tijolos de papel produzidos pela pesquisa “Produção de tijolos de papel: uma alternativa 
para o reaproveitamento do resíduo sólido gerado pela UFRN”, para vedações verticais 
internas em construções. Para a realização dos testes, será construída uma divisória 
em um determinado espaço fechado do campus da UFRN, que será analisada com base 
nas normas NBR 15.575 (2013), ISO 717 (2013), ISO 16.283 (2014), NBR 10.152 
(2017), as quais fornecem parâmetros normativos para o estudo. Espera-se, com esse 
trabalho, obter o índice de isolamento acústico gerado pelo tijolo de papel e, assim, 
verificar a viabilidade deste material no que tange ao conforto acústico. 
 

Palavras-chave: Tijolo de papel. Sustentabilidade. Construção Civil. Acústica. 

TITLE: FEASIBILITY STUDY OF BRICK MADE OF DISCARDING OF PAPER FOR 

APPLICATION IN CIVIL CONSTRUCTION: ASSESSMENT OF ACOUSTIC 

PERFORMANCE 

Abstract 

Because of the high levels of noise observed in large urban centers, it has been more 
concerned with acoustic comfort in Civil Construction. In this context, contemporary 
engineering has, every day, researched and brought innovations in the materials and 
construction systems used in buildings, in order to obtain a better acoustic efficiency. 
Therefore, this study aims to evaluate the acoustic insulation performance of paper 
bricks produced by the research “Production of paper bricks: an alternative for the reuse 
of solid waste generated by UFRN”, for inner sealing in constructions. For the tests, a 
partition will be built in a certain closed space of the UFRN campus, which will be 
analyzed according to the standards NBR 15.575 (2013), ISO 717 (2013), ISO 16.283 
(2014), NBR 10.152 (2017) , which provide normative parameters for the study. It is 
hoped, with this work, to obtain the sound insulation index generated by the paper brick 
and, thus, to verify the viability of this material with regard to acoustic comfort. 
 
Keywords: Paper Brick. Sustainability. Civil Construction. Acoustics. 

Introdução 
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A partir do documento gerado com a Agenda 2030, “Transformando Nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, nota-se a preocupação do mundo 
para com o meio ambiente, especialmente quando se detém ao Objetivo do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 12: Consumo e Produção Responsáveis. 
Nele, há a orientação da redução dos resíduos e descarte desses no meio ambiente 
através de prevenção, redução, reciclagem e reuso do que é produzido. 

Em consonância à Agenda 2030, pode-se citar o projeto “Produção de tijolos de papel: 
uma alternativa para o reaproveitamento do resíduo sólido gerado pela UFRN”, que 
busca promover o reuso e a reciclagem do papel descartado no campus Central da 
universidade, através da produção de um insumo sustentável para a Construção Civil. 
Com esse intuito, pretende-se produzir tijolos direcionados à construção de vedações 
verticais internas, feito à base de papel sulfite, cujo descarte corresponde a cerca de 
70% de todo o material desprezado reciclável na instituição, conforme dados coletados 
no Departamento de Meio Ambiente (DMA) do referido campus. 

O trabalho aqui apresentado faz parte do projeto citado anteriormente e almeja avaliar, 
através da realização de testes, o desempenho do isolamento acústico dos tijolos de 
papel produzidos na pesquisa. Para tanto, pretende-se construir uma divisória em um 
determinado espaço fechado do campus da UFRN e submetê-la a testes que avaliam 
os níveis de pressão sonora em ambientes internos de edificações habitacionais, 
levando-se em consideração dados baseados nas normas NBR 15.575 (2013), ISO 717 
(2013), ISO 16.283 (2014), NBR 10.152 (2017). 

Com os altos índices de ruído nas grandes cidades, provocados, principalmente, pelo 
aumento do transporte rodoviário urbano, do tráfego aéreo e do uso de novas máquinas, 
segundo Carvalho (2006), é necessário que os profissionais da Construção Civil levem 
em consideração o fator do conforto acústico. Nesse sentido, busca-se, cada vez mais, 
por sistemas construtivos que adotem materiais com bons índices de desempenho 

acústico. 

Dessa forma, torna-se importante verificar o desempenho do conforto acústico dos 
tijolos produzidos com os resíduos sólidos da celulose, levando-se em consideração os 
parâmetros normativos e ambientais, para uma melhor avaliação dele como alternativa 

viável e sustentável para construção de divisórias verticais em ambientes internos. 

 
Metodologia 

 
A seguir, estarão expostos todos os materiais utilizados para a produção dos tijolos do 
projeto “Produção de tijolos de papel: uma alternativa para o reaproveitamento do 
resíduo sólido gerado pela UFRN” e os métodos que serão empregados na pesquisa do 
“Estudo da viabilidade do tijolo feito com o descarte do papel para aplicação na 
Construção Civil: avaliação do desempenho acústico”. 

1.1 Coleta e seleção do papel 

De início, recorreu-se ao Departamento de Meio Ambiente da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, localizado na Superintendência de Infraestrutura no campus 
central da universidade supracitada, com o intuito de requerer uma certa quantidade do 
papel coletado pelo departamento para que se pudesse começar a produção dos tijolos. 
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Com isso, se estabeleceu uma quantidade de cerca de 7 a 10 quilogramas de papel por 
semana, em sua maioria sulfite, mas também se coletava papeis do tipo Kraft, Canson 

e, até mesmo, papelão. 

A cada semana, depois de ser feita a coleta da quantidade de papel acordado, 
selecionava-se a parte do material que poderia ser utilizado, retirando-se aqueles que 
não se adequavam para ser reciclados pelo projeto: em geral, papéis muito sujos. Em 
seguida, realizava-se uma limpeza nos papeis selecionados, removendo-se grampos, 
adesivos, colas, entre outras substâncias alheias ao papel. Pode-se notar esse processo 
na Figura 1, nos Anexos. 

1.2 Produção do tijolo 

Com o papel devidamente selecionado e limpo, este era triturado e imerso em água na 
proporção de 1:3 (papel para o solvente), deixando-se a mistura agindo por um tempo 
de aproximadamente dois a três dias, como se pode notar na Figura 2, nos Anexos. 

Logo após, utilizando-se uma prensa de madeira ou de metal, era feita a prensagem 
dos tijolos (Figura 3, nos Anexos), dando forma semelhante a todas as unidades 
produzidas e, assim, procurando-se obter um similar resultado nos testes realizados a 
posteriori. 

Depois de prensados, os tijolos são colocados em um local seco e arejado para secar 
(Figura 4, nos Anexos), processo este que dura aproximadamente 14 dias. Passado 
esse tempo, esse material está pronto para ser utilizado para os testes de desempenho, 
dentre eles o foco deste relatório: os testes acústicos. 

1.3 Normas a respeito do desempenho do isolamento acústico em edificações 

O projeto “Produção de tijolos de papel: uma alternativa para o reaproveitamento do 
resíduo sólido gerado pela UFRN” tem como premissa projetar um bloco construtivo 
maciço cujo principal intuito seja a construção de vedações verticais internas em 
edificações. Diante disso, há normas que devem ser levadas em conta para que se 
avalie o desempenho desse novo material na Construção Civil: a NBR 10.152 (ABNT, 
2017), que tem como título “Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes 
internos a edificações” e a NBR 15.575 (ABNT, 2013), cujo título é “Edificações 
habitacionais - Desempenho”. 

A NBR 10.152, “Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes internos a 
edificações”, existe desde 1987, mas foi revisada em 2017 e ainda foi publicada uma 
errata em 2020. Ela estabelece os níveis de ruído máximos permitidos nos mais diversos 
ambientes edificáveis, conforme o seu tipo de utilização. 

A partir desses níveis definidos pela norma supramencionada, como complemento, foi 
elaborada a NBR 15.575 (ABNT, 2013), “Edificações habitacionais - Desempenho”, cuja 
função foi estipular os níveis de desempenho que os sistemas construtivos adotados na 
atualidade devem seguir para diminuir a transmissão dos ruídos gerados externa e 
internamente nas edificações habitacionais. Como supracitado, o presente projeto tem 
como objetivo um material a ser utilizado em vedações verticais internas, então, a parte 
que trata especificamente disto é a “Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações 
verticais internas e externas SVVIE”, à qual o presente estudo estará direcionado. 
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1.4 Avaliações do tijolo de papel em relação à acústica 

Almejando-se a realização mais precisa dos testes de desempenho acústico do tijolo de 
papel, a ideia principal concentrava-se em construir um modelo de ambiente em um 
local do campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como o 
projeto detém-se às vedações verticais internas, o protótipo teria paredes externas feitas 
com alvenaria convencional e, em seu interior, seria construída uma divisória com o 
tijolo de papel. Dessa forma, se teriam dois ambientes, ambientes emissor e receptor, 
ou seja, um ambiente do qual serão emitidas as ondas sonoras e outro onde será aferida 
a pressão sonora transmitida pelo material utilizado como vedação. 

Para efetivação dos testes, seriam utilizados alguns equipamentos específicos: 

1.4.1 Fonte emissora 

Este equipamento é responsável por emitir sons no ambiente escolhido como ambiente 
de emissão. 

1.4.2 Medidor de nível de pressão sonora (MNPS) 

Componente encarregado de captar as ondas sonoras emitidas pela fonte emissora, 
tanto no ambiente de emissão quanto no de recepção. 

1.4.3 Termômetro 

Utilizado para medir a temperatura no momento dos testes de desempenho do 

isolamento acústico. 

1.4.4 Higrômetro 

Usado para aferir a umidade do ar no instante em que se está realizando os testes que 
são objetos do presente projeto. 

Contudo, devido a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o projeto precisou ser 
paralisado, comprometendo a construção dos protótipos e a execução dos testes. 

 
Resultados e Discussões 

 
O presente projeto teria, inicialmente, a duração de 1 ano (06/08/2019 a 31/07/2020). 
Entretanto, como supracitado, a pandemia do novo coronavírus gerou a paralisação das 
atividades ainda no mês de março de 2020, não possibilitando, assim, o cumprimento 
do cronograma de forma efetiva e, além disso, fazendo com que várias etapas cruciais 
do projeto não fossem executadas, como, por exemplo, os testes de desempenho do 
isolamento acústico. 

Diante disso, não se obteve resultados concretos e conclusivos, porém, neste item (Item 
3), mostrar-se-á as etapas pelas quais se obteria os resultados necessários à avaliação 
do tijolo de papel no que tange ao desempenho acústico. 

1.1 Medição do nível médio de pressão sonora no ambiente (L) 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1745 

 

Trata-se do primeiro passo dos testes feitos para a avaliação do desempenho do 
isolamento acústico do tijolo de papel. Para tanto, em conformidade à ISO 16283 (ABNT, 
2014), se utilizará a fonte emissora, que ficará instalada no ambiente emissor, e os 
medidores de nível de pressão sonora (MNPS), que ficarão tanto no ambiente emissor 
quanto no receptor. 

Os sons emitidos pela fonte sonora são captados pelos MNPS que estão localizados 
em ambos os ambientes, em decibels. A partir desses valores, pode-se obter o nível de 
pressão sonora média, que é obtido por meio da Equação 1, sendo Li, o nível de pressão 
sonora medido, e n, a quantidade de diferentes posições do aparelho de medição no 
ambiente. “x” serve apenas para especificar que a Equação 1 é utilizada tanto para 

calcular o nível médio de pressão sonora do ambiente emissor quanto receptor. 

1.2 Medição das condições ambientais 

É evidente que as condições ambientais no instante dos testes podem resultar em dados 
diferentes conforme estes se modifiquem. Por isso, necessário se faz a obtenção de 
dados sobre esses fatores, isto é, a coleta dos valores referentes, principalmente, a 
umidade do ar, a temperatura ambiente e o ruído ambiental no meio onde se realizarão 
os testes de desempenho e o isolamento acústico. A umidade do ar e a temperatura 
ambiente podem ser medidas, respectivamente, através de um higrômetro e um 
termômetro. Por sua vez, o ruído ambiental pode ser obtido da seguinte forma a ser 
descrita do item 3.2.1. 

1.2.1 Medição do ruído ambiental 

Tem-se como ruído ambiental, todo aquele ruído ambiental que não é gerado pelas 
fontes emissoras utilizadas pelo pesquisador, ou seja, o ruído preexistente naquele 
determinado ambiente. Dessa forma, para medi-lo, deve-se utilizar o Medidor de Nível 
de Pressão Sonora. Este precisa ser posicionado no ambiente receptor, onde se 
verificará qual é o nível de pressão sonora inerente àquele ambiente, medido em 

decibels. 

A correção em cada uma das medições deve ser calculada pela Equação 2, na qual, L 
é o nível de sinal ajustado, Lre, o nível de som emitido pela fonte sonora e ruído 
ambiental somados, e Lr, o nível de ruído ambiental, todos em decibels (dB). 

É válido ressaltar que, se a diferença entre o ruído ambiental somado ao sinal emitido 
pela fonte sonora e o próprio ruído ambiental for menor que 6 dB, deve-se adotar uma 
correção de 1,3 dB, conforme a ISO 16283 (ABNT, 2014). 

1.3 Cálculo da diferença de nível de pressão sonora (D) 

Com os valores dos respectivos níveis médios de pressão sonora dos ambientes de 
emissão e recepção, pode-se calcular a diferença entre estes valores, pela Equação 3, 
em que D é a diferença de nível de pressão sonora, e Le e Lr são, respectivamente, os 
valores para os níveis de pressão sonora coletados nos ambientes de emissão e 

recepção. 

D representa, justamente, o nível de pressão sonora que não seria transmitido de um 
ambiente ao outro em razão do isolamento provocado pelo material da vedação vertical 
em teste, no caso, o tijolo de papel. 
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1.4 Medição do tempo de reverberação 

Entende-se por tempo de reverberação o intervalo de tempo, em segundos, no qual um 
determinado som continua audível em um local, isto é, o tempo necessário para este 
som diminuir em 60 dB a partir do instante em que a fonte sonora é interrompida, de 
acordo com a ISO 16283 (ABNT, 2014). Esse tempo de reverberação é medido apenas 
para o ambiente de recepção sonora. 

1.5 Cálculo da diferença de nível de pressão sonora padronizada (DnT) 

Assim, pode-se efetuar o cálculo da diferença de nível de pressão sonora padronizada, 
que se refere a um valor que segue um padrão de referência conforme o tempo de 
reverberação do ambiente, podendo ser obtido a partir da Equação 4, na qual, Dnt é a 
diferença de nível de pressão sonora padronizada, D, a diferença de nível de pressão 
sonora, T, o tempo de reverberação do ambiente de recepção sonora, e T0, o valor 
padrão para o tempo de reverberação. 

1.6 Obtenção da diferença de nível padronizada ponderada (DnT,w) 

Por fim, almejando se obter o valor para ser avaliado no que tange ao desempenho do 
isolamento acústico, é realizado o processo descrito na ISO 717-1 (ABNT, 2013). 
Conforme esta norma, a curva do Dnt deve ser comparada a uma curva com valores 
padrão para bandas de, por exemplo, 1/3 de oitava, de forma que a soma das diferenças 
entres os valores dessas curvas seja o maior possível não ultrapassando 32 dB. O 
ajuste deve ser feito na curva padrão da ISO 717-1, movendo-a verticalmente de 1 em 
1 dB. O valor para DnT,w será igual ao encontrado na curva de referência 
correspondente à frequência de 500 Hz. 

1.7 Requisitos de avaliação 

O valor encontrado para Dnt,w deve ser comparado aos valores estabelecidos pela NBR 
15575 (ABNT, 2013), que podem ser observados na Tabela 1, nos Anexos. 

No caso do presente projeto, iríamos avaliar justamente para quais casos seria mais 
interessante empregar o tijolo de papel, com base nos dados obtidos pelos testes em 
comparação à Tabela 1. 

 
Conclusão 

 
Tendo em vista a paralisação das atividades do projeto devido à pandemia do novo 
coronavírus (Sars-Cov-2), não foi possível realizar os testes e, dessa forma, não se tem 
conclusões precisas sobre a efetividade dos tijolos de papel a respeito do desempenho 
de isolamento acústico. Entretanto, com os métodos apresentados e discutidos no 
presente trabalho, faz-se possível verificar o índice de isolamento acústico do material 
e, assim, constatar a viabilidade do tijolo de papel neste parâmetro. 

Para futuras pesquisas, é formidável que se faça a construção da divisória com os tijolos 
de papel e se realizem os testes para comprovar a eficácia deste material na Construção 
Civil no que tange ao desempenho acústico. Outrossim, pode-se acrescentar a ele 
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outras substâncias ecologicamente viáveis, como é o caso da fibra de coco, a fim de 
que as suas propriedades acústicas sejam potencializadas. 

 
Referências 

 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). ISO 16283: Acoustics - Field 
measurement of sound insulation in buildings and of building elements. 2014. 

______. ISO 717: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building 
elements. 2013. 

______. NBR 10.152 - Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes internos a 
edificações, 2017. 

______. NBR 15.575 - Edificações Habitacionais – Desempenho, 2013. 

CARVALHO, Régio P. Acústica Arquitetônica. Brasília: Ed. Thesaurus, 2006. 

CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL (Brasil). Aspectos da 
Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas: Subsídios 
para a promoção da Construção Civil Sustentável. 1. ed. [S. l.: s. n.], 2014. 111 p. 
Disponível em: http://www.cbcs.org.br/website/aspectos-construcao-
sustentavel/show.asp?ppgCode=31E2524C-905E-4FC0-B784-118693813AC4. Acesso 
em: 31 ago. 2020. 

PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; HORN, Luiz Fernando Del Rio. Relações de 
consumo: Meio ambiente. Caxias do Sul: Educs, 2009. 232 p. Disponível em: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/RC_MEIO_AMBIENTE_EBOOK.pdf. Acesso em: 
31 ago. 2020. 

PROACÚSTICA. Manual ProAcústica sobre a norma de desempenho. RUSH 

Gráfica e Editora Ltda, 1ª. ed. 2013. 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1748 

 

 

Figura 1 - Coleta, limpeza, separação e trituração do papel 
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Figura 2 - Mistura de papel e água 
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Figura 3 - Prensagem do papel nas formas de (a) madeira e (b) metal 

 

 

Figura 4 - Lote de tijolos de papel em processo de secagem 

 

 

Equação 1 - Nível médio de pressão sonora em função da frequência das ondas sonoras 
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Equação 2 - Correção dos valores obtidos com base no ruído ambiental 

 

 

Equação 3 - Diferença de nível de pressão sonora em função da frequência das ondas 

sonoras 

 

 

Equação 4 - Diferença de nível de pressão sonora padronizada em função da frequência 
das ondas sonoras 
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Tabela 1 - Isolamento ao ruído aéreo de sistema de vedações verticais internas 
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TÍTULO: ESTUDO DA VIABILIDADE DO TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO 

PAPEL PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONFORTO TÉRMICO 

Resumo 

 

O crescente e ininterrupto consumo dos recursos naturais causado pela atividade da 
engenharia civil tem levado inúmeros pesquisadores a repensar as matérias-primas 
utilizadas nas cadeias produtivas da construção, no intuito de fornecer alternativas 
ecológicas para os materiais, componentes e compósitos já consolidados no mercado, 
bem como buscar inovações de apelo ambiental. Nesse âmbito, no intuito de mitigar o 
impacto ambiental causado pela construção civil, o reprocessamento dos resíduos 
sólidos em vistas à sua reutilização como matéria-prima tem sido pauta de diversas 
pesquisas a nível nacional. Nesse cenário, o presente trabalho se propõe a analisar o 
desempenho térmico de fechamentos verticais construídos com tijolos maciços de papel 
produzidos com papéis oriundos do campus Natal da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, no intuito de conferir ao insumo uma melhor destinação e 
reaproveitamento, cujo montante representa cerca de 70% do total do material passível 
de reciclagem da instituição. No intuito de analisar os parâmetros normativos para o 
desempenho térmico de fechamentos, as normas NBR 15220 (2005) e a NBR 15575 
(2013) foram consultadas, objetivando-se averiguar a viabilidade construtiva do objeto 
deste estudo, bem como suas variantes com acréscimos de diferentes materiais 
ecologicamente viáveis, devido à possibilidade de potencialização do tijolo produzido no 

que tange à resistência e à sustentabilidade. 

 
 
Palavras-chave: Tijolo de papel. Conforto térmico. Construção civil. Sustentabilidade. 

TITLE: FEASIBILITY STUDY OF BRICK MADE WITH THE DISCARDING OF PAPER 

FOR APPLICATION IN CIVIL CONSTRUCTION - THERMAL COMFORT 

Abstract 

 

The growing and uninterrupted consumption of natural resources caused by the activity 
of civil engineering has led numerous researchers to rethink the raw materials used in 
the construction production chains, in order to provide ecological alternatives for the 
materials, components and composites already consolidated in the market, as well as 
search innovations with environmental appeal. In this context, in order to mitigate the 
environmental impact caused by the civil construction, the reprocessing of solid waste in 
view of its reuse as raw material has been the subject of several national researches. In 
this schedule, the present work proposes to analyze the thermal performance of vertical 
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closures built with solid paper bricks produced with paper from the campus Natal of the 
Federal University of Rio Grande do Norte, in order to give to the input a better 
destination and reuse, which amount represents about 70% of the institution’s total 
recyclable material. In order to analyze the normative parameters for the thermal 
performance of closures, the standards NBR 15220 (2005) and NBR 15575 (2013) were 
consulted, aiming to ascertain the constructive viability of the object of this study, as well 
as its variants with additions of different ecologically viable materials, due to the 
possibility of enhancing the brick produced in terms of strength and sustainability. 

 
 

Keywords: Paper brick. Thermal comfort. Civil construction. Sustainability. 

Introdução 

Com o emergente crescimento da atividade da construção civil no âmbito nacional e 
internacional, novas formas de emprego dos resíduos sólidos em diversos sistemas 
construtivos têm sido desenvolvidas e ganhado destaque no âmbito da engenharia civil 
em virtude da urgente necessidade imposta para uma nova logística ambiental, a qual 
deve buscar a harmonia para a relação do homem com o meio ambiente. Nesse âmbito, 
os sistemas construtivos devem ser repensados de forma a incluir as considerações 
energéticas no projeto, de modo a contribuir com a manutenção da qualidade de vida e 
com os esforços de redução do impacto ambiental por parte do setor construtivo 
(SANTOS et al., 2015). 

 

No âmbito nacional, têm-se notado vários esforços para o desenvolvimento de tijolos 
ecológicos sustentáveis com adição e o reuso de resíduos industriais ou construtivos, 
delineados por diversas pesquisas a nível nacional (BUSON, 2009; MARINS et al., 2016; 
GOMES, 2015; SANTOS et al., 2018). Ganhando grande destaque no meio científico-
construtivo, os tijolos produzidos por meio do reuso do papel Kraft com adição de 
cimento têm chamado a atenção dos pesquisadores, visto que tal compósito propõe 
uma nova alternativa de reuso do montante de sacos de cimento descartados pela 
construção civil, o qual atinge uma cifra de 25,8 toneladas de descarte por 
empreendimento considerando-se 230g sua massa média (MACÊDO & MENEZES, 
2015). 

 

No entanto, visando-se colaborar de modo mais incisivo para mitigar a problemática 
ambiental da má gerência do destino final dos resíduos sólidos, apresenta-se, no 
presente trabalho, a análise da viabilidade energética de uma nova alternativa de tijolo 
ecológico feito inteiramente com resíduos de origem celulósica no âmbito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus Natal, sendo o papel 
sulfite a principal matéria-prima utilizada, visto que corresponde a cerca de 70% do 
montante de material passível de reciclagem recolhido pelo Departamento de Meio 
Ambiente (DMA) do campus Natal, seguido de algumas adições orgânicas e sem o uso 
do cimento. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1755 

 

Nesse contexto, objetivando-se o emprego dessa proposta de tijolo ecológico na 
construção de alvenarias de vedação, alguns parâmetros de comportamento térmico 
desse compósito devem ser analisados e conhecidos. De acordo com Santos et al. 
(2015), esta análise deve fornecer as condições necessárias para o atendimento mínimo 
dos critérios de desempenho energético, oferecendo conforto ao usuário. Assim, ao se 
considerar o tipo de clima da implantação da obra, a escolha de componentes 
construtivos com desempenho térmico adequado para as alvenarias gera uma 
expectativa positiva quanto ao desempenho energético de todo o sistema construtivo, 
sendo mister a observância dos parâmetros estabelecidos nas normas vigentes. 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por sua vez, promulgou a Norma 
Brasileira Regulamentadora (NBR) 15220-3 (2005), que estabelece os parâmetros 
mínimos a serem observados na análise do desempenho térmico dos fechamentos nas 
edificações situadas de acordo com cada zona bioclimática brasileira, bem como a NBR 
15220-2 (2005), que estabelece o método analítico para a mensuração de tais 
parâmetros, fornecendo os procedimentos de cálculo e a metodologia de ensaio, os 
quais serão empregados na presente pesquisa, visando-se atender os critérios mínimos 
estabelecidos pelo método simplificado da norma NBR 15575-4 (2013). 

 

Assim, faz-se mister que, ao propor uma nova alternativa de fechamento para 
edificações ao se utilizarem os resíduos sólidos da celulose produzidos pela UFRN 
campus Natal, esta venha a obedecer a todos os parâmetros normativos e ambientais, 
contribuindo para o conforto térmico dos sistemas de fechamentos. Além disso, tal 
alternativa visa contribuir sobremaneira para fornecer uma nova alternativa de 
reciclagem no âmbito do descarte do papel na UFRN. 

 

Metodologia 

 
Neste item, abordar-se-ão todos os métodos e materiais utilizados na elaboração do 
presente estudo acerca do desempenho térmico de fechamentos produzidos com tijolos 
de papel com ou sem adições naturais, de forma a atingir os parâmetros mínimos 
estabelecidos pelas normas vigentes, bem como os procedimentos metodológicos, a 
saber: coleta da matéria-prima e produção dos tijolos, as Normas Brasileiras 
Regulamentadoras (NBRs) 15220 (2005) e 15575 (2013), os protótipos e a 
determinação da resistência térmica dos componentes e o método de medição da 
variação térmica. 
 
2.1 Coleta da matéria-prima e produção dos tijolos 
 
Para a confecção dos tijolos de papel, solicitaram-se lotes do resíduo descartado à 
Superintendência de Infraestrutura da UFRN, campus Natal, sendo estes fornecidos 
pelo Departamento de Meio Ambiente (DMA) adjunto à superintendência. No ato da 
solicitação, buscou-se por papéis dos tipos Canson, papelão, Kraft e sulfite, matérias-
primas dos tijolos. Semanalmente, membros da equipe recolhiam lotes de 7 a 10 kg de 
papel na sede do departamento, submetendo o insumo a um controle de qualidade, 
conforme Imagem 1, no intuito de retirar grampos e impurezas severas, bem como filtrar 
e descartar os tipos de papéis que não atendiam ao objetivo da pesquisa. 
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Após esta etapa preliminar, o montante de papel foi cortado e triturado em tiras por meio 
de processo manual ou por máquina trituradora específica, a fim de melhorar sua 
trabalhabilidade nas etapas da produção, sendo, após, misturado com água. Tal 
solvente mostrou-se apropriado para a obtenção da polpa celulósica por meio da quebra 
das fibras de papel em virtude da umidade adquirida (ALBUQUERQUE et al., 2018). 
 
Nesse aspecto, definiu-se a proporção 1:3 para relação papel-solvente, de modo a 
atingir uma umidade ótima de saturação do insumo, buscando proporcionar uma menor 
quantidade de água para uma maior usabilidade do resíduo. Para obter a polpa 
celulósica, a mistura foi deixada em repouso por cerca de 2 dias, conforme a Imagem 
2, protegida das intempéries. A Imagem 3 demonstra o processo de produção da polpa. 
 
Quanto à produção dos tijolos, utilizou-se, a princípio, o método de prensagem manual 
para moldar os tijolos, sendo a polpa de papel lançada e prensada em fôrmas 
retangulares de madeira (Imagens 4a e 4b), sendo estas previamente umedecidas a fim 
de facilitar o desmolde, cada uma com as dimensões 19x19x5cm, consoante ao método 
apresentado por Albuquerque et al. (2018). Para tal, as fôrmas foram posicionadas em 
uma superfície retilínea, sendo o insumo prensado em camadas com o auxílio de uma 
placa de madeira (Imagem 5). 
 
Entretanto, durante o processo, para melhorar a qualidade final dos tijolos produzidos, 
optou-se pela utilização de uma prensa manual de solo-cimento, cujo princípio de 
funcionamento se dá por braço de alavanca. Devido a problemas com o equipamento, 
decidiu-se a posteriori utilizar uma prensa manual de ferro utilizada na produção de 
queijos, visando-se conferir uma melhor prensagem e compactação ao tijolo resultante. 
Tais prensas estão representadas nas Imagens 6a e 6b. 
 
2.2 As normas NBR 15220 (2005) e 15575 (2013) 
 
A norma NBR 15220 (2005), denominada “Desempenho térmico de edificações”, tem 
como objetivo central fornecer métodos para análise do desempenho térmico das 
edificações, bem como dados obtidos para alguns padrões-tipo de vedação e 
fechamento. Para o presente estudo, foram utilizadas as seções: NBR 15220-1 (2008), 
que fornece todas as definições, símbolos e unidades para a análise do desempenho 
térmico das edificações; NBR 15220-2 (2008), que fornece os procedimentos 
matemáticos para o cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso 
térmico e do fator solar de elementos e componentes das edificações; e NBR 15220-5 
(2005), que fornece, por meio do método fluximétrico, a medição da resistência e da 
condutividade térmica de corpos-de-prova na forma de placas planas. 
 
Por sua vez, a norma NBR 15575 (2013), denominada “Edificações habitacionais – 
desempenho”, tem como objetivo central estabelecer critérios e métodos de avaliação 
de desempenho para os principais sistemas que compõem um edifício, bem como 
estabelecer requisitos de desempenho no que tange a critérios de segurança, 
habitabilidade, higiene, saúde, durabilidade e adequação ambiental, considerando-se, 
para tal análise, as necessidades do usuário e as condições de exposição da edificação 
ao longo de sua vida útil mínima obrigatória. Para o presente estudo, abordou-se a NBR 
15775-4 (2013), sobretudo no que tange ao método simplificado, em que os parâmetros 
térmicos dos fechamentos são comparados com os valores limites estabelecidos para 
o desempenho térmico de vedações verticais de acordo com a Zona Bioclimática em 
que estão inseridas. 
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2.3 Os protótipos e a determinação da resistência térmica dos componentes 
 
A princípio, pensou-se em construir protótipos no formato de pequenas casas, as quais 
seriam utilizadas para a análise dos parâmetros do conforto térmico. No entanto, devido 
à presente pandemia do novo Coronavírus, não houve avanço nesse quesito. Contudo, 
certa quantidade de tijolos foi produzida (Imagem 7). 
 
Quanto à determinação da resistência térmica dos componentes, pensou-se em 
contatar algum laboratório no âmbito da UFRN, campus Natal, para dar prosseguimento 
à determinação da resistência térmica em consonância com a norma NBR 15220-5 
(2005) supracitada. No entanto, a presente pandemia inviabilizou quaisquer contatos. 
 
2.4 O método de medição da variação térmica 
 
Para a análise completa do desempenho térmico dos fechamentos, pensou-se em 
registradores de temperatura a exemplo de outras pesquisas em andamento próximas 
ao local de trabalho, ou o método dos termopares, utilizado, entre outras pesquisas, por 
Buson (2009) e Gomes (2018). No entanto, a presente pandemia inviabilizou a testagem 
e escolha de quaisquer alternativas para medição. 
 
Resultados e Discussões 

 

A princípio, o presente projeto de pesquisa teria a duração total de 1 ano, 
compreendendo o período entre 06/08/2019 e 31/07/2020. Contudo, a pandemia do 
novo Coronavírus (Sars-Cov-2) impediu a realização de todas as etapas necessárias à 
apresentação de quaisquer resultados derivados da análise científica dessa nova 
proposta de tijolo ecológico que estava em desenvolvimento. 

 

Até o momento imediatamente anterior ao cancelamento das atividades no campus 
Natal da UFRN, o grupo havia apenas concluído a etapa de produção e secagem de 
alguns tipos de tijolos previstos no estudo, não chegando, entretanto, a construir 
quaisquer protótipos ou efetuar quaisquer medições no que tange à avaliação do 
desempenho térmico dessa nova alternativa de fechamento vertical. No entanto, 
apresentar-se-á, neste item, as diretivas da análise a serem abordadas. 

 

2.3 Transmitância térmica, atraso térmico e fator solar 

 

A seguir, serão demonstradas todas as equações definidas pela norma NBR 15220-2 
(2008) para a determinação dos parâmetros de isolamento térmico de um sistema de 
fechamentos verticais, bem como os valores mínimos por parâmetro definidos pela 
norma NBR 15575-4 (2013) e a análise a ser tomada para cada um dos resultados 
obtidos para cada item. 
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2.3.1. Resistência térmica do material 

 

A resistência térmica de térmica de uma camada homogênea é obtida a partir da 
Equação 1 abaixo, dependendo das variáveis espessura (e) e condutividade térmica do 
material (λ): 

 

Equação 1 - Resistência térmica de uma camada homogênea. Fonte: NBR 15220-2, 
2005. 

 

Neste item, seriam apresentados todos os resultados obtidos em laboratório para cada 
tipo de tijolo de papel confeccionado, organizados em uma tabela expositiva e com a 
respectiva comparação entre os materiais. 

 

No entanto, pesquisadores da Universidad de Jaén já apontam que protótipos de tijolos 
produzidos com resíduos de matriz celulósica apresentam baixos índices de 
condutividade térmica, além de comportamento isolante, mostrando-se uma alternativa 
econômica e com baixo impacto ambiental (MARTÍNEZ; COTES; CORPAS, 2012). Tais 
apontamentos acusam uma alta resistência térmica para esses compósitos, 

assegurando seu caráter isolante. 

 

Além disso, buscou-se a utilização de um ligante orgânico na confecção de alguns 
tijolos, escolha essa que se mostra promissora. Segundo Alcântara e Mendes (2018), 
biopolímeros derivados da mistura de fécula de mandioca com água comportam-se 
como bons isolantes térmicos, visto que apresentam condutividade térmica média de 
0,152 W/m.K, próxima do gesso, e calor específico médio de 1,210 MJ/m³.K, próximo 
da cortiça, permitindo usos análogos, visto que tais materiais são já consolidados como 

isolantes térmicos na construção civil. 

 

2.3.2. Resistência térmica ambiente a ambiente 

 

O cálculo da resistência térmica supracitado deve ser feito para cada camada do 
fechamento em análise, sendo a resistência térmica de superfície a superfície e de 
ambiente a ambiente dada pelas Equações 2 e 3 abaixo: 

 

Equação 2 -Resistência térmica de superfície a superfície. Fonte: NBR 15220-2, 2005. 
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Equação 3 - Resistência térmica de ambiente a ambiente. Fonte: NBR 15220-2, 2005. 

 

Em que Rt1, Rt2,…, Rtn são as resistências térmicas das n camadas homogêneas, 
determinadas pela Equação 1 acima, enquanto Rar1, Rar2,..., Rarn são as resistências 
térmicas das n câmaras de ar, obtidas da Tabela B.1 da presente na norma, Rse e Rsi 
são as resistências superficiais externa e interna, e RT é resistência térmica ambiente 

a ambiente. 

 

Neste trabalho, produziram-se apenas tijolos maciços de papel, excluindo a 
necessidade do estudo térmico das câmaras de ar internas do tijolo, o que inseriria na 
análise em questão um certo valor Rar. Desse modo, a consulta à Tabela B.1 da norma 
não se faz necessária. Por sua vez, os valores de RSi e RSe são obtidos da Tabela 1 
de acordo com a direção e o sentido do fluxo de calor. Considerando-se o fluxo de calor 
horizontal, Rse = 0,04 (m².K)/W e Rsi = 0,13 (m².K)/W. 

 

Neste item, seriam apresentados os resultados para o cálculo da resistência térmica 
ambiente a ambiente (RT) dos fechamentos construídos nos protótipos, bem como um 
croqui esquemático destes e fotografias do elemento já construído. De acordo com os 
resultados esperados para o item 2.3.2., poder-se-ia esperar um alto valor para RT, o 
que classificaria o tijolo de papel como bom isolante térmico. 

 

2.3.3. Transmitância térmica 

 

Com os resultados acima obtidos, calcula-se a transmitância térmica ambiente-
ambiente dos componentes, de acordo com a equação 4 abaixo: 

 

Equação 4 - Cálculo da transmitância térmica de um componente. Fonte: NBR 15220-
2, 2008. 

 

Os limites máximos para o valor da transmitância térmica de acordo com cada zona 

bioclimática estão expressos na Tabela 2. 

 

Aqui, seriam discutidos os resultados obtidos com o cálculo da transmitância térmica de 
cada material, bem como seria feito o comparativo com os valores máximos prescritos 
pela norma. Para este cálculo, espera-se um baixo valor de transmitância térmica em 
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virtude do alto valor de RT, o que corroboraria ainda mais para o bom desempenho 
energética da nova proposta de tijolo ecológico. 

 

2.3.4. Capacidade térmica dos componentes 

 

Outro parâmetro utilizado para a análise do desempenho térmico de um fechamento 
vertical é a capacidade térmica dos componentes (CT), o qual é calculado por seção e 
por camada, conforme as Equações 4 e 5 abaixo: 

 

Equação 5 – Cálculo da capacidade térmica dos componentes por seção. Fonte: NBR 

15220-2, 2008. 

Equação 6 - Cálculo da capacidade térmica para camadas homogêneas e não 
homogêneas. Fonte: NBR 15220-2, 2008. 

 

Em que CTa, CTb,..., CTn são as capacidades térmicas do componente para cada 
seção (a, b,…, n); Aa, Ab, ..., An são as áreas de cada seção, λi é a condutividade 
térmica do material da ia camada, Ri é a resistência térmica da ia camada; ei é a 
espessura da ia camada, ci é o calor específico do material da ia camada e ρi é a 

densidade de massa aparente do material da ia camada. 

 

A capacidade térmica mínima para fechamentos externos de acordo com cada zona 
bioclimática está definida pela Tabela 3. Aqui, de modo análogo aos outros itens, seriam 
discutidos os resultados obtidos para o fechamento em análise e seria feito o 
comparativo com os valores normativos. Devido à alta taxa natural de absorção de água 
apresentada por compósitos à base de papel e seus derivados, tal como demonstrado 
por Buson (2009) e Oliveira, Aguiar, Crespo, Barreto e Barreto (2017), espera-se um 
elevado valor para a capacidade térmica, visto que tal fenômeno de absorção de água 
contribui para a redução do fluxo de calor para o ambiente, pois parte desta energia 
naturalmente se dissiparia no aquecimento e posterior evaporação da água contida nos 
poros do tijolo. No entanto, somente o tijolo pronto forneceria os dados suficientes, visto 
que buscou-se aplicar impermeabilizantes ecológicos no intuito de mitigar a alta taxa de 
absorção de água do compósito pronto. 

 

2.3.5. Atraso térmico 
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Considerando o fechamento em estudo como uma composição heterogênea de 
materiais em virtude do uso de um ligante, pode-se determinar o atraso térmico 

conforme a Equação 7 abaixo: 

 

Equação 7 - Cálculo do atraso térmico de um fechamento heterogêneo. Fonte: NBR 
15220-2, 2008. 

 

Em que ϕ = atraso térmico, RT = resistência térmica de superfície a superfície do 
componente, CT = capacidade térmica do componente, CText = capacidade térmica da 
camada externa do componente, e RT é resistência térmica ambiente a ambiente. 
Nesse âmbito, B0 é dado pela Equação 8, B1 é dado pela Equação 9 e B2 é dado pela 
Equação 10 abaixo: 

 

Equação 8 - Cálculo de B0. Fonte: NBR 15220-2, 2008. 

Equação 9 - Cálculo de B1. Fonte: NBR 15220-2, 2008. 

Equação 10 - Cálculo de B2. Fonte: NBR 15220-2, 2008. 

 

Em que RT = resistência térmica superfície a superfície do componente, Rext = 
resistência térmica da camada externa do componente, λ = condutividade térmica do 
material, ρ = densidade de massa aparente do material, c = calor específico do material 
e ϕ = atraso térmico. 

 

Este resultado forneceria os dados necessários para a análise do conforto térmico 
conferido pelos fechamentos estudados aos ambientes aos quais vedam, visto que 
quanto maior o atraso térmico do fechamento, menor a temperatura interna dos 
ambientes. 

 

2.3.6. Fator solar e grau de absortância térmica 

 

Outro parâmetro importante utilizado para a análise do desempenho térmico de 

fechamentos é o fator solar dos elementos opacos, expresso pela Equação 11 abaixo: 

 

Equação 11 – Cálculo do fator solar dos elementos opacos. Fonte: NBR 15220-2, 2008. 
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Em que FS0 = fator solar de elementos opacos, U = transmitância térmica de um 
componente, α = absortância à radiação solar em função da cor, cujos valores 
normativos estão presentes na tabela B.2 da norma, e RSe = resistência térmica 
superficial externa. Como RSe é admitido constante e igual a 0,04 (m².K)/W (conforme 
item 2.3.2), a Equação 11 pode ser reescrita na forma da Equação 12 abaixo. Quando 
se deve respeitar um limite de fator solar para uma determinada região, pode-se 
determinar o valor máximo de α em função do fator solar e da transmitância térmica, 
conforme mostra a Equação 15 em seguida: 

 

Equação 12 - Cálculo simplificado do fator solar de elementos opacos. Fonte: NBR 
15220-2, 2008. 

Equação 13 – Cálculo da absortância máxima em função de FS0 e U. Fonte: NBR 
15220-2, 2008. 

 

Nesse âmbito, o valor da absortância térmica do tijolo de papel deve ser obtido por 
método específico, visto que a tabela B.2 que consta na norma não contempla valores 
de α para compósitos de matriz celulósica como tijolos de papel. Atualmente, alguns 
métodos para a determinação da refletância e da absortância solar de superfícies estão 
indicados em normas internacionais, ou até mesmo em métodos alternativas, tais como 
a aplicação do equipamento Alta II, cuja utilização se mostra crescente no Brasil 
(PEREIRA; MARINOSKI; LAMBERTS; GÜTHS; GHISI, 2015). 

 

Com estes resultados, seriam feitos os comparativos do grau de absortância térmica em 
relação à Tabela 2 para cada um dos fechamentos estudados, apontando aquele cujo 
desempenho foi sobressalente no quesito eficiência energética, visto que o aspecto da 
superfície externa das alvenarias é responsável pelo aumento ou pela diminuição do 
ganho de calor decorrente da incidência solar externa. 

 
Conclusão 

 

Em virtude da presente pandemia de Sars-Cov-2, ou seja, o novo Coronavírus, 
nenhuma conclusão pôde ser tirada da nova proposta de tijolo ecológico quanto ao 
desempenho térmico em análise, visto que nenhum teste fora executado ou quaisquer 
protótipos foram construídos conforme o que foi supracitado. No entanto, a equipe tem 
boas expectativas acerca do material empregado como objeto de estudo desta 
pesquisa, visto que se mostra cada vez mais uma potencial alternativa aos fechamentos 
convencionais e até mesmo às propostas ecológicas mais em voga, esperando-se um 
desempenho térmico satisfatório. Pesquisas já apontam baixos valores de 
condutividade térmica para materiais cerâmicos feitos à base de resíduos da indústria 
papeleira e do lodo resultante da purificação das águas residuais, bem como compósitos 
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produzidos a partir do papel Kraft, como exposto no presente trabalho. Embora não se 
puderam tirar quaisquer conclusões analíticas, o resultado de outras pesquisas revela 
um panorama promissor para compósitos produzidos com papel destinados ao uso na 
engenharia civil. 
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Anexos 

 

 

Imagem 1 - Limpeza do material. Fonte: Autor, 2020. 
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Imagem 2 - Polpa celulósica em repouso. Fonte: Autor, 2020. 

 

 

Imagem 3 - Confecção da polpa celulósica. Fonte: Autor, 2020. 
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Imagem 4 - (a) prensagem manual do tijolo; (b) tijolo moldado. Fonte: Autor, 2020. 
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Imagem 5 - Confecção dos tijolos. Fonte: Autor, 2020. 

 

 

Imagem 6 - (a) prensa mecânica de solo-cimento; (b) prensa mecânica para queijo. 
Fonte: Autor, 2020. 

 

 

Imagem 7 - Tijolos prontos. Fonte: Autor, 2020. 
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Tabela 1 - Valores de RSi e RSe de acordo com a direção do fluxo de calor. Fonte: NBR 
15220-2, 2008. 

 

 

Tabela 2 - Limites máximos da transmitância térmica por zona bioclimática. Fonte: NBR 
15575-4, 2013. 

 

 

Tabela 3 - Capacidade térmica mínima de paredes externas por zona bioclimática. 
Fonte: NBR 15575-5, 2013. 
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TÍTULO: Análise de escalabilidade de códigos de canal 

Resumo 

 

Os padrões de redes de sensores sem fio industriais (IWSN) lidam com os erros de 
transmissão através da repetição automática de quadro (ARQ) e da verificação de 
redundância cíclica (CRC) [8, 9, 10]. Devido ao uso dessas técnicas, quando um canal 
apresenta baixa relação sinal ruido (SNR) é necessário um numero maior de 
retransmissão dos quadros, acarretando em um aumento do consumo de energia. Esse 
projeto propõe detectar e corrigir erros usando códigos corretores de erros 
energeticamente eficientes, esses códigos permitem a redução do numero de 
retransmissões de quadros. De acordo com artigos recentes [1, 2], é possível usar 
cálculos paralelos em sistemas de múltiplos núcleos para reduzir o consumo energético 
em implementações de algoritmos. Essa melhora em eficiência energética é 
diretamente proporcional à escalabilidade de um algoritmo paralelo. O objetivo desse 
projeto foi estudar a escalabilidade de códigos corretores de erro, em especifico os 
códigos Reed-Solomon usando um decodificador de Peterson-Gorenstein-Zierler. 

 

Na pratica, a implementação foi feita usando C++ e OpenMP, a analise feita no tempo 
de execução do decodificador mostra que mais da metade do tempo de execução foi 
gasto com a resolução de sistemas lineares na função de eliminação gaussiana, a 
analise de escalabilidade usando um processador com 4 núcleos físicos mostrou um 
speedup de aproximadamente 2.5 tanto pro codificador quanto pro decodificador 
usando 4 threads. 

 
 
Palavras-chave: redes transmissão reed solomon códigos canal paralelo openmp 

energia 

TITLE: Scalability analysis of error correction codes 

Abstract 

 

Industrial wireless sensor networks (IWSN) standards handle transmission errors by 
means of automatic repeat request (ARQ) and cyclic redundancy check (CRC) [8, 9, 10]. 
Due to the use of these techniques, when a channel has a low signal-to-noise ratio 
(SNR), a higher number of frames retransmission is required, leading to an increase in 
power consumption. This project proposes to detect and correct errors using energy-
efficient error-correcting codes, these codes allow the reduction of the number of frame 
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retransmissions. According to recent articles [1, 2], it is possible to use parallel 
calculations in multi-core systems to reduce energy consumption in algorithm 
implementations. This improvement in energy efficiency is directly proportional to the 
scalability of a parallel algorithm. The goal of this project was to study the scalability of 
error-correcting codes, specifically Reed-Solomon codes using a Peterson-Gorenstein-
Zierler decoder. 

 

In practice, the implementation was done using C++ and OpenMP, the analysis done on 
the execution time of the decoder shows that more than half of the execution time was 
spent with the resolution of linear systems in the Gaussian elimination function, the 
analysis of scalability using a processor with 4 physical cores showed a speedup of 
approximately 2.5 for both the encoder and the decoder using 4 threads. 

 
 

Keywords: networks transmission reed solomon errors parallel openmp energy 

Introdução 

Com o intuito de melhorar a eficiência energética dos sistemas que lidam com erros em 
redes de sensores sem fio industriais, nesse projeto analisou-se a escalabilidade de 
códigos corretores de erro, em especifico os códigos Reed-Solomon usando um 
decodificador de Peterson-Gorenstein-Zierler. De acordo com [1, 2] a melhora da 
eficiência energética de um algoritmo é diretamente proporcional ao speedup da sua 
implementação paralela em relação à versão serial. Além disso, usando esses códigos 
em oposição às técnicas tradicionais (ARQ e CRC), espera-se diminuir o numero de 
retransmissões de quadros e consequentemente o consumo de energia. 

Os códigos Reed-Solomon (RS) [4] começam dividindo uma mensagem em grupos de 
bits chamados de palavras, o número de bits em cada palavra é chamado de tamanho 
da palavra e é representado por "r". Em seguida as palavras são divididas em pacotes, 
cada pacote possui um certo número de palavras, denominado tamanho do pacote e 
denotado por "n". Cada pacote possui dois tipos de palavras: "k" palavras de informação 

e "2s" palavras de redundância. 

Dessa forma, em um código RS com parâmetros n = 15 e k = 11, ou simplesmente 
RS(15, 11), a mensagem é enviada dividida em pacotes de 15 palavras, 4 dessas 
palavras são de redundância (2s = n - k). Foi usado uma implementação sistemática de 
RS, isso significa que as 11 palavras não redundantes são exatamente as mesmas 
palavras da mensagem original. 

A correção de erros RS funciona com palavras ao invés de bits individuais (i.e. correção 
de erros em rajada), então se houverem 1 ou mais bits com erro, todos pertencentes à 
uma mesma palavra, ainda contamos apenas como 1 palavra com erro. RS pode corrigir 
até "s" palavras com erro, então em nosso exemplo e considerando um tamanho de 
palavra de 8 bits ou 1 byte, RS(15, 11) pode corrigir até 2 palavras com erro, ou até 16 
bits com erro se todos estão concentrados em 2 palavras. 

A ideia geral [5] é representar a mensagem (as k palavras não redundantes) como um 
polinômio de grau k − 1. Um polinômio de grau k − 1 é unicamente determinado por k 
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pontos, então esses k pontos são enviados (calculados em coordenadas previamente 
combinadas pelo emissor e o receptor), mais 2s pontos redundantes. No receptor, se 
houver no máximo s pontos com erro, então existem no minimo k + s pontos corretos. 
Então é possível testar um a um cada subconjunto de k + s pontos, até encontrar um 
subconjunto tal que todos os seus pontos pertençam a um polinômio de grau k − 1. Uma 
vez que esse subconjunto é encontrado, é possível reconstruir o polinômio original, e 
com o polinômio é possível reconstruir completamente todas as k + 2s palavras que 
foram enviadas. 

Os coeficientes desse polinômio (as palavras) não são números, mas sim elementos de 
um campo de Galois. Um campo é um conjunto F com duas operações usualmente 
chamadas de soma e produto definidas em seus elementos com três propriedades: F é 
fechado em relação às duas operações, F é um grupo abeliano em relação à adição e 
F - {0} (o conjunto F sem a identidade aditiva) é um grupo abeliano em relação ao 
produto. Quando um campo possui um numero finito de elementos (i.e. uma ordem 

finita), ele é chamado de um campo de Galois ou simplesmente de campo finito. 

 
Metodologia 

 
A ideia geral foi descrita na introdução, mas a implementação usada [6, 7] para o 
codificador foi diferente, já que trata-se de uma implementação sistemática. Como já foi 
dito, primeiramente as k palavras não redundantes são representadas como um 
polinômio: 
m(y) = m0 + m1∗y + m2∗y^2 + ... + m(k−1)∗y^(k−1). 

Cada coeficiente "mi" representando a i-ésima palavra é um elemento do campo de 
Galois GF(2^r), então eles também podem ser escritos como polinômios: 
mi(x) = bi0 + bi1∗x + bi2∗x^2 + ... + bi(2^r − 1)∗x^(2^r − 1). 

O próximo passo é definir um polinômio f (y) que será usado para gerar as palavras 
redundantes, para isso será necessário usar o elemento primitivo α de GF(2^r): 
f(y) = (y − α) ∗ (y − α^2) ∗ ... ∗ (y − α^(2s)). 

Então, as 2s palavras redundantes n(y) podem ser geradas como segue: 
n(y) = y^(2s) ∗ m(y) mod f(y) 
n(y) = n0 + n1∗y + n2∗y^2 + ... + n(2s−1)∗y^(2s−1). 

O passo final do processo de codificação consiste em combinar a mensagem m(y) com 
a redundância n(y) e enviar tudo, dessa forma basta realizar um deslocamento a 
esquerda (multiplicar por y^(2s)) e somar os polinômios: 

c(y) = y^(2s) ∗ m(y) + n(y) 
c(y) = n0 + n1∗y + n2∗y^2 + ... + n(2s−1)∗y^(2s−1) + m0∗y^(2s) + m1*y^(2s+1) + ... 

+mk∗y^(2s+k−1). 

Para o decodificador de Peterson-Gorenstein-Zierler, suponha que a mensagem c(y) foi 
enviada e r(y) foi recebido, possivelmente com erros e não sabemos onde eles estão 
localizados: 
r(y) = r0 + r1∗y + r2∗y^2 + ... + r(k+2s−1)∗y^(k+2s−1). 
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Esse erro desconhecido pode ser representado como um polinômio: 
e(y) = e0 + e1∗y + e2∗y^2 + ... + e(k+2s−1)∗y^(k+2s−1). 

ei = ri − ci = ri + ci 

Logo: 
r(y) = c(y) + e(y) 

Os 2s síndromes Si, i ∈ [1, 2s] são definidos como: 
Si = r(α^i) = c(α^i) + e(α^i) = q(α^i)∗f(α^i) + e(α^i). 

Mas f(α^i) = 0, então: Si = e(α^i), i ∈ [1, 2s]. 
Formando um sistema com essas equações e fatorizando, obtém-se a matriz da imagem 
12 em anexo. 

Agora é escolhido o número de palavras com erro, ν, que tentaremos detectar e corrigir. 
Como RS pode corrigir até s palavras com erro, ν está em [1, s]. Nesse momento, não 
há motivos para não escolher ν como o maior possível, então ν = s. 

Em seguida, as ν localizações dos erros serão denotadas como I0, I1, ..., I(ν−1) e os 
erros nas respectivas localizações como eI0, eI1, ..., eI(ν−1). Nesse momento não é 
feita nenhuma suposição sobre eIi para i ∈ [0, ν−1], então pode ser zero ou diferente de 
zero, mas de fato supõe-se que ej = 0 para valores de j que não pertencem a {Ii, i ∈ [0, 
ν − 1]}. 
Definindo duas variáveis auxiliares: 
Xi = α^Ii 

Yi = eIi 

E substituindo no sistema anterior, obtemos a matriz da imagem 13 em anexo. 
E então definindo o polinômio localizador de erros: 
Λ(y) = produtorio de i=0 até ν−1 de (1 − Xi∗y) 

Λ(y) = 1 + Λ1∗y + Λ2∗y^2 + ... + Λν∗y^ν. 

Encontrando esse polinômio (os valores dos coeficientes Λi), seria possível resolver o 
sistema anterior e consequentemente seria possível corrigir os erros. Escrevendo a 
expansão do polinômio localizador de erros para cada raiz e simplificando, obtém-se um 
novo sistema mostrado na imagem 14 em anexo. 

Para a implementação do codificador RS, definindo a matriz fseq(i, j) composta de 
elementos de GF(2^r) como: 
fseq (j, i) = coeficiente que multiplica y^i na expressão y^(2s+j) mod f(y) 
para i ∈ [0, 2s−1] e j ∈ [0, k−1], encontra-se uma formula para calcular n(y) que pode ser 
implementada diretamente como um algoritmo de computador: 

n(y) = y^(2s) ∗ m(y) mod f(y) = 
y^0 ∗ [m0 ∗ fseq(0, 0) + m1 ∗ fseq(1, 0) + ... + m(k−1) ∗ fseq(k − 1, 0)] + 

y^1 ∗ [m0 ∗ fseq(0, 1) + m1 ∗ fseq(1, 1) + ... + m(k−1) ∗ fseq(k − 1, 1)] + ... + 
y^(2s−1) ∗ [m0 ∗ fseq(0, 2s−1) + m1 ∗ fseq(1, 2s−1) + ... + m(k−1) ∗ fseq(k −1, 2s−1)] 

Assim, o pseudocódigo do codificador usando os resultados teóricos é mostrado na 
imagem 15 em anexo. 
No pseudocódigo, note que valores como m(j) ou fseq(j, i) não são números, mas sim 
elementos de GF(2^r), e então os símbolos + e ∗ são as operações definidas nesse 
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campo. Perceba também que foi usado a convenção de começar vetores e matrizes no 
índice 0. 

Para a implementação do decodificador RS, o fluxograma nas imagens 10 e 11 mostram 
as etapas e o fluxo do algoritmo. O pseudocódigo das funções é mostrado nas imagens 
16, 17 e 18. 

Uma primeira implementação do codificador e decodificador foi escrita em Matlab pois 
é uma linguagem de alto nível que permite um desenvolvimento mais rápido com mais 
abstrações. Depois disso uma implementação serial foi desenvolvida em C++, que foi 
usada como base para uma versão paralela com o OpenMP. Todas as implementações 
foram testadas manualmente e também de forma automática. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Em todos os cenários analisados, os algoritmos foram executados em um processador 
Intel(R) Core(TM) i5-7200U que possui 4 núcleos físicos, portanto foram usados 4 
threads durante cada execução da versão paralela com o OpenMP. O compilador usado 
foi o gcc 9.3.1 com o nível de otimização -O3, no sistema operacional Fedora 31 usando 
o kernel linux 5.7.11. 

Para o codificador, o gráfico da imagem 1 mostra o speedup usando 4 threads e 
variando a carga de trabalho através do aumento dos parâmetros "n" e "s". Essa figura 
mostra três pontos, (n,s) = {(250,40), (500,85), (1000,170)} cálculos através de uma 
média de 10000 amostras. Observou-se então um speedup próximo de 2.5. 

Para o decodificador, a imagem 2 mostra o tempo de execução da versão paralela do 
algoritmo com os parâmetros s = 85 e n = 500, variando o numero de palavras com erro 
de 0 até 90. Percebe-se que o tempo de execução aumenta linearmente com o aumento 
do numero de palavras com erro. Foi usado a média de 100 amostras para o calculo de 
cada ponto. 

A imagem 3 mostra os pontos calculados com os mesmos parâmetros do gráfico 
anterior, porém usando a versão serial do código. Percebe-se o mesmo em relação ao 
aumento linear do tempo de execução com o aumento do numero de palavras com erro. 

A imagem 4 mostra o speedup (com 4 threads) calculado através dos pontos dos 
gráficos anteriores dos tempos da versão serial divididos pelos tempos equivalentes da 
versão paralela. Percebe-se um speedup praticamente constante de aproximadamente 
2.5. 

A imagem 5 mostra o tempo de execução da versão paralela do algoritmo com os 
parâmetros s = 170 e n = 1000, variando o numero de palavras com erro de 0 até 180. 
Percebe-se novamente que o tempo de execução aumenta linearmente com o aumento 
do numero de palavras com erro. Foi usado a média de 100 amostras para o calculo de 
cada ponto. A imagem 6 mostra os pontos calculados com os mesmos parâmetros do 

gráfico anterior, porém usando a versão serial do código. 
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A imagem 7 mostra o speedup (com 4 threads) calculado através dos pontos dos dois 
gráficos anteriores, com os tempos da versão serial divididos pelos tempos equivalentes 
da versão paralela. Percebe-se novamente um speedup praticamente constante de 
aproximadamente 2.5. 

Foi feito um profiling da versão serial do decodificador, com parâmetros s = 170, k = 
660, n = 1000, amostras = 100 e numero de erros = 80, o resultado é mostrado na figura 

8 em anexo. 

O profiling da versão serial usando os parâmetros s = 170, k = 660, n = 1000, amostras 
= 1000 e numero de erros = 80 é exibido na figura 9. 

Olhando as duas figuras anteriores, percebe-se que aproximadamente 50% do tempo 
de execução é gasto executando a função de eliminação gaussiana, então futuras 
otimizações do código devem focar em substituir esse algoritmo de resolução de 
sistemas lineares por um algoritmo que possua uma maior escalabilidade paralela. 

 

Conclusão 

 
O código desenvolvido em C++ foi bastante robusto e genérico, permitindo utilizar 
valores arbitrários para os parâmetros n e k, além de possuir um design modular que 
permite que qualquer parte da implementação seja facilmente substituída por uma 
versão mais eficiente. A analise feita no tempo de execução do decodificador mostra 
que mais da metade do tempo de execução foi gasto com a resolução de sistemas 
lineares na função de eliminação gaussiana. A eliminação gaussiana não apresenta 
uma boa escalabilidade, então seria interessante substituir essa função por algum 
algoritmo de resolução de sistemas lineares em bloco que seja favorável ao paralelismo. 
Devido ao design modular do código desenvolvido, trocar a eliminação gaussiana por 
outro algoritmo é uma tarefa bastante fácil. Além disso, o processador utilizado nos 
testes possui apenas 4 núcleos físicos, então não foi possível traçar uma curva de 
speedup em função do numero de threads. A analise de escalabilidade usando um 
processador com 4 núcleos físicos mostrou um speedup de aproximadamente 2.5 tanto 
pro codificador quanto pro decodificador usando 4 threads. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: speedup do codificador 
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Figura 2: tempo de execucao versao paralela com n = 500 
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Figura 3: tempo de execucao versao serial com n = 500 
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Figura 4: speedup do decodificador com n = 500 
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Figura 5: tempo de execucao versao paralela com n = 1000 
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Figura 6: tempo de execucao versao serial com n = 1000 
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Figura 7: speedup do decodificador com n = 1000 

 

 

Figura 8: profiling do decodificador versao serial 
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Figura 9: profiling do decodificador versao paralela 
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Figura 10: fluxograma do decodificador 
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Figura 11: fluxograma do decodificador 

 

 

Figura 12: sistema alpha e S 

 

 

Figura 13: sistema X e S 

 

 

Figura 14: sistema lambda e S 
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Figura 15: pseudocodigo do codificador 
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Figura 16: pseudocodigo do decodificador 
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Figura 17: pseudocodigo do decodificador 
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Figura 18: pseudocodigo do decodificador 
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TÍTULO: Desenvolvimento de programas para o cálculo de propriedades de seções 

genéricas e para a análise modal. 

Resumo 

 

Esta pesquisa deu continuidade ao que foi desenvolvido anteriormente no plano trabalho 
“Análise dinâmica de estruturas de pilares parede considerando diferentes geometrias”, 
que teve foco na elaboração de um aplicativo chamado PROPGEO, versão 1, com o 
objetivo de facilitar a análise de elementos estruturais denominados de “pilares-parede”. 
O software se tornou necessário devido à complexidade de encontrar propriedades 
geométricas de seções com formato não padronizado, especialmente quanto à 
constante de empenamento (Cw), que é uma variável importante para o estudo de 
elementos sujeitos a torção. Devido ao potencial de uso desse programa, foi decidido 
fazer uma nova versão do PROPGEO, acrescentando outra propriedade de difícil 
acesso na literatura, mas importante para o cálculo e dimensionamento de estruturas 
de aço, o Módulo Plástico (Z). Após a finalização dessa nova versão do aplicativo, 
diversos exemplos de perfis foram analisados atestando a confiabilidade de suas 
respostas. Além disso, estava prevista a inclusão de um módulo para a análise modal, 
no entanto, o foco foi desviado para o estudo de estruturas laminares através do Método 
dos Elementos Finitos com o auxílio do software ADINA, em função da suspensão das 
atividades da UFRN e da mudança na forma de orientação para encontros virtuais. 

 
 
Palavras-chave: Propriedades geométricas, Módulo Plástico, PROPGEO 

TITLE: DEVELOPMENT OF SOFTWARES FOR CALCULATING PROPERTIES OF 

ARBITRARY SECTIONS AND FOR MODAL ANALYSIS 

Abstract 

 

This research continues what was studied in “Dynamic Analysis of Wall Pillar Structures 
considering different Geometries”, a previous work which focus was the development of 
an application called PROPGEO, version 1, in order to make easier the structural 
analysis of the shear-walls elements. The software became necessary due to the 
complexity of calculating the geometric properties of non-standard cross-section profiles, 
especially with regard to the warping constant (Cw), an important parameter for torsion 
analysis. Due to the potential use of this program, a new version of PROPGEO was 
created adding another property that is difficult to access in the literature, and important 
for the design of steel structures, the Plastic Module (Z). To prove the reliability of the 
new version of PROPGEO different profiles were analyzed and the results were 
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satisfactory. A modal analysis routine was planned to be included in the application, 
however, the research focus was changed to the study of laminar structures based on 
the Finite Element Method using ADINA software, due to the suspension UFRN's 
activities. 

 
 

Keywords: Geometric Properties, Plastic Module, PROPGEO 

Introdução 

No desenvolvimento de uma estrutura há diversas fases, uma delas é o 
dimensionamento. Nessa fase é imprescindível o conhecimento das propriedades 
geométricas que, para seções transversais simples, são facilmente encontradas na 
literatura. Por outro lado, seções abertas com paredes delgadas ou sem eixo de simetria 
tornam o conhecimento de algumas propriedades um verdadeiro desafio, muitas vezes, 
sendo possível apenas através de processos de iterações longos e cansativos em 
solução manual, como é o caso, além da constante de empenamento (Cw), o Módulo 
Plástico (Z). 

Com o uso de softwares cada vez mais recorrente para auxiliar a elaboração do projeto 
estrutural, os tradicionais processos manuais longos e cansativos passaram a ser 
rápidos e práticos, transformando os cálculos e análises complexas em tarefas mais 
simples de serem executadas. Dessa forma, para tornar mais prática a obtenção do 
Módulo Plástico, foi decidido criar uma segunda versão do PROPGEO para a 
implementação dessa nova propriedade. Esse aplicativo, desenvolvido inicialmente na 
pesquisa “Análise dinâmica de estruturas de pilares parede considerando diferentes 
geometrias”, é capaz de calcular propriedades geométricas de seções arbitrárias 
abertas com paredes delgadas, com ou sem eixos de simetria como, por exemplo, 
posição de centroide e do centro de cisalhamento, momentos de inércia em relação a 
eixos genéricos e principais, e a constante de empenamento. 

Para o processo de obtenção do Módulo Plástico, foram estudadas algumas publicações 
sobre o tema, destacando-se J. Fong e B. Vanni. (2011), que no trabalho “Plastic section 
modulus of sections with arbitrary profile geometry” desenvolveram toda a teoria 
necessária para o cálculo dessa propriedade em seções genéricas. As expressões 
matemáticas expostas pelos autores foram estudadas e adaptadas às rotinas 
computacionais compatíveis para a sua implementação no PROPGEO. 

Este trabalho, portanto, teve como motivação a criação de uma nova versão do 
PROPGEO ao acrescentar a determinação de uma importante propriedade geométrica 
necessária ao dimensionamento de perfis genéricos, o Módulo Plástico. Além disso, 
após todo o processo de verificação dos resultados gerados e finalização do processo 
de implementação computacional, a pesquisa concentrou esforços no estudo de 
estruturas laminares através do Método dos Elementos Finitos com o auxílio do software 
ADINA, alterando seu foco em virtude do período de suspensão das atividades na UFRN 
e necessidade de alteração no formato de orientação. 

 

Metodologia 
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Esta pesquisa de Iniciação Científica envolveu dois estudos independentes: a 
atualização do aplicativo PROPGEO realizada desde o início da vigência do projeto até 
a suspensão das atividades na UFRN, e a análise de estruturas laminares utilizando o 
software ADINA, desenvolvida no período sequente até o final da vigência. Desta forma, 
serão apresentadas a seguir, as metodologias associadas a cada um dos estudos 
citados. 

Metodologia 1: atualização do aplicativo PROPGEO 

Inicialmente foi necessário o estudo da referência bibliográfica, em especial da 
publicação de Fong;Vanni (2011), para definir um escopo de implementação, seguindo 
a teoria para o cálculo do Módulo Plástico. Após esta etapa, as rotinas de programação 
foram adaptadas de acordo com as linguagens Java e HTML, que foram utilizadas para 
a construção do PROPGEO. 

Para a implementação da nova funcionalidade do aplicativo foi necessário o uso de uma 
plataforma para apoiar o desenvolvimento do software, uma IDE (Integrated 
Development Environment). Para essa atualização foi adotada o Netbeans, que foi a 
mesma plataforma utilizada na criação do PROPGEO. 

Após a definição das rotinas, linguagens e IDE deu-se início à fase de implementação. 
Essa etapa ocorreu de forma gradual e utilizando alguns recursos presentes na primeira 

versão do aplicativo. 

Finalizada esta última fase, foram analisados diversos exemplos com perfis diversos 
buscando testar todas as possibilidades previstas no aplicativo para avaliar a 
confiabilidade das respostas calculadas. Esta etapa de validação de resultados foi 

realizada tendo por base os valores analíticos apresentados na literatura. 

Metodologia 2: análise de estruturas laminares 

Para estruturas laminares foi necessário um estudo inicial sobre o tema, baseado em 
Billington (1990) e em Nóbrega (2004), além de definir um software a ser utilizado nas 
análises das estruturas. Quanto ao software, foi escolhido o ADINA (Figura 1), na versão 
9.5 com limitação de 900 nós, que é capaz de realizar análises abrangentes baseadas 
no Método dos Elementos Finitos e fornecer respostas confiáveis. 

Após a definição do software foi necessário o estudo do programa para a compreensão 
e correta utilização das suas funcionalidades, e esta etapa foi realizada com a simulação 
de estruturas que possuem resultados analíticos conhecidos. Para o referido estudo 
foram utilizadas estruturas de vigas, pórticos, placas retangulares (lajes) e placas 
circulares (Figura 1a). 

Os resultados das análises computacionais do ADINA foram comparados com as 
respostas encontradas na literatura, destacando-se, por exemplo, Young (1989), que 
forneceu as expressões analíticas para o cálculo manual das respostas de interesse 
para as placas avaliadas no programa (Figura 1b). 

 
Resultados e Discussões 
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Como resultados tem-se a elaboração da segunda versão do PROPGEO, que ganhou 
um “upgrade” com a nova funcionalidade para o cálculo do Módulo Plástico para perfis 
com seções genéricas, tornando mais simples e prático esse processo, além de auxiliar 
no cálculo de diversas outras propriedades geométricas. A Figura 2 mostra a interface 
de entrada de dados (à esquerda) e as propriedades calculadas (à direita). 

Na aba de Resultados (Figura 3) houve a necessidade de mudança tanto no layout como 
nas rotinas internas. Nessa aba de saída de dados do aplicativo, foram acrescentadas 
duas caixas de resultados, o Módulo Plástico Zx e Módulo Plástico Zy, onde, depois do 
cálculo envolvendo os dados fornecidos pelo usuário, o programa irá exibir os resultados 
obtidos para essa propriedade. É importante lembrar que foram feitos diversos testes 
com o programa, comparando-se as respostas obtidas com as calculadas 
analiticamente com o objetivo de avaliar a confiabilidade do aplicativo nas respostas 
computacionais. 

Para as estruturas laminares, os resultados encontrados no ADINA foram satisfatórios 
e condizentes com as respostas analíticas da literatura. Além disso, é importante 
salientar que, a partir dos testes, foi possível identificar a malha 16x16 com 8 nós como 
a melhor discretização - processo em que a estrutura é dividida em pequenos 
subdomínios - para dar prosseguimento à pesquisa e análise de novas estruturas. 

 
Conclusão 

 
O desenvolvimento dessa pesquisa resultou na segunda versão do PROPGEO, que por 
ser uma ferramenta computacional simples e ágil, ajuda a tornar mais prática a obtenção 
do Módulo Plástico para seções tanto convencionais como genéricas. Dessa forma, o 
software se tornou mais completo para auxiliar no cálculo e dimensionamento de perfis 
de seções abertas e paredes delgadas, com ou sem eixo de simetria. 

A implementação da nova funcionalidade do aplicativo utilizando o Java, o Netbeans e 
o HTML ocorreu sem grandes transtornos. Isso foi possível porque a continuidade do 
projeto ocorreu respeitando as características e compatibilidades de ferramentas 
utilizadas desde a criação do software. 

Destaca-se que essa pesquisa já rendeu um artigo para a Revista da Estrutura de Aço 
– REA, o qual está aprovado e aguardando a publicação (Figura 4). Além disso, a versão 
atualizada do PROPGEO já foi disponibilizada de forma livre e gratuita no site da TQS 
Informática Ltda., a empresa brasileira líder que desenvolve e comercializa sistemas 
computacionais gráficos na área de engenharia (Figura 5). 

Finalmente, sobre o estudo relacionado a estruturas laminares, as respostas foram 
todas satisfatórias, inclusive, possibilitaram melhor compreensão sobre como definir a 
“melhor malha de discretização” e a quantidade ideal de nós para a obtenção de 
respostas satisfatórias em uma análise estrutural. Estes conceitos serão importantes 
para a continuidade da pesquisa. 
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Figura 1a – Placa circular com furo submetida a uma carga vertical distribuída 
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Figura 1b – Plotagem de isobandas de tensão efetiva na placa circular 

 

 

Figura 2 – PROPGEO, versão 2 
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Figura 3 – Aba resultados PROPGEO 
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Figura 4 - Revista da Estrutura de Aço – REA 

 

 

Figura 5 – PROPGEO na TQS Store 
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TÍTULO: Modelo Para a Realização de Ensaios Experimentais e Cálculo de Parâmetros 

do Regulador Eletromagnético de Frequência (REF) 

Resumo 

O estudo de parâmetros físicos dos circuitos equivalentes de máquinas elétricas é 
essencial para a engenharia elétrica. A correta compreensão desses modelos permite 
a implementação de estudos de simulação e a construção de ferramentas físicas e 
virtuais capazes de prever e permitir antecipar, teoricamente, soluções para a máquinha 
em operação. Este relatório se concentra nos testes para determinar os parâmetros 
físicos de máquinas elétricas, especialmente o protótipo 01 do Regulador de Frequência 
Eletromagnética (REF). Ele também apresenta seus resultados para comprovar a 
validade dos parâmetros obtidos. 
 
Palavras-chave: Instrumentação; Máquinas Elétricas; Circuito Equivalente; REF; 

TITLE: Determining the Critical Parameters of Circle Diagram of Inductor Machines - 

With Respect to the Electromagnetic Frequency Regulator 

Abstract 

The study of physical parameters of the equivalent circuits of electrical machines is 
essential for electrical engineering. The correct understanding of these models allows 
the implementation of simulation studies and the construction of physical and virtual tools 
capable of predicting and anticipating, theoretically, solutions for the machine in 
operation. This report focuses on tests to determine the physical parameters of electrical 
machines, especially prototype 01 of the Electromagnetic Frequency Regulator (REF). 
It also presents its results to prove the validity of the obtained parameters. 
 
Keywords: Instrumentation; Electrical Machinery; Circle Diagram; REF; 

Introdução 

Na engenharia, se faz muito importante o estudo e modelagem das máquinas elétricas. 
Ao se desenvolver os circuitos equivalentes das máquinas e fazer uma correta medição 
dos parâmetros que o compõem. Os estudos de simulação permitem a previsão do 
comportamento da máquina em diversas situações de uso, além de auxiliar no 
desenvolvimento de estratégias de controle. Este relatório tem por objetivo demonstrar 
a metodologia para medição dos parâmetros do circuito equivalente de um motor elétrico 
trifásico, bem como apresentar os resultados obtidos nesse processo. 
 
Metodologia 

 
Ensaios Realizados 
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Para determinar os parâmetros do protótipo 01 do REF, foram realizados os seguintes 
ensaios: 
• Ensaio de Circuito Aberto - É realizado para calcular o valor aproximado dos 
parâmetros do circuito magnético (Rm e Xm), cujo circuito equivalente está presente na 
Figura 1 e diagrama de montagem representado na Figura 2; 
• Ensaio de Curto-Circuito - É realizado para encontrar os parâmetros de impedância do 
estator (R1 e X1) e do rotor (R2 e X2), cujo circuito equivalente está presente na Figura 
3 e diagrama de montagem representado na Figura 4; 
• Ensaio de Corrente Contínua - É realizado para separar os valores das resistências 
R1 e R2, cujo circuito equivalente está presente na Figura 5 e diagrama de montagem 
representado na Figura 6; 
• Ensaio de Inércia do Rotor Síncrono; 
• Ensaio de Inércia do Rotor Assíncrono; 

Considerações Iniciais  

• A máquina é um motor síncrono trifásico do tipo rotor em gaiola de esquilo de dois 
polos;  
• A máquina trifásica é equilibrada e a conexão é do tipo triângulo;  
• Foram desprezados os efeitos da saturação magnética;  
• As distribuições de fluxo no entreferro foram consideradas senoidais;  
  
Material Utilizado  
  
Os ensaios foram realizados utilizando o sistema de monitoramento e controle do 
protótipo 01 do Regulador Eletromagnético de Frequência (REF). Os sinais captados 
são digitalizados através de um sistema de aquisição de dados (DAQ) e então enviados 
para o software LABVIEW. O LABVIEW é um software que utiliza a digitalização das 
medições para permitir o monitoramento do comportamento das variáveis de estado da 
máquina, permitindo também apresentar essa monitoração por meio de uma série de 
gráficos.  
  
Nos ensaios com excitação em CC, foram utilizados medidores de tensão e corrente 
analógicos de precisão. Com as medições de correntes e tensões, foi possível, calcular 
as potências ativa e reativa envolvidas em cada medição. O LABVIEW permitiu gravar 
um total de 5000 amostras gravadas a cada medição realizada. Tais gravações foram 
feitas em condição de regime permanente e permitiram plotar formas de onda das 
correntes de linha e tensões fase-fase (em componentes de fase e α, β), potências 
instantâneas, vetores posição das correntes e tensões, velocidade, comportamento 
dinâmico na partida e desligamento.  
  
Tratamento dos Dados  
  
A partir das medições de tensões fase-fase e correntes de linha, foram calculadas, a 
cada amostra, as correntes entre fases e as tensões fase-neutro. As tensões e correntes 
também foram transformadas em suas componentes α, β. Isso permitiu calcular o 
comportamento, ao longo do ensaio, da potência ativa, reativa, aparente e fator de 
potência. As componentes α, β de tensões e correntes foram calculadas a partir dos 
valores instantâneos de cada amostra. Para esse cálculo, utilizou-se a matriz de 
transformação de Clarke.  
Após a transformação para o sistema α, β, é possível calcular as potências ativa e 
reativa. A partir das medições realizadas, também foi possível montar os gráficos (vxi) 
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e (pxi). Com base nestes, se extraíram equações de potência ativa, tensão e corrente, 
os quais possibilitaram o cálculo dos parâmetros propostos - R1, R2, X1, X2, Rm e Xm 
- com a devida precisão. Equação Dinâmica No caso do REF, ocorrem dois corpos 
livres, de modo que duas equações dinâmicas estarão envolvidas. Um torque motor 
recebe reações do torque de carga e de acordo com a velocidade angular e aceleração, 
das parcelas de atrito e momento de inércia. Foram feitos ensaios que permitiram obter 
os valores das constantes de inércia (J) e de atrito (B).  
No caso do corpo livre correspondente ao rotor síncrono do REF, realizou-se o ensaio 
de leva-lo à velocidade de regime permanente em vazio, desligando a alimentação 
elétrica a partir de certo momento, mantendo-se a medição da velocidade do rotor 
síncrono até que caiu a zero. 
 
Resultados e Discussões 

 
• Ensaio de Circuito Aberto - Todos os resultados obtidos no ensaio de circuito aberto 
estão explicitados na Tabela 1. Foram aferidas as medições dos valores de corrente e 
tensão por fase, além dos valores de velocidade em rotações por minuto (RPM). 
• Ensaio de Curto-Circuito - Todos os resultados obtidos no ensaio de curto-circuito 
estão explicitados na Tabela 2. Foram aferidas as medições dos valores de corrente e 
tensão por fase, além dos valores de velocidade em rotações por minuto (RPM), cujo 
valor é sempre zero devido ao rotor bloqueado. 
• Ensaio de Curto-Circuito - Os valores de tensão e corrente extraídos das medições do 
Ensaio de Curto-Circuito estão registrados na Tabela 3. 
• Tratamento de Dados (Ensaio de Circuito Aberto) - O tratamento dos dados resultou 
na Tabela 4, a qual permitiu a montagem do Gráfico 1 - VxI, Gráfico 2 - PxI e Gráfico 3 
- QxI. Com isso, puderam ser feitas recursões dos gráficos, o que resultou nas 
conclusão que o valor da resistência do rotor é altíssimo, 1200 vezes maior que o valor 
verificado com o escorregamento unitário (s=1,0). Desta forma, observando-se a figura 
2, considera-se plausível considerar que as potências P3f e Q3f medias na corrente 
Il=5,559 A correspondam à soma da perda na resistência da armadura, com as perdas 
rotacionais em vazio e as perdas no ferro (representadas pelo resistor Rm na figura 2) 
e à soma da potência reativa concentrada na reatância de armadura, X1, com a potência 
reativa magnetizante, representada pela reatância Xm, respectivamente; 
• Tratamento de Dados (Ensaio de Curto-Circuito) - O tratamento dos dados resultou na 
Tabela 5, a qual permitiu a montagem do Gráfico 4 - VxI, Gráfico 5 - PxI e Gráfico 6 - 
QxI. 
• Cálculo de R1 - Na tabela 6, na coluna “Medias y”, tomando-se os valores 3 a 6, foi 
calculado o valor médio adotado para R1=0,66209 Ω. 
• Cálculo de R2 - Com base nos dados do Ensaio de Curto-Circuito, chegou-se que 
R2=P3f(5,559)/(3∙(I1l)^2)-R1=0,609071 Ω. 
• Cálculo de X1 e X2 - Segundo recomendações da ABNT, os valores de X1 e X2 podem 
ser considerados iguais, logo pode-se considerar, com base nos dados do Ensaio de 
Curto-Circuito, que X1=X2=Q3f (5,559)/(6∙(I1l)^2)=0,7096819 Ω. 
• Cálculo de Xm - Com base nos dados do Ensaio de Circuito-Aberto, pode-se 
considerar Xm=(Qm/3)/(Imag{Il1})^2, onde Qm= Q3f-3*X1(IL1^2). Logo, Xm=22,263793 
Ω. 
• Cálculo de Rm - Com base nos dados do Ensaio de Circuito-Aberto, pode-se 
considerar Rm=PRm/Re{Il1^2}, onde PRm(5,559)=P3f(5,559)/3-P3f(0)/3-PR1(5,559). 
Logo Rm=108,28112 Ω. 
• Ensaio de Inércia - Os ensaios permitiram a montagem dos Gráficos 7, 8 e 9. A partir 
destes, se calculou Ra=3,33 Ω e Rs= 0,58 de onde se pôde extrair B=0,003445 W.s^2, 
J=0,0540845 N.m.s2 e ka=0,12111 V.s/A. 
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Conclusão 

 

Este artigo apresenta os ensaios realizados e o tratamento matemático adotados para 
a obtenção dos parâmetros do circuito equivalente do REF. Tal conhecimento dos 
parâmetros do circuito equivalente permite realizar estudos de simulação do 
comportamento do Regulador Eletromagnético de Frequência e também auxilia no 

projeto de parâmetros e estratégias de controle. 
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Figura 1 - Diagrama do Circuito Equivalente (Por Fase) de um Motor Elétrico; 
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Figura 2 – Diagrama do Circuito Equivalente (Por Fase) de um Motor Elétrico Operando 
em Vazio; 

 

 

Figura 3 - Diagrama Para Montagem do Ensaio de Curto Aberto; 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1805 

 

 

Figura 4 - Diagrama do Circuito Equivalente (Por Fase) Para o Ensaio de Curto-Circuito; 

 

 

Figura 5 - Diagrama Para Montagem do Ensaio de Curto-Circuito; 
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Figura 6 – Circuito Equivalente da Armadura (Após Aplicação de CC e com a velocidade 
do rotor Wr = 0); 

 

 

Figura 7- Esquema de montagem para o ensaio de corrente contínua na armadura; 

 

 

Figura 8 - Diagrama Para Montagem do Ensaio de Inércia do Rotor Assíncrono; 
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Gráfico 1 - VxI - Ensaio de Circuito-Aberto 

 

 

Gráfico 2 - PxI - Ensaio de Circuito-Aberto 
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Gráfico 3 - QxI - Ensaio de Circuito-Aberto 

 

 

Gráfico 4 - VxI - Ensaio de Curto-Circuito 

 

 

Gráfico 5 - PxI - Ensaio de Curto-Circuito 
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Gráfico 6 - QxI - Ensaio de Curto-Circuito 

 

 

Gráfico 7 - Gráfico do comportamento das correntes e tensões em componentes α, β, 0 
no ensaio de inércia do rotor síncrono. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1810 

 

 

Tabela 1 - Resultados do Ensaio de Circuito Aberto; 

 

 

Tabela 2 - Resultados do Ensaio de Circuito Aberto; 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1811 

 

Tabela 3 - Resultados do Ensaio de CC na Armadura; 

 

 

Tabela 4 – Resultados do Ensaio de Circuito-Aberto (ou Rotor Livre) 

 

 

Tabela 5 – Tratamento dos Resultados do Ensaio de Curto-Circuito; 
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Tabela 6 - Síntese dos Resultados (REF) 

 

 

Tabela 7 - Síntese dos Resultados (Motor CC - Série) 
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TÍTULO: Implementação de Funções de Proteção de Sistemas Elétricos de Baixa 

Tensão em um Controlador Digital de Sinais (dsPIC) 

Resumo 

 

O trabalho ora apresentado é um esforço desprendido para o desenvolvimento de um 
Gerenciador de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (GIEBT) e suas funções de 
proteção. O dispositivo é uma implementação de um quadro de energia residencial que 
realiza o monitoramento de grandezas concernentes à rede de alimentação, para avaliar 
sua qualidade, balanceamento e realizar proteção da instalação. A aquisição, medição 
e controle das variáveis medidas é realizado pelo processador digital de sinais dsPIC 
da Microchip e pelos periféricos a ele associados, através de técnicas de processamento 
e tratamento de sinais como Transformada Discreta de Fourier e Componentes 
Simétricas. O sistema realiza continuamente a avaliação da rede de alimentação, 
seccionando-a conforme os parâmetros previstos nas funções de proteção. Simulações 
a nível computacional são desenvolvidas no software Matlab com o intuito de validar os 
métodos de processamento de sinais idealizados e facilitar a transição para o hardware 
embarcado, o objetivo final. 

 
 
Palavras-chave: Proteção de instalações elétricas residenciais, dsPIC 

TITLE: Implementation of Protection Functions for Low Voltage Electrical Systems in a 

Digital Signal Controller (dsPIC) 

Abstract 

 

The work now presented is an effort to develop a Low Voltage Electrical Installations 
Manager (GIEBT) and its protection functions. The device is an implementation of a 
residential electrical distribution panel that performs the monitoring of the feeding line’s 
variables, to evaluate its quality, balance and to protect the electrical installation. The 
aquisition, measurement and control of the measured variables is performed by the 
dsPIC digital signal processor and its peripheral devices through signal processing and 
treatment techniques such as the Discrete Fourier Transform and Symmetrical 
Components. The system performs continually the evaluation of the feeding network, 
sectioning it according to the protection functions’ parameters. Computational level 
simulation were developed in the Matlab software, with the intent of validating the signal 
processing methods idealized and to facilitate the transition to embedded hardware, the 
ultimate goal. 
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Keywords: Residential electrical installations protection, dsPIC 

Introdução 

Atualmente, há um crescente interesse da sociedade em geral para com o consumo, 
geração e distribuição de energia elétrica, da escala residencial até à industrial. O papel 
desempenhado pela energia elétrica na sociedade torna imprescindível que os 
consumidores tenham acesso a uma maior quantidade de dados acerca da qualidade e 
segurança do seu acesso à rede elétrica, para que possam avaliar o desempenho da 

entrega de energia pela sua concessionária e estudar possíveis melhorias. 

Nesse sentido, o projeto ora apresentado emerge como uma alternativa viável para o 
controle e avaliação da alimentação e da instalação residencial do usuário, uma vez que 
permite a avaliação das grandezas concernentes à rede de alimentação trifásica – 
tensão e corrente – ao passo que realiza a proteção da instalação elétrica através dos 
parâmetros de segurança desejados. 

Com efeito, a aplicabilidade do GIEBT – Gerenciador de Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão – decorre da sua modernidade (sua operação completamente digital) e das 
possibilidades de monitoramento contínuo de variáveis e desenvolvimento de funções 
de proteção conforme necessidade do usuário. 

As funções de proteção gerais previstas pelo GIEBT são as de sobrecorrente, 
sobretensão e de desbalanceamento de fase. Respectivamente, essas funções são 
implementadas através de sensores de corrente, de fase e pela técnica das 
componentes simétricas. Ademais, estuda-se a nível incipiente a possibilidade da 
implementação da função de proteção de corrente diferencial residual, para simular o 
funcionamento do IDR (Interruptor Diferencial Residual), que atualmente é obrigatório 

em instalações residenciais. 

O cerne do sistema proposta é o processador digital de sinais dsPIC 33, da fabricante 
Microchip. Associado a periféricos de medição e atuação, o sistema objetiva 
desempenhar a função de um quadro de energia residencial completamente digital. A 
utilização de um dispositivo programável permite a potencial adaptação das funções de 
proteção e monitoramento às necessidades do usuário, bem como a afinamentos na 
operação e adaptação a diferentes periféricos. 

O desenvolvimento de um quadro de energia residencial digital e mais inteligente pode 
ser mais uma importante etapa no processo de aproximação entre, em um extremo, a 
geração de energia e, no outro, o usuário final, de maneira a tornar esse processo mais 
eficiente e transparente. Além disso, aproxima-se do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 7 da Agenda 2030 da ONU – Organização das Nações Unidas. Esse 

objetivo prevê o acesso a energia de maneira moderna, limpa e confiável. 

 
Metodologia 
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O projeto ora apresentado é um esforço desenvolvido principalmente no Laboratório de 
Sistemas Embarcados (LASEM), localizado no nPITI, sob orientação do professor 
Marcos Antônio Dias de Almeida e apoio do professor José Alberto Nicolau. Em linhas 
gerais, objetivou-se desenvolver um sistema digital que desempenhe as funções de um 
quadro de distribuição a partir da utilização do processador digital de sinais dsPIC 33, 
da Microchip Technology. 

A partir da associação do dsPIC 33 com elementos periféricos como transformadores, 
sensores de tensão e de corrente e relés, estrutura-se um sistema digital trifásico capaz 
de analisar uma rede trifásica doméstica em função do seu balanceamento, 
temperatura, corrente e tensão. Basicamente, um quadro de energia digital com funções 

de proteção e análise. 

Metodologicamente, as técnicas utilizadas para o tratamento dos sinais trifásicos 
oriundos da rede de alimentação podem ser divididas em dois grupos: as de análise de 
sinais – principalmente a técnica das componentes simétricas – e as de processamento 

digital de sinais – principalmente a amostragem e conversão analógico-digital. 

As etapas de processamento digital de sinais são necessárias para adequar o sinal 
analógico oriundo da rede de alimentação ao trabalho com o microcontrolador digital. 
Nesse processamento digital, é importante atentar para as condições sob as quais pode-
se garantir a equivalência entre o sinal original e sua versão amostrada: primeiro, o 
critério de Nyquist e, segundo, a avaliação do aliasing. 

O critério de Nyquist aponta que a frequência de amostragem deve ser pelo menos duas 
vezes maior que a maior frequência presente no sinal a ser amostrado (LATHI, 2007). 
Uma verificação simples desse teorema decorre da consideração de que a operação de 
amostragem de um sinal digital pode ser representada como um produto entre o sinal 
analógico a ser amostrado e um trem de impulsos de período , o período de 
amostragem. 

Conforme Lathi (2007), decorre dessa multiplicação no tempo que espectro do sinal 
amostrado e o espectro do sinal analógico  pode ser representado de acordo com a 
Equação 1, desde que se considere a propriedade de deslocamento da convolução na 
frequência. 

A periodicidade em impõe a condição de que a frequência de amostragem seja maior 
ou igual a duas vezes a largura de banda do sinal, para que a translação na frequência 
possa compensar a eventual sobreposição de bandas laterais inferiores e superiores de 
cópias periódicas adjacentes do espectro original. 

Com respeito ao fenômeno do aliasing, a própria observação da expressão supracitada 
pode indicar que, para sinais de largura de banda ilimitada, sempre haverá algum grau 
de superposição de bandas laterais. Assim, mesmo os sinais amostrados que 
obedecem ao critério de Nyquist ainda podem sofrer dessa sobreposição de bandas 
laterais em função de sua largura de banda infinita, já que no processo de amostragem 
há a suposição implícita de que o sinal a ser amostrado é de suporte finito no tempo - 
precisamente o aliasing. 

A principal maneira possível de minimizar o efeito do aliasing é aumentar a frequência 
de amostragem para além do valor mínimo previsto pelo critério de Nyquist. No trabalho 
ora apresentado propõe-se uma amostragem a frequência de 3600 Hz, de acordo com 
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o praticado em Dantas Neto (2018). Essa frequência é 60 vezes maior do que a 
frequência da rede de alimentação 60 - suficientemente maior para evitar aliasing e 
adequada às características operacionais da maioria dos microcontroladores 
operacionais. 

A recomposição do sinal no tempo a partir das amostras é feita através de um algoritmo 
de FFT – Transformada Rápida de Fourier -, que calcula a Transformada Discreta de 

Fourier de maneira mais eficiente. 

Para além da problemática do processamento dos sinais, é preciso analisá-los para 
deles extrair as informações desejadas. A principal técnica de sistemas trifásicos 
desbalanceados é o método das componentes simétricas, desenvolvido por Charles L. 

Fortescue (Fortescue, 1918). 

Em essência, o método das componentes simétricas é um desenvolvimento matemático 
que permite a decomposição dos sinais que compõem um sistema trifásico 
desbalanceado em três conjuntos de sinais equilibrados: 

i) Uma sequência positiva e simétrica, em que as fases estão na mesma ordenação 
encontrada no sistema trifásico analisado; 

ii) Uma sequência negativa e simétrica, em que as fases estão na ordenação oposta à 
encontrada no sistema trifásico analisado; 

iii) Uma sequência zero, em que as fases estão em fase. 

Com efeito, essa decomposição nada mais é do que uma representação sob forma 
equilibrada de um sistema desequilibrado. Para relacionar um ao outro, uma matriz de 
transformação pode ser formulada, a partir da operação com um fasor unitário de 

módulo 1 e fase 120 graus, tal que . 

Assim, as tensões de fase Va, Vb e Vc podem ser relacionadas às componentes 
simétricas V0, V1, V2  a partir da Equação 2. 

A partir da Equação 2, define-se a matriz de transformação T (Equação 3): 

Também é possível relacionar as componentes simétricas às tensões de fase a partir 
da matriz de transformação, através da Equação 4. 

Por fim, relações para as correntes de fase e suas componentes simétricas (e vice-
versa) também podem ser expressas através da matriz de transformação (Equações 5 

e 6). 

 
Resultados e Discussões 

 

O desenvolvimento do projeto se deu majoritariamente em função de uma 
fundamentação teórica baseada em simulações computacionais e na avaliação de 
alternativas à proposição inicial de trabalho, além do estudo da configuração física do 
sistema. 
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3.1 Considerações sobre o hardware do sistema proposto 

A estrutura básica do sistema é bastante semelhante à proposta em Dantas Neto (2018). 
Na entrada do sistema, um sinal trifásico 3F + N (três condutores fase e um condutor 
neutro), cujo potencial será reduzido por um transformador de potencial 250:7, é 
injetado. Como a tensão de operação do dsPIC 33 é de 3,3 V, ainda será necessário 
reduzir essa tensão. Um divisor de tensão seleciona uma tensão de 3,3 Vpp, a qual, por 
sua vez, passa por um offset de 1,65 V para que a tensão na entrada do dsPIC esteja 
compreendida entre 0 e 3,3 V – já que, naturalmente, ele só é capaz de avaliar valores 
positivos de tensão. 

Assim, tem-se quatro sensores de corrente não invasivos (um para cada fase e um para 
o condutor neutro) modelo SCT-013 de saída em tensão e corrente nominal de 30 A, 
fabricado pela YHDC. Além disso, quatro relés de estado sólido (três monofásicos, um 
para cada fase, e um trifásico, para seccionamento geral do sistema); quatro 
transformadores de potencial (um para cada fase e um para o neutro) e, por fim, um 

resistor de carga para cada fase, num total de 3. 

Na figura 1, um diagrama ilustrativo da configuração básica do sistema. 

Em razão da pandemia de Sars-CoV-2 de 2020, não foi possível realizar a montagem 
física do sistema proposta, uma vez que o acesso ao laboratório foi inviabilizado. 

3.2 Estimação fasorial e componentes simétricas 

Desenvolveu-se um código computacional no software Matlab capaz de realizar a 
estimação fasorial de um sistema trifásico desbalanceado através da inserção de suas 
componentes fasoriais. Essa etapa objetivou a validação teórica da técnica de análise 
de sinais proposta e, eventualmente, fornecer uma base para o desenvolvimento do 
código para hardware embarcado a ser desenvolvido para a efetivação do sistema 
proposto. 

Dada a natureza computacional do processo, os parâmetros de entrada do programa – 
as componentes fasoriais do sistema trifásico, a saber – são implicitamente tratadas 
como valores discretos no tempo. A partir desses parâmetros fornecidos, são aplicados 
os algoritmos de estimação fasorial por componentes simétrica e de Transformada 
Discreta de Fourier para reconstruir o sinal original no tempo e amplitude, ao passo em 

que se obtém a sua representação em função das suas componentes simétricas. 

Com efeito, as componentes simétricas de corrente e podem ser utilizadas para analisar 
parâmetros de equilíbrio do sistema trifásico. O desequilíbrio de corrente, por exemplo, 
pode ser definido como a razão em módulo entre as componentes negativa e positiva 

(Equação 7) 

Para teste e comparação da simulação computacional desenvolvida, foi utilizada uma 
API (Interface de Programação de Aplicações) da Schweitzer Engineering Laboratories 
para o software Excel, a qual calcula as componentes simétricas referentes a um 
conjunto de três tensões de fases. Ao inserir o conjunto de tensões de fase expresso na 
Equação 8, espera-se os resultados expressos na Equação 9, de acordo com a API 
utilizada. 
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A saída no código desenvolvido em Matlab, baseada nas três fases em questão, mostra 
concordância com o resultado esperado. As figuras 2, 3 e 4 mostram a saída obtida para 

cada uma das componentes simétricas que representam esse sistema trifásico: 

Componente de sequência zero 

Figura 2 – Componente de sequência zero para o exemplo dado. Autoria própria 

Componente de sequência positiva 

Figura 3 – Componente de sequência positiva para o exemplo dado. Autoria própria 

Componente de sequência negativa 

Figura 4 – Componente de sequência negativa para o caso dado. Autoria própria 

3.3 Funções de proteção e função de sensoriamento diferencial de corrente residual 

As funções de proteção previstas – mais uma vez, proteção contra sobrecorrente e 
sobretensão – podem ser facilmente implementadas a partir da leitura dos valores de 
tensão e corrente pelo dsPIC e seus periféricos. Caso as leituras ultrapassem um certo 
valor por um tempo determinado, o sistema atuaria, determinando o seccionamento da 
alimentação. Uma função de desbalanceamento também pode ser implementada a 
partir da avaliação do quociente entre os módulos das componentes negativa e positiva. 

Também foi estudado implementar uma função de proteção que desempenhe o papel 
de um dispositivo IDR (Interruptor Diferencial Residual). O IDR realiza a soma fasorial 
entre as três fases e o condutor neutro. Caso haja um valor residual de corrente maior 
que um limite definido previamente (geralmente 30mA), o dispositivo atua, seccionando 
a alimentação. 

A presença de um resíduo de corrente na instalação elétrica pode ser indício de fuga de 
corrente para a terra através de carcaças metálicas, já que a corrente que está sendo 
injetada na rede a partir dos condutores fase não está voltando através do condutor 
neutro. Isso pode ocasionar choques e, portanto, colocar em risco a saúde e bem estar 
de indivíduos. 

A configuração idealizada envolveria a medição, através de somente um sensor de 
corrente não invasivo (do mesmo modelo utilizado para o sensoriamento de corrente já 
comentado), dos três condutores fase e do neutro. Em teoria, caso as correntes de fase 
somadas sejam iguais à corrente no condutor neutro, os campos eletromagnéticos se 
anulariam no ponto de leitura do sensor e o valor acusado na saída seria de 0 A. Se, 
entretanto, houvesse algum resíduo, a soma não seria nula e o sensor acusaria um valor 
não nulo, a ser avaliado para o possível seccionamento do sistema. 

Contudo, os sensores utilizados são de corrente nominal de 30 A e possuem classe de 
exatidão de 1%, ou seja, o seu fundo de escala de 300 mA é 10 vezes maior que o limiar 
de atuação geralmente considerado em aplicações de IDRs residenciais – mais uma 
vez, 30 mA. Portanto, para aplicações práticas essa configuração exige a utilização de 
sensores com classe de exatidão em torno de 1%, bem menores que 1%. 
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Conclusão 

 

É válido reiterar que, em razão da pandemia de Sars-CoV-2, a maior parte das funções 
desenvolvidas a nível teórico não foram testadas, visto que um modelo real do sistema, 
dotado de controlador e periféricos, não pode ser montado. Todavia, os resultados 
teóricos obtidos são animadores. 

Apesar das dificuldades no desenvolvimento do projeto, muitas considerações 
complementares à proposta de trabalho inicial surgiram. Uma primeira possibilidade de 
extensão das funções propostas pelo dispositivo trabalho seria precisamente a função 
Diferencial Residual (IDR), conforme citado anteriormente. 

A motivação para o estudo dessa possibilidade é em boa parte devido à escassez da 
literatura acadêmica nessa área. Um bom número de trabalhos nessa área envolve a 
utilização de dispositivos IDR comerciais operando independentemente do sistema – o 
que de certa forma foge à problemática de desenvolver um dispositivo IDR integrado. 

Outros trabalhos envolvem tecnologia avançada, como em Martinez et. al (2004), que 
utiliza materiais ferrofluídicos para tal sensoriamento diferencial de corrente com alta 
precisão. 

Dessa forma, o desenvolvimento de um dispositivo digital com sensoriamento diferencial 
de corrente traria mais um grau de funcionalidade para um sistema de monitoramento e 

proteção para redes de alimentação elétrica. 

Outrossim, outra possibilidade de estudo seria a substituição da estimação fasorial a 
nível de software por uma solução em hardware, baseada em amplificadores 
operacionais. Nessa configuração as fases seriam comparadas com uma tensão de 
valor nulo (0 V) e, sempre que houvesse um cruzamento em 0 V, um instante de tempo 
seria armazenado, referente a esse cruzamento em 0 V. 

Dessa forma, com base na diferença de tempo entre os cruzamentos em 0 V para cada 
fase, seria possível estimar a fase de cada uma das fases. A amplitude do fasor seria 

somente o maior valor dentre as amostras obtidas em um ciclo. 

Por fim, é imprescindível ressaltar a aplicabilidade e funcionalidade de um dispositivo 
digital de proteção de redes trifásicas. A integração e expansão de funções de proteção 
fornece ao usuário um vasto controle sobre sua rede de alimentação, ao ponto que pode 
proteger seus equipamentos e indivíduos. Com efeito, essa integração e digitalização 
das funções de proteção permite ainda modificação do sistema, em função das 
necessidades do usuário. 

Esse controle pode ser de particular interesse para verificação de variáveis 
concernentes à qualidade da rede de alimentação que geralmente não estão disponíveis 
ao usuário, como o desbalanceamento na rede trifásica, condutores partidos e outras. 
Ademais, qualquer tentativa de digitalização nas aplicações de engenharia elétrica é, 
hoje em dia, muito bem-vinda. 
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Figura 1 – Diagrama básico do sistema. Autoria própria. 

 

 

Figura 2 – Componente de sequência zero para o exemplo dado. Autoria própria 
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Figura 3 – Componente de sequência positiva para o exemplo dado. Autoria própria 
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Figura 4 – Componente de sequência negativa para o exemplo dado. Autoria própria 
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TÍTULO: ESTUDO TÉCNICO-ECONOMICO DE UM SISTEMA AUTÔNOMO HIBRIDO 

EÓLICO/SOLAR DE GERAÇÃO DE ENERGIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Resumo 

 

Entre os sistemas renováveis de energia, os sistemas fotovoltaicos e eólicos se 
caracterizam por serem eficientes no ponto de vista econômico, porém são sistemas de 
caráter intermitente, causando menos rendimento e produção de energia. Para reduzir 
a intermitência da geração de energia, os sistemas híbridos que combinam duas ou 
mais fontes de energia se apresentam como uma solução. Logo, este trabalho analisa 
a viabilidade de um sistema híbrido eólico-solar autônomo localizado em uma região 
rural. O software HOMER foi utilizado permitindo a modelagem do sistema e otimização 
econômica baseando-se nos dados de irradiação solar e velocidade do vento locais, 
dados de custos dos componentes e pela curva de carga de consumo. O local escolhido 
foi um assentamento rural situado no município de Touros, no estado do Rio Grande do 
Norte. Após as simulações foram realizadas comparações entre os sistemas: híbrido 
eólico-solar, solar e o eólico. Os resultados mostram que entre os sistemas, o híbrido 
se destaca como a configuração com o custo menor em um período de 25 anos de vida 
útil do projeto. 

 
 
Palavras-chave: Sistema Híbrido, Eólico-Solar, Análise Econômica 

TITLE: TECHNICAL-ECONOMIC STUDY OF AN AUTONOMOUS HYBRID WIND/PV 

POWER GENERATION SYSTEM IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

 

Among renewable energy systems, photovoltaic and wind power systems are 
economically efficient, but they are intermittent, causing loss of efficiency and power 
production. To reduce the intermittency of power generation, the solution is hybrid 
systems that combine two or more sources of energy present themselves as a solution. 
Therefore, this work analyzes the viability of an autonomous wind-solar hybrid system 
located in a rural region. HOMER software was used to allow system modeling and 
economic optimization based on solar irradiation data and wind speed, costs of 
components and the system load curve. The chosen place was a rural settlement, 
located in the district of Touros, in the interior of the state of Rio Grande do Norte. After 
the simulations, comparisons were made among three systems: wind-solar hybrid, solar 
and wind. The results showed that among the systems, the hybrid stands out as the 
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lowest configuration cost configuration between the systems over a 25-year project 
lifetime. 

 
 
Keywords: Hybrid System, PV-Wind, Economic Analysis 

Introdução 

As maiores dificuldades e os maiores custos para levar energia elétrica estão justamente 
nas áreas rurais, onde comunidades de baixa densidade populacional, se encontram 
em locais de difícil acesso e longe das linhas de transmissão. (Dal Bem et al., 2016). 
Nesses casos, a opção convencional de produção elétrica é o gerador a diesel, porém 
não se mostra ideal para áreas isoladas em virtude de diversos fatores, tais como a 
dificuldade relacionada ao transporte recorrente de combustível, a complexidade na 
manutenção do gerador e as emissões nocivas ao meio ambiente (Javed et al., 2019). 
Na tentativa de diminuir os impactos ambientais e o uso de combustíveis fósseis, as 
energias renováveis são uma solução. Entre elas, são citadas as energias fotovoltaicas, 
eólica, biomassa, geotérmica, ondas, hidroelétricas etc. Dentre estas, a energia eólica 
e solar são as mais rentáveis, economicamente (Buonomano et al., 2018). 

Mesmo com o bom desenvolvimento tecnológico, há uma grande desvantagem em seu 
uso e isso surge em decorrência de seu comportamento indeterminado, pois há 
dependência do tempo. É necessário clima favorável para utilização de painéis solares, 
tendo em vista que é necessário sol; e das turbinas eólicas, porque é necessário vento 
(Acuña et al., 2017). Devido a intermitência de muitas energias renováveis, é necessário 
combinar mais de uma fonte para ter um sistema confiável, constituindo um sistema 
híbrido baseado em fontes de energia renováveis. (Anoune, 2018). Neste caso, no 
sistema híbrido eólico-solar, uma fonte de energia compensa o déficit da outra (Huang 

et al., 2014). 

Segundo (Lima, 2016), o estado do Rio Grande do Norte condições favoráveis para 
energia híbrida eólica-solar, possuindo regiões com grandes quantidades de vento e 
irradiação solar. Mas devido a intermitência de ambas energias, é necessária uma fonte 
segura de fornecimento de energia, como bancos de baterias que disponibilizam energia 
em horas de intermitência tanto da energia eólica e solar. 

A análise técnica e econômica de um sistema híbrido é essencial para a utilização 
eficiente no uso de energias renováveis (Sinha, 2014). Assim, vêm sendo desenvolvidos 
diversos estudos com o objetivo de analisar o desempenho e a viabilidade econômica 
dos sistemas híbridos dessa natureza, os quais carregam um grau de complexidade 
maior quando comparados aos sistemas não híbridos. Essa complexidade dificulta a 
otimização do sistema, o que acarreta a necessidade de um estudo particular para cada 

caso (Lopez, 2012). 

Para obter o sistema mais eficiente tecnicamente e economicamente, é necessário o 
uso de ferramentas como softwares. Entre os programas, o HOMER permite simulações 
de diversos sistemas on-grid e off-grid que geram eletricidade por várias combinações, 
entre elas módulos fotovoltaicos, aerogeradores, geradores por biomassa, micro-
turbinas, célula de combustível, baterias, armazenamento por nitrogênio e geradores 
auxiliares com várias opções de combustíveis (Singh et al., 2015). 
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Diante de todo o contexto, este trabalho tem o objetivo de apresentar a viabilidade 
técnica e econômica de um sistema híbrido autônomo eólico-solar localizado no estado 
do Rio Grande do Norte. Foi utilizado o software HOMER Pro para a simular as melhores 
configurações de sistemas possíveis utilizando os dados de consumo elétrico de casas 
próximas à região e preços médios dos equipamentos usados no sistema. Após as 
simulações, foi discutida a viabilidade entre os sistema híbrido eólico-solar e os não-

híbridos. 

 
Metodologia 

 

Para simular os sistemas utilizou-se o software HOMER Pro, que a partir de dados dos 
equipamentos utilizados, dados climáticos, dados econômicos e da curva de carga 
energética, consegue entregar o sistema melhor otimizado. Com os dados, o software 
realiza processos iterativos para entregar a melhor configuração proposta para o 
sistema. 

Modelo do sistema 

O sistema principal estudado é um sistema híbrido composto por módulos fotovoltaicos, 
turbinas eólicas, inversores de corrente contínua para alternada e baterias conforme a 
Fig. 1. O sistema funciona com dois circuitos, sendo um de corrente contínua, onde são 
conectadas as baterias e os módulos fotovoltaicos e o circuito de corrente alternada, 
que faz a ligação entre o sistema eólico e as residências. O inversor conecta os dois 
circuitos, convertendo a corrente contínua para a corrente alternada, vice-versa. 

Coleta de dados 

Para os dados climáticos, escolheu-se o município de Touros, região semiárida do 
estado do Rio Grande do Norte. O interior do estado é propício ao uso de energia eólica 
e solar, segundo estudos. A região, um assentamento rural, caracteriza-se por ser 
espaço tanto de moradia como de trabalho, abrigando dezenas de famílias de 
trabalhadores rurais. 

Os parâmetros climáticos usados para a simulação do software são as médias mensais 
de velocidade do vento, média mensal da irradiação solar e média mensal de 
temperatura do ambiente. Como fonte de dados, foi utilizado o banco de dados de 
Irradiância Solar e Meteorologia de Superfície da NASA no qual fornece a média de 
dados mensais feitas por um período de 10 anos para a velocidade do vento e 20 anos 
para a irradiância horizontal e temperatura. 

Após obter os dados de irradiação horizontal global e da velocidade do vento por meio 
da base de dados da NASA, foi obtido uma média anual de irradiação no assentamento 
Santo Antônio de 5,58 kW/m²/dia e 5,50 m/s de velocidade do vento. A Fig. 2 mostra o 
gráfico mensal dos dados. 

Além disso, foi necessário coletar também dados relacionados à temperatura ambiente 
do local onde será dimensionado o sistema híbrido, já que as placas voltaicas perdem 
rendimento em função da temperatura em que são expostas. Os dados obtidos da média 
diária mensal estão contidos da Fig. 3. A média diária anual é de 26,09 ºC. 
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A partir do contato com moradores do assentamento obtiveram-se informações 
relevantes como aparelhos elétricos presentes nas residências e os respectivos tempos 
de uso, além de contas de luz que forneceram o consumo mensal durante um ano nas 
respectivas habitações. Essas informações possibilitaram estimar o consumo elétrico 
mensal durante o ano e criar a curva de carga. Por último, foi feita uma pesquisa de 
mercado com fabricantes nacionais, a fim de obter preços dos componentes para o 
sistema híbrido, incluindo preços médios de baterias, aerogeradores, placas 
fotovoltaicas, inversores a fim de realizar o cálculo com maior precisão possível, valores 
econômicos para a simulação do sistema. 

Simulação no software HOMER 

Após selecionar os equipamentos, o software simula a operação do sistema realizando 
cálculos de balanço de energia em cada intervalo de tempo diária (geralmente em cada 
hora) e compara a demanda elétrica no determinado intervalo de tempo com a energia 
que o sistema pode fornecer e assim realiza o cálculo do fluxo de energia necessário de 
cada equipamento. Esta simulação é realizada dentro de um conjunto de soluções onde 
é determinado o máximo e mínimo que cada equipamento pode fornecer em capacidade 
energética. Em seguida, por meio de processos iterativos, o software determina se a 
configuração é viável (isto é, se ela pode atender à demanda elétrica nas condições 
especificadas) e estima o custo de instalação e operação do sistema durante a vida útil 
do projeto, tendo como objetivo o melhor modelo no ponto de vista econômico. O 
algoritmo que realiza os processos iterativos tem com o objetivo reduzir o NPC (Total 
Net Present Cost), que a cada processo iterativo realizado no espaço de soluções, tem 

o valor do NPC reduzido. 

Parâmetros econômicos do Software 

O software define o melhor modelo de sistema utilizando como base o NPC (Net Present 
Cost) que engloba todos os custos em toda sua vida útil menos a receita gerada por 
revenda dos equipamentos durante todo o projeto e também a venda de energia à 
concessionária em casos de sistemas on-grid. O custo total do sistema inclui os custos 
de capital inicial, reposição, manutenção, entre outros. Outro parâmetro importante é o 
COE (Levelized cost of energy), que divide o custo anual total do sistema pela energia 

total servida. 

 
Resultados e Discussões 

 

Consumo elétrico 

O cálculo de consumo elétrico foi feito a partir de coleta de dados mensais de energia 
consumida pelas casas do conjunto, totalizando uma média diária de 4,366 kWh por 
cada casa do projeto. Para alimentar o software HOMER é necessário ter a média de 
consumo em horas de cada dia. Por meio de entrevistas com moradores do 
assentamento foi coletado informações de uso de aparelhos domésticos, para que 
assim ser realizada a curva de carga próxima do real possível apresentada na Fig. 4. O 
modelo proposto para o projeto é uma comunidade localizada no assentamento, 
composta por 20 casas sendo obtido no total, uma carga média diária de 87,32 kWh, 
com um pico de carga de 8,4 kW. 
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Pesquisa de mercado e especificações técnicas 

Para o cálculo de preços dos equipamentos utilizados no sistema, foi realizado uma 
pesquisa de mercado entre os fornecedores nacionais dos componentes. Para os 
painéis fotovoltaicos obteve-se uma média de preço por cada 250W de painéis, também, 
foi realizado uma média de preço para o inversor. Os equipamentos restantes foram 
modelados na biblioteca do software de acordo com as informações fornecidas pelos 

fabricantes. 

Resultados finais 

Após as simulações, o software fornece resultados otimizados dos três sistemas 
analisados para o local. A Tab. 1 apresenta todos os dados relacionados ao custo e 
informações dos equipamentos de cada sistema durante o período de 25 anos do 
projeto. Nota-se que no sistema híbrido há um menor custo líquido total (NPC) e também 
um menor custo operacional por cada ano. 

As Tabs. 2, 3 e 4 apresentam dados de custos iniciais, manutenção, reposição e 
revenda de cada sistema. O custo de reposição durante os 25 anos do projeto é 
relacionado às baterias, com o percentual de 38,33% do custo total do sistema híbrido, 
48,89% do custo do sistema fotovoltaico e 36,32% do custo do sistema eólico. 

A produção elétrica mensal do sistema híbrido é mostrada na Fig. 5. Observa-se na 
figura que o aerogerador é responsável por 24,4% da energia produzida e as placas 
voltaicas produzem 75,6%. Além disso, a produção de energia é elevada no segundo 
semestre, devido a maior incidência de ventos conforme visto na Fig. 3. No total, o 
sistema híbrido é capaz de produzir 94.801 kWh/ano. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se que para sistemas off-grid o sistema híbrido apresenta-se como a melhor 
solução diante dos sistemas estudados. O resultado é visto por meio dos custos do 
NPC, COE e pelos custos dos equipamentos. A maior redução vista em quantidade de 
equipamentos foram as baterias, de 24,7% em relação ao sistema somente solar e 
69,27% em relação ao sistema eólico, além de que o acoplamento do aerogerador 
resultou em uma redução de 11% em custos de placas fotovoltaicas, comprovando que 
o uso híbrido dos sistemas fotovoltaicos e eólicos na região reduz o uso de baterias e 

aumenta a eficiência energética produzindo mais energia com menos equipamentos. 

Conforme a Tab. 2, os custos totais das baterias representam 45,21% do custo total do 
projeto. Este valor é resultado da vida útil de 4 anos das baterias estacionárias de 
chumbo-ácido. Em comparação à sistemas conectados à rede elétrica, o sistema híbrido 
proposto é menos atrativo devido ao seu alto custo. Sistemas conectados à rede elétrica 
não necessitam de baterias para armazenar o excedente elétrico, visto que é enviado a 
rede elétrica da concessionária e transformado em créditos de energia. Entretanto, os 
sistemas off-grid podem ser viáveis em locais isolados, onde o custo para levar energia 
elétrica por meio de concessionárias se tornam altos e inviáveis tanto para os 
consumidores locais, quanto a companhia elétrica. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1830 

 

 
Referências 

 

Acuña, L. G., Padilla, R. V., Mercado, A. S., 2017. Measuring reliability of hybrid 
photovoltaic-wind energy systems: A new indicator”. Renewable Energy, vol. 106, pp. 
68-77. 

Anoune, K., Bouya, M., Astito, A., & Abdellah, A. B., 2018. Sizing methods and 
optimization techniques for PV-wind based hybrid renewable energy system: A review, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 93, pp. 652-673. 

Dal Bem, J. C. T., Barbi, I., Normey-Rico, J. E., Ruther. R., 2016. Solução para 
Bombeamento de Água em Propriedades Rurais Utilizando Energia Solar Fotovoltaica. 

Revista Brasileira de Energia Solar ano 7, volume VII número 1, pp. 50-57. 

Javed, M. S., Song, A., Tao, M., 2019. Techno-economic assessment of a stand-alone 
hybrid solar-wind-battery system for a remote island using genetic algorithm, Energy, 
vol. 176, n. 1, pp. 704-717. 

Lima, J. A., 2016. Análise da viabilidade da geração híbrida de energia solar e eólica no 
nordeste brasileiro, Tese de Doutorado, PPGRN, UFCG, Campina Grande. 

Lopez, R.A., 2012. Energia Solar para a produção de eletricidade, 1. ed, São Paulo, SP. 

SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Banco Central do Brasil. 
Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic/>. Acessado em: 10 

set. 2019. 

Singh, A., Baredar, P., & Gupta, B., 2015. Computational simulation & optimization of a 
solar, fuel cell and biomass hybrid energy system using HOMER pro software, Procedia 
Engineering, vol. 127, pp. 743-750. 

Sinha, S., & Chandel, S. S., 2014. Review of software tools for hybrid renewable energy 
systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 32, pp. 192-205. 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1831 

 

 

Fig. 1 - Sistema híbrido 

 

 

Fig. 2 - Irradiação solar e velocidade do vento mensais no assentamento Santo Antônio, 
município de Touros. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1832 

 

 

Fig 3. Média de temperatura mensal. 

 

 

Fig. 4 - Curva de carga referente às 20 casas do projeto 
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Tab. 1 - Resultados das simulações contendo os valores econômicos de cada modelo 
de sistema. 

 

 

Tab. 2 - Tabela contendo o NPC detalhado de cada componente do Sistema Híbrido. 

 

 

Tab. 3 - Tabela contendo o NPC detalhado de cada componente do sistema fotovoltáico. 

 

 

Tab. 4 - Tabela contendo o NPC detalhado de cada componente do sistema eólico. 
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Fig. 5 - Produção mensal do sistema híbrido. 
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TÍTULO: Avaliação dos processos erosivos na embocadura do Rio Curimataú 

Resumo 

As zonas costeiras são conhecidas por sua grande importância social e econômica em 
boa parte dos continentes. Essas zonas são bastante afetadas por efeitos antrópicos, 
causando um aumento da vulnerabilidade ambiental da região, tanto para riscos para a 
preservação do meio ambiente, tanto para as atividades desenvolvidas. Tendo em vista 
essa vulnerabilidade presente nestas áreas, notou-se impactos severos desde 2018 na 
região da barra do cunhaú, que sofreu severos danos erosionais acarretados por uma 
sensibilidade ambiental. Tendo em vista esses danos causados teve a necessidade de 
utilizar ferramentas de Geoprocessamento para quantificar e localizar regiões que 
estavam sendo mais afetadas no estuário do Riu Curimataú. Para tal investigação foram 
utilizadas imagens de Satélite Landsat 8 entre o período de Janeiro de 2018 até 
fevereiro de 2020. Através dessas imagens foi possível delimitar as linhas de costa que 
foram anlisadas utilizando os módulos estatísticos do Digital Shoreline Analysis System 
(DSAS), sendo observados a taxa de variação, amplitude e mobilidade da Linha de 
Praia. 
 
Palavras-chave: Zona Costeira, DSAS, Sensoriamento Remoto 

TITLE: Evaluation of erosive processes at the mouth of the Curimataú River 

Abstract 

Coastal zones are known for their great social and economic importance on most 
continents. These areas are greatly affected by anthropic effects, causing an increase in 
the region's environmental vulnerability, both for risks to the preservation of the 
environment, and for the activities carried out. In view of this vulnerability present in these 
areas, severe impacts have been noted since 2018 in the region of Barra do Cunhaú, 
which has suffered severe erosion damage caused by environmental sensitivity. In view 
of these damages caused, it was necessary to use Geoprocessing tools to quantify and 
locate regions that were being most affected in the Riu Curimataú estuary. For this 
investigation, Landsat 8 satellite images were used from January 2018 to February 2020. 
Through these images it was possible to delimit the coastlines that were analyzed using 
the Digital Shoreline Analysis System (DSAS) statistical modules, being observed the 
rate of variation, breadth and mobility of the Beach Line. 
 

Keywords: Coastal Zone, DSAS, Remote Sensing 

Introdução 

Com o passar dos anos se evidencia um aumento da utilização de zonas costeiras por 
diversas atividades econômica, onde podemos citar a carcinicultura, pesca, turismo, 
atividades portuárias e dentre outras. Devido a essa ocupação essa regiões sofrem 
diversas alterações, gerando um desequilíbrio e uma alta degradação destas áreas. 
Tendo esses fatores em vista, a erosão costeira aparece como um problema de grande 
importância atualmente. O Rio Grande do Norte, vem apresentando diversos problemas 
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com a dinâmica costeira ao longo das últimas décadas. A praia de Barra do Cunhaú, 
localizada no município de Canguaretama, vem sofrendo eventos de modificação de 
sua linha de costa. Com base no que foi aferido, para fazer um gerecniamento 
sustentável das zonas costeiras, são necessários análise de dados em séries longas e 
contínuas, onde torna-se necessário o conhecimento de aspectos físicos da evolução 
natural e do desenvolvimento ocupacional da orla (Wright & Short, 1984; Gruber et al., 
2003). As primeiras ferramentas, utilizadas para o estudo da variação das linhas, 
contavam com técnicas de topografia para quantificar essas variações ao longo do 
tempo, porém demandavam custos altíssimos e um elevado trabalho operacional. Com 
o avanço das Geotecnologias e o desenvolvimento do Sistema de Informação 
Geográfica (SIG). Desde a década de 90 as ferramentas para analisar a zona costeira 
se tornaram mais rápidas, precisas e baratas, tornando o seu estudo mais acessível 
(Danforth & Thieler, 1992). No SIG, as linhas de costa são interpretadas através da 
análise visual das imagens de satélite ou após técnicas de Processamento Digital de 
Imagens (PDI) para serem vetorizadas e analisadas posteriormente (Ford, 2013). Uma 
das ferramentas do SIG é o Digital Shoreline Analysis System (DSAS), desenvolvida 
pelo Serviço Geológico Americano (USGS) para quantificar mudanças nas linhas de 
praia. Essa ferramenta é gratuita como uma ferramenta para ArcGIS, da Enviromental 
Systems Research Institute (ESRI). O DSAS é utilizado para estudo da evolução 
costeira de forma rápida e eficiente por meio de módulos estatísticos. As ferramentas 
calculam a distância máxima entre diferentes linhas de praia, além de elementos mais 
robustos como taxa de variação e prognósticos de linha de praia com base no uso da 
regressão linear (Thieler & Danforth, 1994; Thieler et al., 2009). Considerando a 
importância de estudos nas zonas costeiras, o trabalho tem como objetivo, analisar a 
evolução costeira da Praia de Barra do Cunhaú, Onde foram utilizados os módulos 
estatísticos do DSAS, o Shoreline Change Envelope (SCE), Net Shoreline Movement 
(NSM), End Point Rate (EPR) e Linear Regression Rate (LRR), que irá permitir a análise 
da evolução da linha de praia e da identificação de episódios de erosão e deposição 
nessa região em intervalos mensais. 
 

Metodologia 

 
Para obtenção das informações o estudo foi dividido em três etapas: I- Aquisição das 
imagens, contemplando aplicações de técnicas de PDI nas imagens obtidas, realizando 
correções atmosféricas e Geométricas. II - Obtenção das linhas de praia após 
processamento das imagens multitemporais do Landsat 8 em ambiente SIG. e, III - 
Análise multitemporar das linhas de Praia através do processamento para gerar as 
estatísticas por meio do DSAS em uma escala temporal dos meses de Janeiro de 2018 
até o mês de fevereiro de 2020. Para que essas três etapas conseguissem ser 
realizadas, primeiramente se fez necessário adquirir as imagens de satélite Landsat 8 
no site do serviço geológico americano, o Earth Explorer da USGS. O processamento 
dessa imagens obtidas, foi realizado no ENVI ver.5, onde foi realizado as correções 
atmosféricas e geométrica das imagens. O ArcGIS 10.5 foi utilizado para vetorizar as 
Linhas de praia com base nas imagens processadas no ENVI. No ArcGIS também foi 
relaizado a análise das Linhas de costa por meio do uso da extensão do DSAS. 
 
Resultados e Discussões 

 
A análise dos processos erosivos na área de estudo se deu pela análise da taxa de 
variação da linha de praia (LRR/EPR), a Amplitude da Variação da Linha de Praia (SCE) 
e Mobilidade da Linha de Praia (NSM) (Prudêncio, 2019) no período entre Janeiro de 
2018 e Fevereiro de 2020. A classificação foi relacionada, sempre que possível, com 
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Prudêncio, 2019. Para as taxas de LRR e EPR, foi considerado como taxas menores 
que -25 metros, como alta erosão; Para variações entre -25 à -10 metros , como Erosão 
moderada; Valores que ficaram entre -10 à -2 metros, erosão baixa; Áreas estáveis 
apresentam uma variação entre -2 à +2 metros; Áreas que apresentam uma baixa 
deposição estão entre valores de 2 à 10 metros; Deposição moderada, entre 10 à 25 
metros e áreas que apresentaram uma variação de linha de praia acima dos 25 metros, 
encontram-se classificados com Deposição Alta. Para a Amplitude de Variação da Linha 
de Praia (SCE), os resultados foram divididos em 3 classes, Amplitude Moderada para 
valores menores que 50 metros; entre 50 à 300 metros apresenta uma Amplitude Alta; 
e para valores de Amplitude maiores que 300 metros, amplitudes Extremamente Altas. 
A mobilidade da Linha de Praia (NSM), foi classificada em 5 classes. A primeira classe 
são para valores menores que -50 metros de mobilidade, apresentando uma mobilidade 
negativa extremamente alta; Valores entre -50 à -5 metros uma mobilidade negativa de 
alta a moderada; valores entre -5 à +5 metros, uma mobilidade baixa; entre 5 à 50 
metros uma mobilidade positiva de Alta à moderada; e valores maiores que 50 metros, 
apresentam uma mobilidade positiva Extremamente Alta. No período analisado é 
possível perceber que existe uma região que teve sofreu um grande processo erosional, 
na parte interna do estuário, onde apresentam resultados de Amplitude de Linha de 
costa variando de 50 à 300 metros e uma mobilidade maior que 50 metros. Na região 
mais afastada do estuário, onde a influência marinha é maior, percebe que é uma região 
estável à área de deposição, com taxas variando entre -2 à 10 metros, apresentando 
valores entre moderada a alta taxas da linha de praia e com amplitude moderada a alta, 
entre valores menores que 50 metros à 300 metros. 
 
Conclusão 

 
De acordo com os resultados e discussões levantados, pode-se confirmar que a região 
sofreu problemas erosionais severos, que de certa forma afetou a comunidade local. 
Para se inferir as causas desse processo erosivo que afetou a região faz-se necessário 
um estudo acerca da dinâmica estuarina, tendo em vista a diversidade de eventos que 
pode acontecer em regiões de estuário. Além de ser importante um estudo de linhas de 
costa em uma escal temporal decadal, para observar se processos semelhantes como 
este ocorreram no passado e realizar uma investigação mais detalhada. 
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TÍTULO: Influência do pH e tempo de contato na remoção de diclofenaco sódico em 

água por adsorção em carvão ativado pulverizado. 

Resumo 

 

Os contaminantes emergente vêm sendo objeto de pesquisas em diferentes áreas 
científicas. E quando lançados erroneamente no meio ambiente podem inferir riscos aos 
ecossistemas e a saúde humana. Os processos de tratamento usualmente empregados 
para potabilidade de água (estações convencionais), não são eficientes na remoção 
desses contaminantes. A adsorção em carvão ativado se apresenta como uma 
alternativa para remoção destes poluentes. Escolheu-se como poluente para análise o 
diclofenaco sódico (DS) que é um composto não-esteroide largamente utilizado e 
detectados em matrizes aquáticas. No mundo, estima-se que um consumo anual dessa 
substância é de 940 toneladas. Nesse contexto, o projeto teve por objetivo avaliar a 
influência da variação do pH e do tempo de contato na capacidade de remoção de DS 
por adsorção em carvão ativado pulverizado em processo de batelada. Utilizou-se a 
metodologia de delineamento de composição central com base na interação de quatro 
fatores: concentração de adsorbato, massa de adsorvente, tempo de contato e pH. Os 
dados obtidos indicaram aumento da remoção do DS com elevação do pH e aumento 
do tempo de contato. A condição ótima de adsorção foi observada para pH=8, Tc = 35 
min, C0 =150mg.L-1 e CAP= 5g.L-1. Para as condições apresentadas, o mecanismo de 
adsorção por interações eletrostáticas não foi capaz de explicar o processo de adsorção, 
nessas condições tanto o DCF quanto o CAP apresentam predominância de cargas 
negativas e, portanto, se repelem. 

 
 
Palavras-chave: diclofenaco sódico, adsorção, carvão ativado pulverizado. 

TITLE: Influence of pH and contact time on the removal of sodium diclofenac in water by 

adsorption on pulverized activated carbon. 

Abstract 

Emerging contaminants being the subject of research in different scientific areas. And 
when erroneously released into the environment, they can infer risks to ecosystems and 
human health. The treatment processes usually used for drinking water (conventional 
stations), are not efficient in removing contaminants. An adsorption on activated carbon 
is an alternative to remove these pollutants. It was chosen as a pollutant for the analysis 
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of sodium diclofenac (DS) which is a non-steroidal compound widely used and detected 
in aquatic matrices. Worldwide, it is estimated that an annual consumption of this 
substance is 940 tons. In this context, the project aimed to evaluate the objective of pH 
variation and contact time in the ability to remove DS by adsorption on activated carbon 
pulverized in a batch process. Use the central composition design methodology based 
on the interaction of four factors: adsorbate concentration, adsorbent mass, contact time 
and pH. The data obtained indicated an increase in DS removal with an increase in pH 
and an increase in contact time. An excellent adsorption condition observed for pH = 8, 
Tc = 35 min, C0 = 150mg.L-1 and CAP = 5g.L-1. For the conditions, the adsorption 
mechanism by electrostatic interactions was not able to explain the adsorption process, 
the conditions in the conditions both DCF and CAP present a predominance of negative 
charges and, therefore, repel each other. 
 
Keywords: diclofenac sodium, adsorption, pulverized activated carbon. 

Introdução 

Os contaminantes emergentes (CE) vêm atraindo a atenção dos pesquisadores devido 
aos seus potenciais impactos ambientais. Por mais que eles sejam detectados no 
ambiente em baixas concentrações, ditas de traço (μg.L-1 e ng.L-1), seus efeitos 
adversos são observados em organismos e, em geral, são incertos para vários 
contaminantes. 

Sobre os efeitos que a exposição aos CE, Montagner et al. (2019) afirmam que mesmo 
que alguns destes poluentes possam apresentar baixa toxicidade aguda, muitos ainda 
podem causar efeitos significativos no metabolismo de organismos vivos quando esses 
se encontram em um cenário de exposição crônica. 

Para Evgenidou (2015) os fármacos se destacam devido ao seu elevado consumo e 
diversas rotas de contaminação do meio, principalmente os corpos hídricos. Os produtos 
farmacêuticos são moléculas complexas que são desenvolvidas para a preservação da 
saúde do homem e de animais. Contudo, mesmo esses produtos sendo necessários 
para as pessoas, eles precisam ser corretamente destinados após seu consumo.“[...] 
Entre estes fármacos encontrados em águas residuais, o Diclofenaco sódico e o 
Paracetamol estão presentes em expressiva quantidade por serem dois fármacos muito 
utilizados pela população no mundo todo [...]”. (LONAPPAN L.; ROUISSI, T.; BRAR S. 
K.; VERMA M.; SURAMPALLI, R. Y., 2018; ZANELLA, 2012, p.387). 

O Diclofenaco (DCF) é um anti-inflamatório não-esteroide (AINE) com atividade anti-
inflamatória, analgésica e antipirética” (Conselho Federal de Farmácia, 2012). Segundo 
Bhadra; Seo; Jhung (2016) a exposição crônica ao DCF apresenta efeitos adversos em 
animais aquáticos e em seres humanos, podendo causar, nos humanos, alterações 

hemodinâmicas e tumor de tireoide. 

O diclofenaco sódico pode ser bioacumulativo em seres vivos por ser lipofílico. Efeitos 
secundários do DCF foram observados em seres humanos, tais como, alterações 
inflamatórias e degenerativas do fígado (SANDERSON et al., 2003; SCHWAIGER et al., 
2004; BANKS et al., 1995). 

Considerando que as tecnologias convencionais de tratamento de água e efluentes não 
são eficientes para remoção do DCF e de outros fármacos das matrizes aquáticas, 
processos como a adsorção em carvão ativado podem ser uma alternativa para a 
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remoção desses micropoluentes. A adsorção pode ser entendida como um processo de 
transferência de massa de determinadas substâncias existentes em fluidos (adsorvato) 

para a superfície de um sólido (adsorvente). 

Para Vidal et al (2016) são vários os fatores que influenciam o processo de adsorção 
como a área superficial, as propriedades do adsorvente e do adsorvato, a temperatura 
do sistema, natureza do solvente e o pH do meio. 

Muitos materiais são aplicados como adsorvente no processo de adsorção, sendo mais 
comum o carvão ativado. A capacidade de adsorção de um carvão ativado é 
normalmente atribuída ao seu volume interno de poros que estão distribuídos numa 
faixa variando de microporos a macroporos (WORCH, 2012; GREEG et al., 1982). 

O carvão já é um material que é amplamente empregado para remoção de poluentes 
da água e a ideia de ser utilizado na adsorção de fármacos é uma alternativa viável para 
aplicação em estações de tratamento de água, como pode ser visto no trabalho de 
Fungaro (2010). A constante inserção do DCF nas matrizes ambientais, seus potenciais 
riscos ao meio e à saúde humana e a dificuldade que tratamentos convencionais 
apresentam para remover tal substância evidenciam que estudos para desenvolvimento 
e otimização de técnicas para remoção deste poluente das águas se fazem necessários. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência da variação do 
pH e do tempo de contato na capacidade de remoção de diclofenaco sódico por 
adsorção em carvão ativado pulverizado em processo de batelada. 

 
Metodologia 

 
2.1 Materiais utilizados nos experimentos 
O carvão ativado pulverizado (CAP) utilizado foi de endocarpo de coco, com teor de 
pureza de 99,6% e perda por secagem de 8%. O diclofenaco sódico (C14H11Cl2NO2, 
Ponto de fusão: 238,2°C) foi adquirido em uma farmácia de manipulação, em forma 
sólida, com teor de pureza de 99,3% e peso molecular de 318,1 g.mol-1. 
2.2 Ensaio de adsorção em batelada 
Inicialmente foi preparada uma solução “mãe” de 500 mg.L-1, feita a partir da diluição 
de 0,5035g de diclofenaco sódico em 1L de água deionizada. Na sequência, foram 
preparadas soluções de 20 mL variando-se a concentração de adsorvato entre 50 mg.L-
1 e 450 mg.L-1. O pH das soluções aquosas foi fixado em valores entre 5 e 9 com a 
adição de NaOH (hidróxido de sódio) ou HCl (ácido clorídrico) à 0,025N. A concentração 
de adsorvente também foi variada com valores entre 0,2 a 5 g.L-1 
Os ensaios de adsorção em batelada foram realizados em temperatura ambiente. Cada 
um dos frascos foram submetidos a diferentes tempos de contato na mesa agitadora 
com frequência de 200 rpm. O tempo de contato foi cronometrado a partir da adição do 
carvão ativado à solução. Variou-se o tempo de contato de 1 a 45 minutos. 
Para um melhor entendimento do procedimento experimental, a Figura 1 apresenta de 
forma esquemática como se deu o ensaio de adsorção em batelada descrito 
anteriormente. 

2.3 Metodologias analíticas 
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As concentrações residuais de diclofenaco sódico foram aferidas por espectroscopia no 
ultravioleta. A obtenção do comprimento de onda específico para leitura de diclofenaco 
foi realizada mediante varredura, onde se variou tais comprimentos entre 200 nm a 320 
nm. Assim, obteve-se que o comprimento de onda específico para leitura do diclofenaco 
foi de 274 nm. De posse desse valor, variou-se a concentração de diclofenaco sódico 
entre 50 a 500 mg.L-1 e realizou-se leituras em triplicata para obtenção da curva de 

calibração. Obteve-se uma curva com valor de R² de 0,9996. 

As leituras da concentração residual das soluções por espectroscopia no ultravioleta 
foram realizadas no comprimento de onda de 274 nm após processo de batelada. Tais 
leituras também foram realizadas em triplicata. Previamente às leituras, as soluções 
foram filtradas em papel filtro faixa branca de 45 mm com o objetivo de eliminar os 
resíduos do carvão. 

2.4 Planejamento experimental de composição central 

Os ensaios de adsorção foram realizados em batelada avaliando-se o efeito da 
aplicação de diferentes tempos de contato do adsorvente e a variação de pH, na 
eficiência do processo. Aplicou-se o delineamento de composição central (DCC) de 
quatro fatores e cinco níveis e uma resposta, medindo-se a influência de cada fator no 
processo de transferência de massa adsorbato-adsorvente e remoção de diclofenaco 

sódico por carvão ativado pulverizado. 

Os fatores escolhidos foram a concentração inicial de adsorbato (mg.L-1), massa de 
adsorvente (g.L-1), tempo de contato (min) e pH, e como resposta obteve-se a remoção 
de adsorbato (%). Os intervalos de cada fator individual constam no DCC randomizado 

na tabela 1. 

A taxa de remoção que se tornou a resposta do processo de adsorção foi obtida através 
da Equação 1: 

Em que: 

▪ Ce é a concentração de adsorbato no equilíbrio (mg.L-1); 

▪ C0 é a concentração inicial do adsorbato (mg.L-1). 

Os resultados foram analisados por meio do software Design-Expert 11 sendo geradas, 
a partir dele, superfícies de resposta para estimar os parâmetros estatísticos e avaliar a 

predição ou não para o modelo matemático. 

As relações matemáticas entre os fatores independentes e as respostas foram 
estabelecidas ajustando os dados experimentais a uma equação polinomial de segunda 
ordem, de acordo com a Equação 2. 

Em que: 

§ Y é a resposta prevista (mg/g ou %);§ Xi são os fatores individuais;§ Xi2 são os efeitos 
quadráticos;§ XiXj é a interação entre os fatores;§ β é o efeito linear, quadrático e 
interativo;§ ε é o erro da randomização. 
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A significância do modelo desenvolvido e de cada termo foi avaliado por análise de 
variância (ANOVA), como pode ser visto na Tabela 2, com base na probabilidade valor 
(valor p) e valor do teste de Fisher (valor F) em um nível de confiança de p < 0,05. A 
precisão e previsibilidade do modelo também foram medidas usando o critério de falta 
de ajuste, coeficiente de correlação (R2) e precisão adequada.  

Para poder se observar o efeito que o pH exerce no processo de adsorção do 
diclofenaco sódico em carvão ativado pulverizado fixou-se os parâmetros de massa de 
adsorvente em 5 g. L-1 e concentração de adsorvato em 150 mg. L-1, variando pH (entre 
5 e 9) e tempo de contato (entre 1 e 45 minutos). 

 

Resultados e Discussões 

 

Para a modelagem adotada no experimento, conforme descrito no item 2.4, pode-se 
observar mostrou que que o fator pH não se mostrou significativo (p<0,1523), em 
relação as outras variáveis analisadas., Mmodelos e variáveis com p<0,0001 são 
considerados extremamente significativos. O coeficiente de variação obtido foi deé 
3,71%, um valor menor que 10%, e isso o que confirma que experimento tem 96,29% 
de chances de ser repetido conforme a desajabilidade, “[...] que é um método utilizado 
para determinar as melhores condições de ajuste de processo, tornando possível a 
otimização simultânea de múltiplas respostas.”respostas. ”.” (Wang & Wan, 2009). 

Na Figura 2 apresenta-se a variação da remoção do diclofenaco sódico por adsorção 
em carvão ativado pulverizado para diferentes tempos de contato e valores de pH. 
Esses resultados foram obtidos, conforme descrito no item 2.4 a partir da fixação da 
concentração de adsorvato e adsorvente em 150 mg.L-1 e 5 g.L-1. 

Conforme se pode observar na Figura 2, tanto o aumento pH quanto o aumento do 
tempo de contato favorecem a remoção do DCF da solução aquosa nas condições 
supracitadas. É possível perceber que para menores tempos de contato (Tc), os valores 
de remoção variam de forma mais acentuada em função do pH. Para Tc = 1 min, têm-
se uma remoção de aproximadamente 50% para pH 5, já para pH 9 essa remoção subiu 
para aproximadamente 62%. Em Tc = 45 minutos observou-se que para o pH 5 foi 
possível obter remoções de aproximadamente 97% e, para pH 9 a remoção chegou a 
aproximadamente 100%. 

Com a análise dos dados através do software Design Expert, obteve-se o valor de 
resposta previsto para a condições ótimas da porcentagem de remoção do diclofenaco 
sódico, que seria a remoção de 100% do adsorvato no menor tempo de contato possível. 
A partir do modelo matemático gerado pelo software e pelo gráfico apresentado na 
Figura 2 pode-se observar que a remoção ótima do DCF acontece com um pH=8, Tc = 
35 minutos, com os valores previamente fixados de C0 =150mg.L-1 e M= 5g.L-1. Nessas 
condições, o modelo matemático aponta para uma remoção de 100% do diclofenaaco 
sódico. 

Como ilustrado na Figura 2 é possível observar que com o aumento do valor do pH há 
um aumento do percentual de remoção de diclofenaco sódico. Para Inyinbor et al. (2016) 
o pH é um fator que afeta grandemente o processo adsortivo, já que determina a carga 
da superfície do adsorvente e o estado do contaminante na solução, o carvão é 
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considerado anfotérico possuindo em sua superfície cargas positivas ou negativas. Para 
valores de pH 8 e 9 a adsorção foi maior, onde se atingiu o valor máximo de remoção a 

partir do pH 8. 

De acordo com Bhadra e Jhung (2018) a análise do efeito que o pH da solução tem 
sobre o processo da adsorção é normalmente utilizada para compreender quais são os 
possíveis mecanismos de adsorção que ocorrem visto que o pH apresenta forte efeito 

nas cargas tanto do adsorvente quanto do adsorvato. 

Naga et al (2019) aponta como mecanismos mais utilizados para descrever os 
processos de adsorção os mecanismos ácido-base, π-π, eletroestático, ligações de van 
der Waals, interações hidrofóbicas e pontes de hidrogênio. 

Conforme abordado, o pH exerce fortes efeitos sobre as cargas do adsorvato e do 
adsorvente. Para o adsorvente esse efeito pode ser estudado a partir da análise do 
Ponto de Carga Zero (PCZ) desse sólido. Para Tonucci (2014) o PCZ pode ser 
interpretado como pH no qual a partícula apresenta um balanço de carga superficial 
igual a zero, sendo obtido a partir do valor de convergência das três curvas do pH. Em 
pH abaixo do pHPCZ, as cargas predominantes na superfície são positivas, já em pH 
acima do pHPCZ as cargas são predominantemente negativas. O CAP utilizado nesse 
trabalho tem pHPCZ igual a 7,3, valor este que se encontra semelhante aos obtidos em 
outros estudos realizados em outros tipos de carvão ativado (FRANCO, 2018; NEGA et 
al., 2019; LAROUS e MENIAI, 2016) 

Com isso é possível afirmar que, para as condições ótimas de remoção apresentadas 
anteriormente, o adsorvente possui em sua superfície cargas negativas, visto que pH = 

8 e pHPCZ = 7,3, logo pH > pHPCZ. 

Já a carga do DCF também é influenciada pelo valor do pH da solução, sendo que essa 
carga é regida pela constante de ionização (pKa) do DCF, apontado pela literatura com 
valores em torno de 4,15 (ZHAO, LIU; QIN, 2017; NEGA et al., 2019; BACCAR et al, 
2012). Zhao, Liu e Qin (2017) indicam que para pH abaixo do pKa do DCF formam-se 
moléculas neutras e com o aumento do pH observa-se a desprotonação dos grupos 
funcionais carboxil e assim esse fármaco apresenta-se em sua forma aniônica. Logo, 
percebe-se que para o pH ótimo de remoção o DCF se encontra em sua forma aniônica. 

Mediante o apontado é possível inferir que o mecanismo eletrostático não serve para 
explicar o processo de adsorção entre o CAP e o DCF analisados nesse trabalho, visto 
que, nas condições supracitadas tanto adsorvato quanto adsorvente apresentam cargas 
negativas e, portanto, se repelem. 

Pode-se supor que outros mecanismos não eletroestáticos de adsorção podem explicar 
melhor os resultados encontrados, porém se fazem necessários estudos mais 
aprofundados sobre essa temática a fim de se concluir qual destes pode descrever o 
processo. Tal análise não entra no escopo deste trabalho. 

Conforme citado por Nascimento et al. (2014), dependendo da natureza das forças 
envolvidas, a adsorção pode ser classificada quanto a sua intensidade em dois tipos: 
adsorção física e adsorção química. Pode acontecer uma repulsão entre os íons do 
adsorvente e do adsorvato, o mecanismo que poderia explicar essa remoção é o da 
adsorção física. Como a máxima eficiência ocorreu com a concentração do carvão 
pulverizado no maior valor analisado (5g.L-¹) isso faz com que tenha uma maior 
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disponibilidade de adsorvente, e consequentemente de sítios ativos livres para que 
ocorra a adsorção. Portanto com a repulsão acontecendo na solução pela influência do 
pH, a velocidade das moléculas dentro do líquido pode provocar choques entre o 
adsorvente e o diclofenaco sódico que se encontra dissociado na solução, levando esse 
contato a formar ligações relativamente mais fracas que podem ser atribuídas às forças 
de Van der Waals, interações hidrofóbicas ou pontes de hidrogênio. 

Diversos estudos sobre a adsorção de DCF em carvão ativado já foram realizados na 
comunidade acadêmica nacional e internacional. Foram usados os mais diversos 
materiais adsorventes, como carvão ativado comercial (FRANCO, 2018) e carvão 
ativado a base de subprodutos agrícolas (BACCAR et al., 2012; NAGA et al, 2019), entre 
outros. Os valores de pHPCZ encontrados foram semelhantes ao do carvão utilizado 
nesse trabalho, variando entre 5,03 (BACCAR et al., 2012) e 7,3 (NAGA et al, 2019). Já 
os parâmetros como concentração de adsorvato, adsorvente e tempo de contato 
mostraram-se bastante diversos. 

Nota-se que os trabalhos mencionados apontam para o aumento da remoção do DCF 
para pH mais ácidos, chegando a remoções máximas com valores de pH variando entre 
2 (NAGA et al, 2019) e 4 (FRANCO, 2018). 

Conforme já mencionado anteriormente, os valores do pHPCZ encontrados na literatura 
estão entre 5,03 e 7,3, o que está de acordo com o obtido nos experimentos realizados 
neste trabalho. Logo, para os pHs mais ácidos, esses materiais têm suas superfícies 
positivamente carregadas visto que em tais condições pHPCZ do adsorvente é maior 
que o pH da solução. 

O pKa do diclofenaco sódico é apontado pela literatura com valores em torno de 4,15 
(ZHAO, LIU; QIN, 2017; NEGA et al., 2019; BACCAR et al, 2012) e, portanto, percebe-
se que para valores de pH entre 2 e 4, valores apontados como favoráveis à adsorção 
pela literatura, nota-se pH< pKa. Nessas condições o diclofenaco sódico apresenta-se 

em sua forma neutra. 

Logo, infere-se que interações eletrostáticas, assim como observado nos resultados 
deste trabalho, também não explicam completamente os processos de adsorção 
relatados nos estudos apresentados. Naga et al (2019) discute que tais interações, 
portanto, podem ser explicadas por outros mecanismos como pontes de hidrogênio ou 
ligações π-π. 

  

  

 
Conclusão 

 

Os resultados indicam que a condição ótima de adsorção foi observada em para pH=8, 
Tc = 35 minutos, C0 =150mg.L-1 e M= 5g.L-1. Ao se fazer uma análise da influência do 
pH no processo de adsorção observou-se que houve um aumento da remoção do 

fármaco em estudo para maiores pHs. 
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Também foi possível concluir que, para as condições apresentadas, o mecanismo de 
adsorção por interações eletrostáticas não foi capaz de explicar o processo de adsorção, 
visto que nessas condições tanto o DCF quanto o CAP apresentam predominância de 
cargas negativas e, portanto, se repelem. 

Outros autores, como Naga et al. (2019), também observaram que tal mecanismo de 
adsorção não se fez suficiente para descrever os processos de adsorção do diclofenaco 
sódico em carvão ativado. Nota-se que nos trabalhos estudados os valores máximos de 
remoção se deram em pHs ácidos. 

Conforme observado na análise ANOVA fator pH não se mostrou significativo e, por 
isso, pode-se supor que outros fatores tenham exercido maior influência no processo de 
adsorção. Um desses fatores pode ser a maior disponibilidade de adsorvente, visto que 
a remoção máxima foi obtida na maior concentração de adsorvente analisada, o que, 
por consequência, resulta em maior disponibilidade de sítios ativos livres. Porém, se 
fazem necessários estudos mais detalhados sobre quais mecanismos regem tal 

processo de adsorção. 
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Figura 1. Esquematização do procedimento experimental do ensaio de adsorção em 
batelada. Fonte: Autores (2020). 

 

 

Figura 2. Variação da remoção de diclofenaco sódico para diferentes valores de pH e 
tempo de contato da solução. (Co = 150 mg.L-1 e M = 5g.L-1). Fonte: Autores (2020). 

 

 

Tabela 1. Descrição dos intervalos escolhidos para realização do experimento. Fonte: 
Autores (2020) 
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Tabela 2 – Parâmetros estatísticos. Fonte: Autores (2020) 

 

 

Equação 1. Taxa de remoção 

 

 

Equação 2. Equação polinomial de segunda ordem 
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TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO PH NO PROCESSO DE ADSORÇAO PARA 

REMOÇÃO DE CORANTE DE EFLUENTE UTILIZANDO CARVÃO ATIVADO 

PRODUZIDO A PARTIR DE RESÍDUO TÊXTIL 

Resumo 

A indústria têxtil vem comprometendo recursos hídricos naturais, agredindo rio e lagos 
com uma elevada carga poluidora oriunda dos processos químicos e métodos de 
tingimento. Utilizam uma variedade de substâncias colorantes, compostos que 
empregam cor a corpos receptores e possuem grande apelo ambiental. Desse modo, 
métodos específicos de tratamento para a remoção de colorantes dos efluentes têxteis 
são empregados, a fim de atingir padrões aceitáveis pela legislação vigente na 
coloração desses efluentes. Um método de descoloração de efluente de grande ênfase 
em estudos, é a adsorção. No metodo de adsorção, fatores como as propriedades do 
adsorvente e do adsorvato, temperatura e pH do meio podem influenciar diretamente no 
processo. Portanto, este trabalho analisou a influência do pH no processo de adsorção 
para remoção de resíduos contaminantes de efluentes têxteis. O corante sintético 
Novacron Vermelho-S-B foi usado como adsorbato representando nosso contaminante, 
por enquadrar-se em categorias de destaque nesse setor. A partir dos resíduos sólidos 
têxteis, restos de tecidos, sintetizou-se um carvão ativado (CAT) para ser o adsorvente 
do processo, testes com diferentes faixas de pHs e comparativos com o carvão ativado 
comercial (CAC) foram realizados afim de analisar a influência do pH na adsorção. 
Ambos os carvões apresentaram maior percentual de remoção em pH ácido (39,10% e 
56,15% para o CAT e CAC, respectivamente) quando comparados com os resultados 
em pH neutro e básico. 

 
Palavras-chave: efluente têxtil, pH, adsorção, carvão ativado 

TITLE: STUDY OF THE INFLUENCE OF PH IN THE ADSORPTION PROCESS FOR 

EFFLUENT DYE REMOVAL USING ACTIVATED CARBON PRODUCED FROM 

TEXTILE WASTE 

Abstract 

The textile industry has been compromising natural water resources, attacking rivers and 
lakes with a high polluting load arising from chemical processes and dyeing methods. 
They use a variety of coloring substances, compounds that use color in recipient bodies 
and have great environmental appeal. In this way, specific treatment methods for the 
removal of dyes from textile effluents are employed, in order to reach standards 
acceptable by the current legislation in the coloring of these effluents. A method of 
discoloration of effluent of great emphasis in studies, is adsorption. In the adsorption 
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method, factors such as adsorbent and adsorbent properties, temperature and pH of the 
medium can directly influence the process. Therefore, this work analyzed the influence 
of pH in the adsorption process to remove contaminating residues from textile effluents. 
The synthetic dye Novacron Red-S-B was used as an adsorbate representing our 
contaminant, as it falls into prominent categories in this sector. From the solid textile 
residues, remains of fabrics, an activated carbon (CAT) was synthesized to be the 
adsorbent of the process, tests with different pH ranges and comparisons with 
commercial activated carbon (CAC) were carried out in order to analyze the influence of 
adsorption pH. Both coals showed a higher percentage of removal in acidic pH (39.10% 
and 56.15% for CAT and CAC, respectively) when compared to the results in neutral and 

basic pH. 

 
Keywords: textile effluent, pH, adsorption, activated carbon 

Introdução 

A indústria têxtil no Brasil, de acordo com a Confederação Nacional das Indústrias 
(2017), destaca-se mundialmente tanto pela tecnologia empregada, como pela 
grandiosidade do seu parque industrial. Suas atividades industriais são grandes 
geradoras de resíduos e efluentes e podem levar a poluição severa do meio ambiente 
e ao esgotamento de recursos, especialmente da água, uma vez que muitos parques 
industriais tendem a se instalar ao longo de rios que são utilizados, principalmente, para 
abastecimento, com uma altíssima demanda de água, de até 270 toneladas para cada 

tonelada de tecido produzido (BELTRAME, 2000; THANH et al., 2016). 

Ademais, como a utilização de corantes em várias de suas etapas de produção surge 
como problemática como será tratado os resíduos efluentes têxteis antes de seu 
descarte, uma vez que essas substâncias não se unem completamente ao substrato 
têxtil e acabam sendo carregados para os efluentes, conferindo-lhes cor (HOLKAR et 
al., 2016), podendo, para além do apelo estético, demonstrar efeitos tóxicos e 
genotóxicos nos organismos, diminuir a atividade fotossintética e a concentração de 
oxigênio dissolvido nos corpos hídricos (YESILADA; ASMA; CING, 2003). 

Tem-se que o processo de adsorção é uma boa alternativa para o tratamento de 
efluentes têxteis, tanto pelo apelo ambiental quanto pelo econômico (BRIÃO et al., 
2018). Entre os materiais adsorventes, a utilização de carvão ativado produzido a partir 
de materiais carbonáceos é mais amplamente difundida para a remoção de substâncias 

orgânicas de corpos d’água (WORCH, 2012). 

O pH do meio é um importante fator de estudo em processos de adsorção pois a 
variação do pH altera o equilíbrio químico dos grupos iônicos presentes no adsorvente 
em estudo, influenciando assim em suas interações eletrostáticas (PEDROSO, 2016) 

Nesse trabalho, propõe-se, então, a análise da influência do pH no processo de 
adsorção para remoção de resíduos contaminantes de efluentes têxteis. Para tanto, 
trabalhou-se com três faixas de pHs, aferindo a taxa de adsorção no meio ácido, neutro 
e alcalino, e comparando com um carvão disponível comercialmente. 

 

Metodologia 
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Foram realizados testes de adsorção em três distintas faixas de pHs, a saber: 2, 6 e 10, 
que representam soluções ácidas, neutras e básicas, respectivamente. Para tanto, 
primeiramente, calibrou-se o pHmetro (Modelo LUCA-210, MS Tecnopon), utilizando, 
para o ajuste, soluções de HCl ou NaOH de 0,1 mol/L. 

Em seguida, preparou-se três soluções de efluente sintético utilizando o corante 
sintético Novacron Vermelho-S-B ([VSB] = 50 ppm; I = 0,1 mol NaCl/L) na mesma faixa 
de pH já citada. 

Essas soluções foram utilizadas como adsorbato, entrando em contanto com os 
adsorventes CAT e CAC em testes de adsorção. Fez-se uso de erlenmeyers de 50 mL 
em shaker termostático (TE-421, Tecnal, Laboratório de Engenharia Bioquímica/UFRN). 
Todos os experimentos foram realizados em duplicata. Fixou-se alguns parâmetros 
experimentais, sendo ele o volume de solução (25 mL), massa de adsorvente (20 mg), 
temperatura (25°C) e rotação (150 rpm). 

Logo, o CAT foi avaliado segundo sua capacidade de adsorção do corante VSB em um 
efluente sintético e seu desempenho foi comparado com o CAC. 

 
Resultados e Discussões 

 

A influência do pH da solução no processo de adsorção está ligada, principalmente, a 
um ajuste das interações eletrostáticas adsorbato-adsorvente, uma vez que esse fator 
regula a carga superficial do adsorvente e também o grau de ionização do adsorbato 
(HU et al., 2013). 

Os resultados de investigação do efeito do pH na adsorção do corante VSB pelos 

carvões CAT e CAC são apresentados a seguir: 

(ANEXO) Figura 1 – Efeito do pH na adsorção ([VSB] = 50 ppm, INaCl = 0,1 mol/L, t = 
6 h, T = 25 °C, 150 rpm) 

Fonte: COSTA (2020, p.60) 

Com base na Figura 1, pode-se constatar que o carvão ativado de tecido (CAT) obteve 
um desempenho inferior em relação ao carvão comercial (CAC) nesse teste, utilizando-
se um tempo de contato de 6h. Ambos os carvões apresentaram maior percentual de 
remoção quando em pH ácido (39,10% e 56,15% para o CAT e CAC, respectivamente) 
quando comparados com os resultados em pH neutro e básico, que se mostraram 
próximos um do outro. 

Isso sugere, conforme reportado por El-Barghouthi et al. (2007), a existência de uma 
forte interação eletrostática entre as moléculas do corante reativo, que se apresentam 
carregadas negativamente graças a presença de grupos –SO3-, e a superfície dos 
carvões, que se encontram carregadas positivamente quando em pH = 2. 

 
Conclusão 
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Em suma, apesar dos resultados de remoção do corante sintético Novacron Vermelho-
S-B utilizando o CAT terem sido inferiores ao resultado obtido quando utilizado o CAC, 
39,10% e 56,15% para o CAT e CAC, respectivamente, quando analisados na condição 
mais favorável, ou seja, em pH ácido, os resultados obtidos neste trabalho evidenciaram 
a importância do pH no processo de adsorção, corroborando que o pH do meio altera o 
equilíbrio químico dos grupos iônicos presente no adsorvente de modo que influencie 
em suas interações eletrostáticas, portanto na eficiência do processo de adsorção. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO SISTEMA VIÁRIO COMO UM FATOR ATRATIVO PARA A 

PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA DA CIDADE DE NATAL NO PERÍODO DE 1979 A 2019 

Resumo 

Nas últimas décadas, a produção imobiliária brasileira assumiu papel de destaque como 
um dos principais agentes transformadores do espaço urbano. Percebe-se com isso, a 
grande influência que esse setor gera na infraestrutura de uma região, oferecendo 
algumas variáveis que podem valorizar os empreendimentos e proporcionando 
qualidade de vida nas áreas urbanas. Como uma dessas principais variáveis destaca-
se a acessibilidade urbana, uma vez que caracteriza o grande desafio das metrópoles 
do país. O município de Natal apresenta sinais de insustentabilidade no que diz respeito 
à acessibilidade, ocasionados principalmente por um acelerado crescimento 
populacional e segregação socioespacial. Desta forma, nota-se que, com os prejuízos 
gerados na dinâmica econômica e social do espaço urbano, a implantação de 
empreendimentos no entorno das principais vias urbanas passou a ser um importante 
diferencial no valor das unidades habitacionais. Com o amplo levantamento e 
caracterização da produção imobiliária que a capital potiguar dispõe, foi feita uma 
análise de sua base de dados, correlacionando o processo de atração do mercado 
imobiliário e o sistema viário da cidade. Sendo assim, além de determinar quais as 
consequências desse processo para o esgotamento da infraestrutura urbana, a 
pesquisa também contribui para o entendimento das estratégias dos promotores 
imobiliários na distribuição espacial dos empreendimentos e na captura de 
externalidades de vizinhança que valorizam os imóveis. 
 
Palavras-chave: Mercado Imobiliário. Sistema Viário. Infraestrutura. Urbanização. 

TITLE: ANALISIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ROAD SYSTEM AND THE 

REAL ESTATE PRODUCTION OF NATAL IN THE PERIOD OF 1979 TO 2019 

Abstract 

In the last decades, Brazilian real estate production has assumed a prominent role as 
one of the main transforming agents of urban space. This shows the great influence that 
real estate generates on the infrastructure of an area, bringing some variables that can 
increase the value of local business and providing quality of life in urban zones. Urban 
accessibility stands as one of these main variables, since it is a great challenge for the 
larger cities of the country. The municipality of Natal, Rio Grande do Norte’s capital, 
shows signs of unsustainability regarding accessibility, caused mainly by accelerated 
population growth and socio-spatial segregation along the last decades. Thus, it is 
perceivable that the losses generated in the economic and social dynamics of the urban 
space make the implementation of projects around of the main urban roads an important 
differential to be added to the value of the housing units put to sale. With extensive survey 
and characterization of the real estate production in Natal, was made an analysis of its 
database, relating the process of attraction of the real estate market and the city's road 
system. Thus, in addition to determine the consequences of this process to the 
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exhaustion of urban infrastructure, the research also contributes to the understanding of 
strategies of the real estate developers in relation to the spatial distribution of the projects 
and in the capture of neighborhood externalities that value the realty. 
 
Keywords: Real Estate Production. Road System. Infrastructure. Urbanization. 

Introdução 

A mobilidade nas cidades é fator preponderante na qualidade de vida dos cidadãos. O 
modelo de circulação de pessoas e cargas dentro do território urbano interfere no 
desenvolvimento econômico do País, pois dele dependem a logística de distribuição de 
produtos, a saúde e a produtividade de sua população (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
2015).  
É de responsabilidade da esfera pública solucionar os problemas relacionados às 
políticas urbanas e de mobilidade. Durante anos, o sistema urbano foi discutido de uma 
forma segmentada, levando a má qualidade da estrutura de mobilidade de um local. 
Logo, a qualidade do deslocamento depende de que o sistema urbano tenha seus 
elementos integrados e planejados, de forma a minimizar distâncias, otimizando tempo 
e espaço com economicidade.  
Nesse aspecto, o Ministério das Cidades (2015) afirma que a mobilidade urbana é ao 
mesmo tempo causa e consequência do desenvolvimento socioeconômico, da 
expansão urbana e da distribuição espacial das atividades. O deslocamento de pessoas 
e mercadorias influencia os aspectos sociais e econômicos do desenvolvimento urbano, 
sendo a maior ou menor necessidade de deslocamentos definida pela localização das 
atividades na área urbana. 
A partir da década de 1950, o padrão de deslocamentos da população brasileira passou 
por uma transformação, resultado do crescimento acelerado observado nos grandes 
centros urbanos, em decorrência do processo de industrialização do País. Em um curto 
período de tempo, o Brasil deixou de ser rural para tornar-se predominantemente urbano 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015).  
Esse crescimento também foi acompanhado pela cidade de Natal, capital do Rio Grande 
do Norte, que de acordo com Costa (2000), a partir da segunda metade do século XX, 
teve a população expandida de forma acelerada, sem regras efetivas de controle do uso 
do solo urbano que garantissem uma expansão ordenada.  
A cidade em questão vem enfrentando problemas advindos desse acelerado e 
desordenado crescimento, como uma segregação espacial entre a população de alta e 
baixa renda, e a ineficiência do seu sistema viário e de mobilidade urbana.  
O sistema viário trata-se de uma das mais importantes redes de infraestrutura urbana. 
Constituído pelas ruas, avenidas, passeios públicos e drenagem urbana, é item 
fundamental para o deslocamento de pessoas e cargas, contribuindo fortemente para a 
economia e para a qualidade de vida das pessoas.  
De acordo com Código de Obras do Município de Natal (2004), o sistema viário da 
cidade está classificado em vias estruturais, coletoras e locais. As vias estruturais estão 
divididas em vias de penetração (arterial I), que fazem a ligação da rede viária municipal 
com a de outros municípios e em vias de articulação (arterial II), que são as que ligam 
regiões extremas da cidade. A Tab. 1 identifica esses dois tipos de vias de acordo com 
suas categorias e classes, e a Fig. 1 as classifica espacialmente.  
Nessa conjuntura, percebe-se que dentre as variáveis urbanas que podem gerar 
valorização aos imóveis e aumento da produção imobiliária, a acessibilidade se 
apresenta como um importante destaque, tendo em vista as dificuldades de mobilidade 
tão características das cidades brasileiras.  
Apesar dessa constatação, não existem estudos científicos que quantifiquem e 
caracterizem tal ocorrência, explicitando questões como adensamento populacional e 
padrão das edificações, entre outros aspectos. São estudos que podem aperfeiçoar o 
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entendimento das causas e consequências desse fenômeno, bem como subsidiar ações 
por parte do poder público no estabelecimento de políticas urbanas que promovam 
desconcentração de atividades e de empreendimentos.  
Sabendo, então, dessa intensa relação (sistema viário x produção imobiliária) e suas 
possíveis externalidades negativas, como maiores congestionamentos, aumento do 
número de acidentes de trânsito, poluição atmosférica local e exclusão social, é que se 
percebe a necessidade de um estudo que correlacione essas duas categorias. 
 
Metodologia 

 
O trabalho em questão se caracteriza como um estudo de caso do tipo descritivo e 
explicativo, uma vez que expõe as características de determinado fenômeno e fornece 
as bases para sua explicação (GIL, 2007).  
  
Para a realização deste estudo, foi utilizado o banco de dados disponibilizado por 
Queiroz (2012), contendo todos os empreendimentos imobiliários privados registrados 
em Natal, compreendidos entre o período de 1967 a 2010, e expandido por Costa (2017) 
até 2015. A coleta dos dados restantes foi feita a partir da disponibilidade dos cartórios 
da cidade.  
  
Os procedimentos metodológicos se baseiam na inserção dessas informações contidas 
no banco de dados em uma plataforma digital, com o uso do software ArcGis, 
possibilitando a geração de mapas temáticos de alta precisão que viabilizaram análises 
acerca do impacto da produção imobiliária sob vários aspectos do espaço urbano.  
  
O município em estudo dispõe de um levantamento e caracterização da produção 
imobiliária que envolve cerca de 50.000 unidades habitacionais (QUEIROZ, 2012). A 
partir dessa base de dados, procurou-se aprofundar o entendimento desse processo de 
produção, protagonizado pelos promotores imobiliários, com o sistema viário.  
Para alcançar os resultados propostos serão seguidos os seguintes procedimentos 
metodológicos, com suas respectivas etapas:  
  
2.1. Revisão de Literatura:  
• Revisão bibliográfica sobre sistema viário e mobilidade urbana, bem como sobre a 
metodologia científica adotada (Estudo de Caso);  
  
2.2. Definição e Ampliação da Base de Dados:  
  
• Ampliação da base de dados georreferenciados para o período entre 1990 e 2018, 
integralizando quase 30 anos de informações catalogadas e tratadas com 
geotecnologia;  
• Obtenção de base de dados georrerenciados sobre o sistema viário existente na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB);  
  
2.3. Organização dos Dados:  
• Interpolação das duas bases de dados para possibilitar correlações entre os dois 
temas: vias arteriais x empreendimentos imobiliários;  
  
2.4. Elaboração de Mapas Temáticos:  
• Geração de mapas e análises acerca da distribuição espacial dos empreendimentos e 
de sua relação com as vias arteriais;  
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2.5. Análise Espacial:  
• Geração de gráficos e tabelas que esclareçam a correlação existente entre as duas 
categorias pesquisadas, revelando as possíveis correlações e estratégias dos 
promotores imobiliários em associar seus empreendimentos às principais avenidas da 
cidade; 
 

Resultados e Discussões 

 
A partir do banco de dados disponível, foi realizada a análise espacial dos 
empreendimentos de Natal nas principais vias da cidade. Essa análise foi feita em um 
recorte temporal, baseado no período de 1967 a 2019, para que se possa demonstrar o 
grande crescimento imobiliário da região e consequente adensamento populacional.  
  
No período analisado foi registrado um total de 864 empreendimentos na capital 
Potiguar, totalizando 54807 unidades habitacionais. A Tab. 2 a seguir mostra de maneira 
quantificada esses dois parâmetros, de acordo com cada zona administrativa da cidade.  
  
Percebe-se com a tabela que as zonas Sul e Leste lideram no número de 
empreendimentos e de unidades habitacionais. Por essas informações, se considerou 
como foco de estudo essas duas zonas administrativas. As zonas em questão são 
consideradas as de maior renda da população e de melhor infraestrutura da cidade.  
  
A Fig. 2 a seguir representa um mapa com a localização dos empreendimentos nos 
entornos das vias de penetração dessas duas zonas. Para uma melhor avaliação do 
estudo em questão foi criado no mapa um raio de 300 metros ao redor de cada via. As 
Figuras 3 e 4 mostram as Zonas Leste e Sul, respectivamente, com o mesmo raio, e a 
Tab. 3 quantifica os empreendimentos.  
  
Com essa análise, nota-se que dos 785 empreendimentos de estudo, 309 se encontram 
na proximidade de 300m das vias de penetração da cidade. Isso equivale a cerca de 
40% dos empreendimentos.  
  
Todavia, se for feita uma ampliação desse raio para 500 metros e outro de 1000 metros 
ao redor de cada via (conforme Figura 05), pode-se perceber que a maioria dos 
empreendimentos se ordena ao alinhamento da via de Penetração. A Tab. 4 quantifica 
essa afirmação separando as duas zonas, onde um mesmo empreendimento pode ter 
se localizado nos dois raios de abrangência.  
  
A via de penetração de estudo, que cobre as zonas leste e sul da cidade, é composta 
pela BR 101 - Av. Sen. Salgado Filho / Av. Hermes da Fonseca e pela RN 063 - Rota 
do Sol (sul) / Av. Eng. Roberto Freire.  
  
A Av. Hermes da Fonseca está localizada em sua totalidade na zona leste da cidade e 
é notório como quase todos os empreendimentos do local se encontram em sua 
proximidade. Essa zona é reconhecida como a de maior padrão das edificações. Os 
moradores mais elitizados são consequência de uma região com infraestrutura mais 
desenvolvida e localização preferencial dos equipamentos urbanos de serviço.  
  
Já a Av. Sen. Salgado Filho, a Rota do Sol (Av. Dep. Antônio Florêncio de Queiroz) e a 
Av. Eng. Roberto Freire se localizam na zona sul. A Av. Sen. Salgado Filho é 
considerada uma das mais importantes da capital, uma vez que faz ligação com as 
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regiões mais urbanizadas da cidade e é onde se encontra diversos shoppings e 
escolas.  
  
A Av. Dep. Antônio Florêncio de Queiroz e a Av. Eng. Roberto Freire são as vias que 
fazem acesso ao litoral sul do Estado. São vias presentes em uma região 
predominantemente turística e de grande interesse imobiliário, principalmente no bairro 
de Ponta Negra.  
  
Segundo o Plano Diretor de Natal, o referido bairro corresponde a uma área sujeita à 
Operação Urbana. Essa operação visa à geração de desenvolvimento urbanístico, 
implantando e/ou ampliando sua infraestrutura, por meio de intervenções, uma vez que 
Ponta Negra apresenta uma demanda imobiliária acima dos limites estabelecidos pela 
legislação urbanística.  
  
Um gráfico de barras (Fig. 6) foi feito para contabilizar os empreendimentos de forma 
mais detalhada, separando-os por cada uma dessas vias e de acordo com os raios de 
influência em estudo. Um mesmo empreendimento pode se localizar no raio de 
abrangência de duas vias distintas.  
  
No gráfico é constatada a proximidade das edificações com as vias, uma vez que é no 
raio de aproximação de 500 metros que se encontram a maior parte dos imóveis. Já a 
uma distância de 500 a 1000 metros nota-se uma diminuição da produção imobiliária ao 
seu redor.  
  
De modo geral, pode-se constatar que 83% dos empreendimentos se localizam a cerca 
de 1000m das vias de penetração. A Zona Leste, particularmente, apresenta cerca de 
92% de seus edifícios à essa distância. Isso confirma a relação que o sistema viário 
estabelece com esse mercado e como a acessibilidade passa a ser um elemento 
fundamental nas decisões dos promotores imobiliários privados para que alcancem 
grandes lucros de localização.  
  
Atraídos pela infraestrutura e pelos equipamentos urbanos, suas escolhas podem 
reforçar o aumento e segregação social ao priorizar a construção de unidades 
habitacionais nas áreas que proporcionam maior lucratividade. 
 
Conclusão 

 
A partir da análise do banco de dados coletados e o geoprocessamento da produção 
imobiliária com o sistema viário da cidade foi possível perceber a intrínseca relação da 
mercadoria habitação com a infraestrutura viária, e como a maioria dos 
empreendimentos se concentra em um mesmo fragmento da cidade.  
  
Nesse estudo de caso de Natal, notou-se o entorno dos empreendimentos nas principais 
vias urbanas da cidade. Esse tipo de situação é uma das variáveis que chega a gerar 
um grande diferencial a ser acrescentado ao valor das unidades habitacionais 
comercializadas.  
  
Com isso, percebe-se a importância de se conhecer essa relação de atratividade que 
as vias arteriais exercem e como isso influencia na lógica dos promotores, na dinâmica 
imobiliária e auxilia no processo de planejamento urbano.  
  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1861 

 

É fundamental ter em vista que, com essa forte atração dos empreendimentos 
residenciais com o sistema viário principal, ao mesmo tempo em que o fenômeno pode 
facilitar a vida de seus condôminos também contribui para um adensamento excessivo 
de algumas regiões, provocando sobrecarga e o consequente congestionamento 
sistemático das vias.  
  
O adensamento de uma região pode ser considerado como o produto do 
desenvolvimento da infraestrutura de determinada área, uma vez que esta começa a 
apresentar características capazes de suportar o aumento populacional. Em 
contrapartida, no momento em que a administração municipal identifica um 
adensamento populacional excessivo na região, surge a difícil tarefa de suprir a 
demanda da infraestrutura que está limitada. Ou seja, o desenvolvimento da 
infraestrutura de uma determinada localidade pode surgir tanto como a causa, como 
também como a consequência do adensamento populacional.  
  
Por fim, constatando-se a impactante influência do setor imobiliário com a infraestrutura 
de uma cidade e tendo conhecimento sobre esses aspectos é que se percebe a possível 
sobrecarga da infraestrutura e dos serviços urbanos e que, portanto, precisam ser 
analisadas em detalhe para subsidiar o planejamento urbano e as políticas públicas 
necessárias. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Sistema Viário de Natal – Vias Estruturais 
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Figura 1: Sistema Viário do Município de Natal 
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Tabela 2: Resumo da produção dos empreendimentos por zona administrativa 
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Figura 2: Sistema Viário e Produção Imobiliária com raio de abrangência de 300m 
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Figura 3: Sistema Viário e Produção Imobiliária – Zona Leste de Natal 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1867 

 

 

Figura 4: Sistema Viário e Produção Imobiliária – Zona Sul de Natal 
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Tabela 3: Número de empreendimentos dentro do raio de influência de 300m 
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Figura 5: Sistema Viário e Produção Imobiliária com raios de abrangência de 500m e 
1000m 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1870 

 

 

Tabela 4: Número de empreendimentos dentro dos raios de influência de 500m e 1000m 

 

 

Figura 6: Número de empreendimentos de acordo com as vias de penetração 
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TÍTULO: Projeto de Blocos Sobre Estacas Considerando os Parâmetros de Resistência 

das Bielas e Regiões Nodais 

Resumo 

Blocos sobre estacas do tipo rígidos são elementos estruturais responsáveis por 
transmitir as cargas da superestrutura para as fundações profundas. Apesar de sua 
importância e de sua ampla utilização, não existem referências normativas nacionais 
que abordem todos os aspectos de dimensionamento dessas estruturas. Além disso, as 
referências disponíveis trazem procedimentos de cálculo divergentes para 
dimensionamento e verificação dos esforços atuantes nos blocos sobre estacas. Com 
isso, este trabalho busca estabelecer uma sistematização desses processos de cálculo, 
buscando a elaboração de um aplicativo computacional em que o usuário consiga ter 
acesso aos diferentes resultados e estabeleça, seguindo critérios de segurança, 
aqueles que julgar necessários. A metodologia empregada resultou, inicialmente, no 
desenvolvimento de um aplicativo para dimensionamento e detalhamento de blocos 
chamado de “PILECAPSbr – Calculadora para Blocos sobre Estacas”, que conta com 
funções que tornam seu emprego interessante para realização de projetos. A meta é 
aplicar a mesma metodologia e expandir o aplicativo para o dimensionamento dos 
blocos sobre duas, três, quatro, seis estacas, dentre outros. 
 
Palavras-chave: Blocos sobres estacas, dimensionamento, concreto armado, 

programação. 

TITLE: Pile Caps Design Considering Connecting Rod and Nodal Regions Strength 

Parameters 

Abstract 

Rigid pile caps are structural elements responsible for transmitting the loads from the 
superstructure to the deep type foundations. Despite its importance and its wide use, 
there are no national code that sets requirements for all aspects of dimensioning these 
structures. In addition, the available technical references provide divergent calculation 
procedures for dimensioning and verifying the efforts acting on the pile caps. By the 
exposed, this work seeks to systematize these calculation processes, to make possible 
the development of a calculation tool in which the user can access the different results 
and establish, following criteria of security, according his necessity. The methodology 
employed resulted in an application for dimensioning and detailing pile caps (called 
PILECAPSbr), which has functions that make its use interesting for carrying out projects. 
The goal is to apply the same methodology described here to expand the application for 
dimensioning pile caps for two, three, four, six piles, among others. 
 

Keywords: Pile caps, dimensioning, reinforced concrete, programing. 

Introdução 
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Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), blocos são estruturas de volume usadas para 
transmitir às estacas e aos tubulões as cargas de fundação, podendo ser considerados 
rígidos ou flexíveis por critério análogo ao definido para sapatas. Por esta razão, são 
considerados elementos de transição entre a superestrutura e a fundação (CAMPOS, 
2015). Para Fusco (2013), os blocos sobre estacas devem ser peças suficientemente 
rígidas para que sua deformabilidade não afete os esforços atuantes na superestrutura. 
Aliado a isso, Campos (2015) ressalta que, para o caso de blocos flexíveis, a análise 
realizada deve ser mais completa, desde a distribuição de esforços nas estacas e dos 
tirantes internos de tração no bloco, até a necessidade de verificação à punção. Esses 
fatos fazem com que o emprego de blocos rígidos seja mais comum diante dos blocos 
flexíveis, razão pela qual tais elementos correspondem ao objeto de estudo neste 
trabalho. 
 
Apesar de sua ampla utilização, não existe no meio técnico um consenso quanto à rotina 
de cálculo para os blocos sobre estacas do tipo rígido. A grande maioria das referências 
consultadas aplica o método das bielas e tirantes no dimensionamento dos blocos de 
duas a seis estacas, método este que se baseia nos ensaios de Blévot e Frémy, 
realizados em 1967 em blocos de duas, três e quatro estacas submetidos à força 
centrada, variando-se a disposição das armaduras (CAMPOS, 2015). Para blocos sobre 
uma estaca, as bases de cálculo vêm do estudo de blocos parcialmente carregados, 
como relata Fusco (2013). Apesar dessas conhecidas e estabelecidas bases teóricas, 
a literatura nacional diverge sobre quais parâmetros devem ser considerados para 
obtenção da geometria mais adequada aos blocos sobre estacas, quais os esforços 
internos mobilizados devido ao carregamento e quais as verificações necessárias para 
garantia de sua capacidade resistente. Sobre os aspectos das verificações e do 
dimensionamento das armaduras, a NBR 6118, a partir da sua última atualização, trouxe 
novos parâmetros para verificação da resistência à compressão nas bielas e nas regiões 
nodais, seguindo o Modelo de Bielas e Tirantes, e uma discriminação qualitativa sobre 
quais armaduras devem ser empregadas e a função de cada uma. Porém, aspectos 
relacionados à geometria não são tratados. 
 
Com isso, estabeleceu-se como objetivo principal deste trabalho o desenvolvimento de 
um estudo investigativo e comparativo acerca do dimensionamento e detalhamento de 
blocos sobre estacas do tipo rígido, buscando-se analisar as metodologias 
estabelecidas na literatura nacional e em softwares de cálculo estrutural difundidos no 
mercado. Paralelo a isso, tratou-se da criação de um aplicativo que reunisse os métodos 
propostos pelas referências analisadas a fim de se difundir o acesso aos resultados 
desta pesquisa de maneira prática e útil, não só para a academia, mas também para 
profissionais da engenharia civil atuantes no mercado da construção. 
 
Devido à brusca interrupção nas atividades acadêmicas da universidade e à grande 
incerteza resultantes da pandemia viral de Covid-19, o andamento do projeto de 
pesquisa foi prejudicado. O trabalho pretendido, que consistia na consolidação de 
rotinas de cálculo para blocos rígidos sobre até seis estacas e o desenvolvimento de 
um aplicativo que servisse para o dimensionamento destes elementos, foi concluído 
apenas para o caso dos blocos sobre uma estaca. Por outro lado, o distanciamento 
social e a consequente necessidade de utilizar métodos alternativos de comunicação 
fizeram com que o foco dos trabalhos se voltasse ao desenvolvimento “front-end” do 
aplicativo (ou seja, a interface gráfica e sua relação com o usuário) e, com isso, 
funcionalidades de grande utilidade foram integradas ao software com o objetivo de 
ampliar sua utilização. Além disso, o paradigma da programação orientada a objeto 
permitiu estruturar uma arquitetura para o software em que a expansão para os demais 
tipos de blocos pudesse ser feita em etapas independentes. 
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Metodologia 

 
2. METODOLOGIA 
 
O projeto de pesquisa em questão envolveu, simplificadamente, três etapas gerais: 
levantamento bibliográfico, estudo das referências estabelecidas e da linguagem C#, 
comparação entre os procedimentos de dimensionamento apresentados; 
sistematização dos referidos procedimentos em planilhas automáticas de cálculo; e, por 
fim, desenvolvimento de um aplicativo para cálculo de blocos sobre estacas utilizando 
a sistematização alcançada. 
 
Devido à interrupção nas atividades acadêmicas, essas três etapas só foram cumpridas 
integralmente para o bloco sobre uma estaca. No entanto, durante esse processo, 
questões ligadas às subetapas de programação e de desenvolvimento da interface 
gráfica para operação do aplicativo (desenvolvimento “front-end”) puderam ser bem 
mais aperfeiçoadas. 
 
2.1. LEVANTAMENTO, ESTUDO E ANÁLISE DE REFERÊNCIAS 
 
Na primeira etapa, buscou-se levantar obras nacionais que são de referência prática e 
teórica para concepção e dimensionamento de estruturas de concreto armado. Com 
isso, chegou-se as obras de Alonso (1983), Araújo (2014), Campos (2015), Fusco 
(2013), Moraes (1976) e Rocha (1987). Destas, destacam-se as obras de Alonso (1983), 
Moraes (1976) e Rocha (1987) por serem referências mais antigas e por apresentarem 
modelos mais práticos e diretos para dimensionamento e verificação dos blocos. Por 
sua vez, Fusco (2013) e Campos (2015) constituem referências mais recentes e 
apresentam uma teoria mais densa, com forte embasamento nos procedimentos 
adotados, sendo a primeira muito utilizada nos procedimentos de cálculos empregados 
pelo software TQS – Projeto de Estruturas de Concreto. Araújo (2014), neste contexto, 
representa um meio-termo. Vale salientar que a NBR 6118 (ABNT, 2014) configura uma 
referência obrigatória para os estudos no campo das estruturas de concreto. 
 
Após esse levantamento, deu-se o início do estudo e da comparação entre essas 
referências para que se pudesse entender qual seria o melhor caminho para se 
estabelecer uma sistematização geral. Tal comparação também foi importante para se 
identificar as convergências e as divergências entre os procedimentos apresentados por 
cada obra, sendo possível, dessa maneira, perceber os fatores que tornam o resultado 
do dimensionamento mais seguro. Esse confronto foi feito mediante aplicação de dados 
de projeto, apresentados em exercícios propostos pelas próprias obras, nos diferentes 
procedimentos de cálculo e, com isso, analisando-se as características dos blocos 
resultantes. 
 
2.2. SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS TEÓRICOS DAS METODOLOGIAS 
 
A segunda etapa foi iniciada após ter se adquirido um entendimento satisfatório sobre 
os métodos de cada referência. Esta consistiu na elaboração de planilhas automáticas 
de cálculo, empregando-se o software Microsoft Excel, de forma que permitissem o 
cálculo rápido dos blocos, com realização de dimensionamento e verificações dos 
esforços. O desenvolvimento destas planilhas requereu que o grau de conhecimento 
sobre cada um dos métodos de dimensionamento possibilitasse o estabelecimento de 
uma sequência geral de cálculo na qual as etapas constituintes fossem comuns a todos 
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os métodos estudados. Isso foi de extrema importância para a etapa de programação 
seguinte, tendo em vista que o paradigma da orientação a objetos visa a criação de 
sistemas compostos por elementos modulares e replicáveis. 
 
2.3. DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO 
 
Para realização da última etapa, fez-se necessário estabelecer a linguagem de 
programação com a qual o programa seria desenvolvido. Contribuindo para isso, Araújo 
(2018) traz a linguagem C# (“C Sharp”) e o ambiente de desenvolvimento do Visual 
Studio como muito vantajosos no desenvolvimento de aplicativos com interface de alto 
desempenho. Ambas ferramentas foram desenvolvidas pela Microsoft. 
 
O C# é uma linguagem de programação baseada no paradigma da orientação a objetos 
e que permite aos desenvolvedores, dentre outras coisas, criar uma variedade de 
aplicativos seguros e robustos executáveis em sistema operacional Windows através 
das ferramentas contidas na plataforma .NET Framework. O Visual Studio é um IDE 
(“Integrated Development Environment”) criado para editar, depurar e compilar códigos 
e criar aplicativos. É um programa com muitos recursos que podem ser usados para o 
desenvolvimento de softwares e possui versão gratuita destinada a estudantes. Com 
isso, optou-se por empregar essas ferramentas de programação no desenvolvimento do 
aplicativo para dimensionamento de blocos sobre estacas. 
 
Segundo Bezerra (2015), o paradigma da orientação a objetos visualiza um programa 
como uma coleção de agentes interconectados, os objetos, que realizam determinadas 
funções e interagem entre si. No sistema em que está inserido o bloco sobre estacas, 
um agente do tipo pilar descarrega em um agente do tipo bloco, que por sua vez, 
descarrega em outro agente do tipo estaca. Esses três elementos distintos interagem 
entre si e o resultado do dimensionamento de um bloco sobre estacas é decorrente 
dessa interação. Por esse e outros aspectos, esse paradigma de programação ressalta 
a escolha da linguagem C# para desenvolvimento da aplicação pretendida. 
 
Resultados e Discussões 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Aplicando a metodologia apresentada para o caso do bloco sobre uma estaca, obteve-
se a sistematização do procedimento de cálculo desejada e o desenvolvimento de um 
aplicativo para sistema operacional Windows, nomeado de “PILECAPSbr – Calculadora 
para Blocos sobre Estacas”, que consolida esta sistematização em sub-rotinas 
programadas, utilizando-se a linguagem C# e empregando-se o paradigma de 
orientação a objetos. A seguir, descrever-se-á de maneira sucinta como se deu este 
procedimento. 
 
3.1. ESTUDO E ANÁLISE DAS REFERÊNCIAS 
 
Para o dimensionamento dos blocos sobre uma estaca, apenas as referências de 
Alonso (1983), Araújo (2014), Moraes (1976) e Rocha (1987) apresentam 
procedimentos para se determinar algumas das propriedades necessárias para se 
projetar um elemento desse tipo. Destes, Alonso (1983) apresenta algumas 
considerações somente para se obter as dimensões do bloco, não indicando nenhuma 
instrução para verificação dos esforços internos e nem da armadura do bloco. Já as 
referências de Moraes (1976) e Rocha (1987) apresentam muitos aspectos em comum, 
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sobretudo no que diz respeito às verificações e determinação das armaduras. Talvez, 
por se configurar como a referência mais recente das quatro citadas acima, Araújo 
(2014) se difere um pouco dos demais tanto nos critérios usados para obtenção das 
dimensões do bloco quanto das verificações. 
 
3.2. SISTEMATIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO 
 
Durante a elaboração das planilhas de cálculo, foi possível entender que o processo 
para dimensionamento dos blocos sobre estacas deveria ser dividido em cinco etapas: 
inserção dos parâmetros de projeto; pré-dimensionamento do bloco; verificação dos 
esforços internos; cálculo das áreas de aço necessárias; detalhamento do das 
armaduras. Dessas, duas etapas são paralelas e codependentes: inserção dos 
parâmetros de projeto e pré-dimensionamento do bloco. Sempre que algum dado 
presente em alguma dessas etapas for modificado, todas as etapas seguintes sofrerão 
alterações. O esquema da ordenação dessas etapas está mostrado na figura 01. 
 
Na primeira etapa, inserção de parâmetros de projeto, dados de projeto como 
dimensões da seção transversal do pilar e das estacas, cargas atuantes sobre os 
blocos, número de estacas e espaçamento entre estas, por exemplo, são estabelecidos 
antes das dimensões do bloco. A partir daí, há duas possibilidades: a realização de um 
pré-dimensionamento do bloco com base nas referências estabelecidas ou a adoção 
das dimensões desse elemento sem consulta a essas referências. Por esta razão, a 
inserção dos parâmetros de projeto e o pré-dimensionamento são etapas paralelas, 
caso esta segunda seja necessária. 
 
Na etapa de verificação, são realizadas as determinações dos esforços internos, 
seguidos das tensões atuantes e as resistências de projeto dos materiais. Compara-se 
as tensões com as resistências e chega-se conclui-se que as dimensões adotadas para 
o bloco e os materiais são suficientes para tornar esta estrutura estável. 
 
Seguindo, na etapa de cálculo das áreas de aço necessárias para as armaduras, a partir 
dos esforços de tração encontrados na etapa de verificações, calcula-se tais áreas 
resistentes. Armaduras ditas construtivas são determinadas a partir de outros critérios, 
geralmente uma porcentagem das áreas de armadura principal ou de uma das seções 
do bloco. 
 
Por fim, realiza-se o detalhamento das armaduras a partir das especificações de projeto 
relacionadas a estas. Esta etapa caracteriza-se por ser mais interativa que as demais, 
pois necessita de uma atenção do projetista para parâmetros como espaçamento, 
comprimentos totais, número de barras, etc. 
 
3.3. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 
As etapas anteriores estabeleceram as bases teóricas e a maneira como estas deveriam 
ser implementadas na programação. No entanto, apenas parte das sub-rotinas 
programadas são relativas aos processos de dimensionamento do bloco. Como foi 
citado anteriormente, o desenvolvimento de aplicativos requer grande atenção em 
aspectos ligados ao design gráfico, a criação de mecanismos que permitam o 
encaminhamento do usuário para a correta utilização e ao quanto, de fato, este 
aplicativo poderá ser útil ao usuário. A figura 02 apresenta a interface inicial da 
calculadora para o bloco sobre uma estaca. 
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As etapas de inserção dos parâmetros de projeto, pré-dimensionamento do bloco e 
verificação dos esforços internos foram todas locadas nesta tela inicial com o intuito de 
auxiliar ao usuário numa definição segura da geometria do bloco. Além disso, a 
proximidade entre os quadros dos “Parâmetros de Projeto” e das “Dimensões 
Sugeridas” se deu devido a já mencionada correlação entre as duas primeiras etapas 
da sistematização. Para guiar o usuário a seguir corretamente todas as etapas, o botão 
“Calcular”, ligado ao pré-dimensionamento, só poderá ser acionado caso todos os dados 
do pilar e da estaca sejam preenchidos, o que, naturalmente, já levaria o usuário ao 
preenchimento dos dados do bloco. Do mesmo modo, o botão “Verificar” só poderá ser 
acionado caso todos os dados do sistema “pilar + bloco + estaca” estejam devidamente 
informados. As figuras 03 e 04, mostradas a seguir, exemplificam esse processo. 
 
Definida a geometria do bloco e tendo sua segurança atestada, as etapas seguintes 
seriam as de cálculo das áreas de aço necessárias e de detalhamento das armaduras. 
Pela ligação entre estas etapas, as ambas foram alocadas em uma única janela, como 
mostrado na figura 05. 
 
Nessas duas últimas etapas, há necessidade da inserção de mais algumas informações 
de projeto, como o tipo de aço empregado e o diâmetro das barras das armaduras. 
Porém, optou-se por adicionar o local de preenchimento para tais informações não no 
quadro dos parâmetros de projeto da tela inicial, mas sim na própria janela “Armadura 
do Bloco”. Assim, quando o usuário estiver operando o aplicativo, ele poderá voltar 
exclusivamente sua atenção para a definição da geometria do bloco. ou para a definição 
das armaduras, uma de cada vez. 
 
Além desses aspectos, fez-se necessário que o programa mantivesse uma interface 
pronta para uma futura integração às demais calculadoras de blocos sobre duas, três, 
quatro, cinco e seis estacas. Este fato foi possível graças ao emprego do paradigma de 
programação orientada a objetos, que permitiu a criação de estruturas separadas, nas 
quais as sub-rotinas de cálculo e processamento dos blocos são armazenadas, uma 
para cada tipo de bloco. Essas estruturas são chamadas de “classes”, no contexto da 
linguagem C#, ou, dentro da orientação a objetos, são nomeadas de objetos. Possuem 
propriedades e funções, genéricas, que caracterizam cada tipo de bloco, sendo tais 
propriedades e tais funções imutáveis. No entanto, essas estruturas podem ser copiadas 
e ter os valores de propriedades nas cópias definidos. Assim, a tela que encaminha o 
usuário para uma determinada calculadora, destinada a um tipo de bloco, já está criada. 
Essa tela está mostrada na figura 06. 
 
Tendo em vista a criação de uma ferramenta computacional útil, produtiva e de fácil 
operação, buscou-se implementar funcionalidades que facilitem a elaboração de um 
projeto de blocos sobre estacas. Com isso, adicionaram-se as funções de gerar relatório 
com o detalhamento do processo de cálculo desenvolvido para o dimensionamento do 
bloco e salvamento de arquivo com todas as informações preenchidas no programa, 
como uma maneira rápida de recuperar um processo de dimensionamento iniciado 
anteriormente. A figura 07 mostra os botões que acionam a função de salvamento e 
geração de relatório. Além dessas funcionalidades, procurou-se deixar claras as 
informações sobre os parâmetros envolvidos em todas etapas, com apresentação de 
esquemas representativos do bloco e das armaduras e caixas de diálogo que fornecem 
avisos que guiam o usuário. confirme mostrado nas figuras 08 e 09. 
 
Conclusão 
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Através do estudo e análise de diferentes referências bibliográficas que estabelecem 
procedimentos para o dimensionamento de blocos sobre estacas, foi possível identificar 
uma sistematização de cálculo e computacional comum a todos em que o 
dimensionamento dessas estruturas pode ser realizado segundo cinco etapas, as quais 
carregam dependência entre si. Estabelecida essa sequenciação, tornou-se possível a 
criação de ferramentas computacionais (planilhas de cálculo e um aplicativo) que 
facilitam a aplicação dessas metodologias. O êxito na utilização da metodologia descrita 
para o caso do bloco sobre uma estaca sugere que os mesmos processos poderão ser 
empregados para os demais tipos de blocos sobre estacas. 
 
A criação do aplicativo “PILECAPSbr – Calculadora para Blocos sobre Estacas” com 
ênfase no desenvolvimento “front-end”, permitiu a criação de uma interface que guia o 
usuário para o emprego do programa e para o dimensionamento seguro do bloco sobre 
uma estaca. Assim, as extensões para os casos dos demais tipos de blocos deverão 
seguir o mesmo design geral e as mesmas ferramentas guias. Com isso, a subetapa de 
programação a ser realizada para os outros tipos de blocos foi facilitada. 
 
Portanto, sugere-se, como recomendações para trabalhos futuros, a continuidade da 
produção do aplicativo produzido, com consulta a novas referências que enriqueçam as 
bases teóricas e práticas, para ampliar a utilização da ferramenta “PILECAPSbr”. 
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Figura 01 – Etapas do processo de dimensionamento dos blocos. (Fonte: Autor) 

 

 

Figura 02 – Tela inicial da calculadora para bloco sobre uma estaca. (Fonte: Autor) 
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Figura 03 – Exemplificação das etapas de inserção dos parâmetros de projeto e de pré-

dimensionamento do bloco realizadas no programa. (Fonte: Autor) 
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Figura 04 – Exemplificação da etapa seguinte, verificação dos esforços internos. (Fonte: 
Autor) 
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Figura 05 – Etapas de cálculo das áreas de aço necessárias e de detalhamento das 
armaduras. (Fonte: Autor) 
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Figura 06 – Tela para seleção de calculadora para cada tipo de bloco. (Fonte: Autor) 

 

 

Figura 07 – Recursos para geração de relatório e salvamento de arquivo com os dados 
preenchidos em um dimensionamento. (Fonte: Autor) 
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Figura 08 – Esquema ilustrativo com os parâmetros de entrada da geometria do sistema. 
(Fonte: Autor) 
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Figura 09 – Esquema ilustrativo com os parâmetros das armaduras. (Fonte: Autor) 
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TÍTULO: Propriedades fotoluminescentes do SrMoO4: Tb, Sm obtido pelo método 

sonoquímico. 

Resumo 

Uma série SrMoO 4 co-dopada com Tb 3+ e Sm 3+ foi preparada com sucesso pelo 
método sonoquímico. As partículas foram caracterizadas por difração de raios-X, 
espectroscopia Raman, microscopia eletrônica de varredura com canhão de emissão 
de campo, espectroscopia UV-Vis e fotoluminescência. Mudanças nas morfologias 
SrMoO 4 : Tb 3+ , Sm 3+ foram observadas a partir de um crescimento ordenado das 
partículas. O mecanismo de crescimento de partículas foi proposto, indicando uma 
evolução hierárquica de SrMoO 4 : Tb 3+ , Sm 3+morfologias. As mudanças nas 
emissões foram avaliadas pelo efeito dos dopantes e suas concentrações. As emissões 
foram observadas em branco, verde e laranja de acordo com a composição química das 
amostras. As amostras SrMoO 4 e SrMoO 4 : 1% Sm apresentaram excelentes 
resultados para CRI (79%) e LE (> 310 lm / W opt ), indicando um material com potencial 
para emissão eficiente de luz branca. 
 
Palavras-chave: fotoluminescencia; terras raras; sonoquimica. 

TITLE: Photoluminescent properties of SrMoO4: Tb, Sm obtained by the sonochemical 

method. 

Abstract 

A SrMoO4 series co-doped with Tb3+ and Sm3+ was successfully prepared by the 
sonochemical method. The particles were characterized by X-ray diffraction, Raman 
spectroscopy, field emission gun scanning electron microscopy, UV–Vis spectroscopy 
and photoluminescence. Changes in SrMoO4: Tb3+, Sm3+ morphologies were 
observed from an orderly growth of the particles. The mechanism of particle growth was 
proposed, indicating a hierarchical evolution of SrMoO4: Tb3+, Sm3+ morphologies. The 
changes in emissions were evaluated by the effect of the dopants and their 
concentrations. Emissions were observed in white, green and orange according to the 
chemical composition of the samples. The SrMoO4 and SrMoO4: 1% Sm samples 
showed excellent results for CRI (79%) and LE (> 310 lm/Wopt), thus indicating a 
material with potential for efficient white light emission. 
 

Keywords: photoluminescence; rare Lands; sonochemical. 

Introdução 

O uso de íons de terras raras em materiais luminescentes tem aumentado nos últimos 
anos devido ao grande interesse em estudar propriedades ópticas e espectrais [ 1 , 2 ]. 
A transferência de energia entre elementos dopantes em uma matriz inorgânica 
hospedeira tem sido estudada para o comportamento luminescente na área de fotônica 
e optoeletrônica devido à sua aplicação tecnológica [ 3 , 4 ]. A luminescência de um íon 
de terra rara com o uso de um sensibilizador ( S ) será maior em comparação com a 
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ativação direta do ativador ( A ) devido à transferência de energia ser favorável ao 
ativador, e melhorias adicionais na intensidade podem ser alcançadas combinando ( S 
) e ( A ) [ 5 , 6 ]. De acordo com Pavani et al. [ 7 ], a escolha do material hospedeiro a 
ser utilizado deve ser feita com cautela para atender aos requisitos adequados para o 
uso de dispositivos ópticos. Estruturas de scheelita têm sido utilizadas com sucesso 
como matriz hospedeira de íons de terras raras devido às suas propriedades estruturais, 
químicas e ópticas [ 8 ]. Essas estruturas exibem excelente estabilidade térmica e 
química, bem como alta solubilidade de dopantes de terras raras. Este grupo de 
propriedades reuniu excelentes condições para aplicação de materiais hospedeiros [ 9 
, 10 , 11 ]. A estrutura da scheelita (XMoO 4 , X = íons alcalinos) tem grande potencial 
em aplicações tecnológicas como hospedeiros luminescentes, materiais auto-
emissores, aplicações de microondas e catalisadores [ 12 , 13 , 14 , 15 ] devido às suas 
propriedades mencionadas. SrMoO 4 exibe excelentes propriedades de luminescência 
nas regiões espectrais azul e verde, então ele pode ser usado como um tipo de material 
luminescente autoativado [ 16 ]. Vários tipos de pesquisas têm sido conduzidos com 
SrMoO 4 visando a produção de luz branca a partir da combinação de vários íons 
dopantes. Shivakumara e Saraf [ 17 ] e Xu et al. [ 18 ] demonstraram o uso de Eu 3+ na 
matriz SrMoO 4 , obtendo a luz vermelha da matriz. Yang et al. [ 19 ] investigaram o 
comportamento fotoluminescente de SrMoO 4 dopado com Eu 3+ e Tb 3+ 
separadamente. Niu et al. [20 ] alcançaram emissão branco-amarelada de SrMoO 4 
dopado com Dy 3+ , enquanto a emissão vermelha e verde foi obtida para amostras 
dopadas com Eu 3+ - e Tb 3+ , respectivamente. Este estudo tem como objetivo 
sintetizar, caracterizar e estudar as propriedades estruturais, vibracionais, morfológicas, 
fotocatalíticas e fotoluminescentes das partículas das séries SrMoO 4 e SrMoO 4 : 1% 
Tb, x% Sm ( x  = 1, 1,5, 2). Um mecanismo de evolução da morfologia das partículas de 
SrMoO 4 é mostrado como uma proposta para o crescimento do cristal. Além disso, são 
apresentados os processos de fotoluminescência e as possíveis transferências de 
energia esperadas do material. A propriedade fotocatalítica de SrMoO 4 : Tb 3+ , Sm 3+ 
também foi avaliada em paralelo ao estudo de fotoluminescência. O efeito de Tb 3+ e 
Sm 3+dopagem na rede cristalina e a estrutura de bandas de SrMoO 4 é destacada. 
 
Metodologia 

 
Materiais Óxido de molibdênio de sódio di-hidratado [Na 2 MoO 4 · 2H 2 O, Alfa Aesar], 
nitrato de estrôncio [Sr (NO 3 ) 2 , Alfa Aesar], óxido de térbio [Tb 4 O 7 , Aldrich], hexa-
hidrato de nitrato de samário (III) [ Sm (NO 3 ) 3 · 6H 2 O, Aldrich], ácido nítrico [HNO 3 
, Synth], hidróxido de amônio [NH 4 OH, Synth] e água destilada foram usados como 
reagentes para preparar SrMoO 4 e SrMoO 4 : Tb 3 + , Partículas Sm 3+ . Sonoquímica 
síntese do SrMoO 4 e SrMoO 4 : Tb 3+ , Sm 3+ partículas Duas soluções precursoras 
foram preparadas para a síntese de SrMoO 4 , SrMoO 4 : 1% Tb 3+ , SrMoO 4 : 1% Sm 
3+ e SrMoO 4 : 1% Tb 3+ , x% Sm 3+ ( x  = 1, 1,5, 2) partículas. A solução A corresponde 
ao molibdênio com uma concentração (C 0 ) de 0,201 mol / L. A solução B refere-se ao 
estrôncio com uma concentração (C 0 ) de 0,201 mol / L, com uma razão molar de 1: 1. 
A solução B foi adicionada à solução A por gotejamento sob agitação magnética 
constante. Os dopantes foram então adicionados um de cada vez. Tb 3+ foi adicionado 
a partir de uma solução em HNO3 com uma concentração igual a 1,364 × 10 −2 mol / 
L. O precursor Sm 3+ por ser um nitrato [Sm (NO 3 ) 3 · 6H 2 O] é totalmente solúvel no 
meio de reação. Em seguida, foi adicionado diretamente à solução em valores 
estequiometricamente calculados e pesados. Todos os precursores foram pesados 
estequiometricamente. O pH da solução final foi ajustado para 8 a partir da adição de 
aproximadamente 3 mL de NH 4OH, observando a formação do precipitado. O valor do 
pH para todas as sínteses realizadas foi mantido constante. A solução final foi exposta 
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à intensa radiação ultrassônica com amplitude de 65% no modo contínuo por 20 min. 
Os precipitados foram lavados e centrifugados três vezes em água destilada e 
posteriormente mantidos em estufa à temperatura de 80 ° C por 24 horas para secagem. 
Foi utilizado um processador ultrassônico (S-450, Branson Ultrasonics Sonifier) com 
potência de 400 Watts e frequência de 25 kHz. Este processador permite programar a 
amplitude das ondas emitidas pela ponta ultrassônica em um nível pré-selecionado, de 
forma que a irradiação das ondas na solução possa ser controlada. Caracterizações As 
partículas SrMoO 4 e SrMoO 4 : Tb 3+ , Sm 3+ foram estruturalmente caracterizadas 
por XRD usando um instrumento Shimadzu XRD 7000 com radiação Cu-Kα ( λ  = 1,5406 
Å) na faixa 2 θ de 10 ° a 80 ° em um taxa de varredura de 0,02 s −1. Os espectros de 
espectroscopia Raman foram medidos por FT-Raman Bruker-RFS 100 usando um laser 
Nd: YAG operando a 1064 nm com potência nominal de 55 mW como fonte de excitação. 
As morfologias foram investigadas usando um microscópio eletrônico de varredura de 
canhão de emissão de campo (FE-SEM; Carl Zeiss, Supra 35-VP Model, Alemanha) 
operado a 6 kV. O espectro de refletância difusa de UV-Vis foi medido à temperatura 
ambiente usando um espectrofotômetro Shimadzu UV-2600. Os espectros de 
fotoluminescência (PL) foram adquiridos com um monocromador Ash Monospec 27 
(Thermal Jarrel, EUA) e um fotomultiplicador R4446 (Hamamatsu Photonics, EUA). O 
feixe de 325 nm de um laser de íon criptônio (Coherent Innova 90 K) foi usado como 
fonte de excitação com uma saída de aproximadamente 13,3 mW. Todas as medições 
foram feitas à temperatura ambiente. As propriedades fotocatalíticas dos pós 
combinados como um agente catalisador foram estimadas pela degradação da laranja 
de metila (MO) com uma fórmula molecular [C 14 H 14 N 3 NaO 3 S] (pureza de 99,5%, 
Mallinckrodt), iluminada por lâmpadas UV em solução aquosa. Primeiro, 50 mL da 
solução de MO (1 × 10 −5 mol L −1concentração) foi misturado com 0,05 g do material 
e 0,05 mL de peróxido de oxigênio para aumentar a degradação a ser testado em um 
copo de quartzo. Essa mistura foi mantida sob agitação em temperatura controlada (25 
° C) e iluminada por seis lâmpadas UVC (15 W TUV Philips, com intensidade máxima 
de 254 nm = 4,9 eV). A amostra foi mantida sob agitação por 30 min com as luzes 
apagadas para desconsiderar possíveis eventos de adsorção. Uma alíquota das 
amostras foi retirada a cada intervalo de 5 minutos e centrifugada a 9000 rpm por 5 
minutos para remover as partículas suspensas. Finalmente, as variações na banda de 
absorção máxima de cada alíquota foram medidas pela absorbância UV-Vis com 
medidas espectrais usando um espectrofotômetro Shimadzu UV-2600 com 
comprimento de onda na faixa de 400 a 800 nm. 
 
Resultados e Discussões 

 
Figura 1 -I representa os padrões de XRD de SrMoO 4 , SrMoO 4 : 1% Tb 3+ , SrMoO 
4 : 1% Sm 3+ e SrMoO 4 : 1% Tb 3+ , x% Sm 3+ ( x  = 1, 1,5 e 2) amostras. Todos os 
picos apresentados nos difractogramas são devidamente indexados com estrutura 
tetragonal do tipo scheelita com grupo espacial I41 / a de acordo com o respectivo cartão 
“Joint Committee on Powder Diffraction Standards” (JCPDS) no. 850586. Nenhum pico 
foi encontrado para as fases secundárias. SrMoO 4foi sintetizado com sucesso pelo 
método sonoquímico sem tratamento térmico adicional. A Figura 1 -II mostra um 
deslocamento do pico principal (112) localizado a 27,82 ° quando dopantes (Tb 3+ , Sm 
3+ ) são introduzidos na matriz SrMoO 4 . Este deslocamento não ocorre regularmente 
com o aumento da concentração de dopagem. Esse comportamento pode ser atribuído 
às distorções na estrutura do SrMoO 4 devido às interações geradas pelo efeito da 
densidade eletrônica causada no processo de dopagem [ 6 ]. Um excesso de cargas 
positivas ocorre ao introduzir dopantes na estrutura SrMoO 4 . Assim, Sr 2+defeitos de 
vacância surgem para neutralizar os encargos. A diferença na densidade de elétrons Sr 
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2+ em comparação com Tb 3+ e Sm 3+ causa distorções estruturais na rede SrMoO 4 
. Essas mudanças ocorrem devido à desigualdade nas densidades eletrônicas entre os 
clusters formadores da rede e os clusters de dopagem. O processo de dopagem 
promove o surgimento de sítios de vacância de Sr 2+ que modificam a posição dos 
níveis de energia da banda de valência com a inserção simultânea dos orbitais 
catiônicos Tb 3+ e Sm 3+ na banda de condução [ 6 , 21 , 22 ]. Figura 1-III ilustra a 
célula unitária SrMoO 4 em um sistema cristalino tetragonal e grupo espacial I41 / a . 
Os raios iônicos de Sr 2+ (CN = 8), Mo 6+ (CN = 4), Tb 3+ (CN = 8) e Sm 3+ (CN = 8) 
são 1,26, 0,41, 1,04 e 1,08 Å, respectivamente [ 23 ]. Assim, a substituição Sr 2+  → Tb 
3+ / Sm 3+ ocorre facilmente devido à proximidade dos raios iônicos. A célula unitária 
de SrMoO 4 é formada por dois grupos diferentes, onde os cátions Mo 6+ são 
encontrados na célula unitária do material sendo coordenado por quatro O 2−ânions em 
coordenação tetraédrica [MoO 4 ], enquanto cátions Sr 2+ são rodeados por oito ânions 
O 2− em coordenação dodecaédrica [SrO 8 ] [ 24 ]. Na estrutura cristalina SrMoO 4 , as 
ligações Sr-O são caracterizadas por um caráter covalente / iônico, enquanto as 
ligações Mo-O têm uma natureza covalente entre os clusters [MoO 4] Mudanças nos 
parâmetros da rede gerados por distorções na rede cristalina causam a mudança no 
comprimento da ligação e nos níveis de energia dos elétrons da ligação. Como 
resultado, as cargas e energia nas nanoestruturas tornam-se densificadas e localizadas 
[ 26 , 27 ]. O refinamento da estrutura usando o método de Rietveld foi realizado para 
confirmar a fase tetragonal das partículas SrMoO 4 utilizando o General Structure 
Analysis System (GSAS) com uma interface gráfica EXPGUI [ 28 ]. A Figura 2 representa 
os gráficos de refinamento com boa aproximação entre os dados experimentais e os 
dados calculados pela linha Calc-Obs. Pequenas alterações nos parâmetros de rede 
foram observadas entre as amostras devido aos diferentes dopagens realizados, e uma 
variação no tamanho do cristalito e distorções de cluster são observadas como 
resultado. O volume celular tende a diminuir com o aumento dos dopantes devido aos 
raios iônicos Tb 3+ / Sm 3+ se tornarem menores do que os raios iônicos Sr 2+ . O 
tamanho do cristalito das amostras também diminuiu com a dopagem. Este 
comportamento pode ser explicado pelo fato de que o aumento na porcentagem de 
cátions Tb 3+ / Sm 3+ foi acompanhado por um aumento no número de defeitos no 
SrMoO 4rede cristalina, o que aumentou a tensão da rede. Este comportamento é 
semelhante à lei de Vegard para soluções metálicas sólidas de dois componentes, que 
prevê que as dimensões da célula unitária da solução sólida variam linearmente com a 
concentração do componente soluto [ 29 , 30 ]. Espectroscopia Raman A estrutura da 
scheelita tem unidades de íons moleculares [XO 4 ] 2− , (X = Mo, W), com fortes ligações 
covalentes de (X – O) e tem um acoplamento fraco com o cátion metálico (M 2+ ). O 
cálculo da teoria de grupo tem 26 vibrações diferentes para MXO 4 com cristais de vetor 
de onda zero(k¯= 0). Os modos vibracionais Raman podem ser classificados em dois 
grupos: modo externo e modo interno. O primeiro está relacionado ao movimento dos 
cátions M 2+ em relação às unidades rígidas tetraédricas [MoO 4 ] 2− . O segundo está 
associado a vibrações em unidades tetraédricas [MoO 4 ] 2− e é considerado o estado 
estacionário do centro de massa. Os espectros Raman das partículas SrMoO 4 e SrMoO 
4 : Tb 3+ , Sm 3+ são mostrados na Fig. 3. As vibrações detectadas na faixa entre 100 
e 1000 cm −1 são registradas. Os [MoO 4 ] 2− tetraedros têm simetria T d [ 36 ] e são 
compostos por quatro modos internos [υ 1 (A1), υ 2 (E1), υ 3 (F2) e υ 4 (F2)], um livre o 
modo de rotação [υ f.r . (F1)] e um modo de tradução (F2) [ 37 ]. O pico Raman em 
885,51 cm −1 foi atribuído ao modo de vibração de alongamento simétrico υ 1 (Ag) do 
grupo [MoO 4 ] 2− no cristal SrMoO 4 . Os picos em 842,0 e 793,0 cm −1 
corresponderam aos modos de vibração de alongamento anti-simétrico υ 3 (Bg) e υ 3 
(Eg), respectivamente. Os picos em 365,0 e 325 cm −1 corresponderam aos modos de 
flexão anti-simétrico e simétrico υ 4 (Bg) e υ 2 (Ag), respectivamente. Conforme 
observado na Fig. 3 , nove vibrações ativas de Raman foram detectadas. De acordo 
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com Ling et al. [ 38 ], os modos ativos fortes e intensos em Raman sugerem uma forte 
interação entre íons, que aparecem a partir do alongamento e vibrações flexurais das 
ligações mais curtas de metal-oxigênio (Sr-O) dentro dos grupos aniônicos. Microscopia 
eletrônica de varredura por emissão de campo (FE-SEM) A Figura 4 mostra as imagens 
FE-SEM de SrMoO 4 e SrMoO 4 : partículas de Tb 3+ , Sm 3+ . A partir das imagens da 
Fig. 4 a – e, pode-se observar que as amostras de SrMoO 4 e SrMoO 4 : 1% Tb 3+ têm 
diferentes tipos de morfologia em suas partículas. As partículas têm uma forma arroz 
(Fig. 4 um, enquanto que outros têm uma forma de flor (Fig. 4 b, e) ou estrela forma 
(Fig. 4 c, d) SrMoO. 4 : 1% Tb 3+ ; SrMoO 4 : 1% Tb 3+ , 1% Sm 3+ ; SrMoO 4: 1% Tb 
3+ , 1,5% Sm 3+ ; e SrMoO 4 : amostras de 1% Tb 3+ , 2% Sm 3+ apresentam 
predominantemente morfologia semelhante a arroz. A figura 4 b mostra a morfologia 
individual de um conjunto de partículas em forma de flor composto de pétalas de 
tamanhos variados. Observa-se que o tamanho médio das partículas de SrMoO 4 e 
SrMoO 4 : 1% Sm 3+ é muito maior do que o encontrado para as outras amostras. Esta 
informação pode estar associada ao efeito do Tb 3+ como agente retardador do 
crescimento das partículas presentes em outras amostras. A Figura 5 é um esquema 
que ilustra as etapas de crescimento de partículas de SrMoO 4 obtidas pelo método 
sonoquímico. Existem inicialmente duas soluções precursoras (Sr 2+ e MoO 4 2− ). Em 
seguida, a solução de Sr 2+ é adicionada e a solução de molibdênio é adicionada. Esta 
fase é caracterizada pela fase de nucleação, com a formação de vários núcleos SrMoO 
4 . Na próxima etapa, observa-se que esses núcleos começam a se organizar em uma 
fase de crescimento por meio do processo de automontagem [ 39], em que é possível 
observar a presença de microcristais em forma de arroz e o aumento do tamanho das 
partículas é favorecido pela diminuição da energia superficial. Há um crescimento 
progressivo dos microcristais de SrMoO 4 em direção ao surgimento de novas pontas 
nas estruturas do arroz com o desenvolvimento de morfologias, produzindo assim novas 
partículas com formato de estrela. Novos pontos na estrutura aparecem à medida que 
a evolução do crescimento prossegue, de modo que novas formas semelhantes a flores 
podem ser obtidas. De acordo com a espectroscopia de energia dispersiva de raios-X 
(EDS) na Fig. 6 , parece que a amostra SrMoO 4 : 1% Tb 3+ , 1% Sm 3+ apresentou 
boa homogeneidade em sua composição química, conforme apresentado pelo 
mapeamento elementar resultado. UV – Vis As propriedades de absorção de UV-Vis 
das amostras SrMoO 4 : Tb 3+ , Sm 3+ são mostradas na Fig. 7 . A partir dos espectros 
de absorção, observa-se claramente que a absorção do material está concentrada 
principalmente na região do UV. A banda de absorção está localizada entre 200 e 400 
nm e é atribuída à transferência de carga dos elétrons de oxigênio (2 p ) movendo-se 
para o molibdênio, o átomo central do aglomerado [MoO 4 ] 2- [ 31 ]. Baixa absorção 
em torno de 10% e alta refletância próxima a 90% foram encontradas na região entre 
400 e 800 nm. Observa-se também que a presença de Tb 3+nas amostras promove um 
aumento no rangido de sua banda de absorção, mostrando um deslocamento em 
direção à região azul. O íon Sm 3+ exibe uma faixa de excitação situada em 402 nm 
devido aos seus níveis de energia localizados próximos a esta região [ 48 ]. A transição 
no espectro origina-se do estado fundamental 6 H 5/2 para o estado excitado 4 F 7/2 da 
configuração Sm 3+ 4 f 5 . O comportamento de absorção óptica pode ser influenciado 
pelo tamanho do cristalito, tensão da estrutura e formato da partícula. A deformação da 
rede leva ao aprisionamento de superfície ou interfaces e localização de cargas na 
superfície e influencia os valores de gap [ 27]. A Figura 8 representa os espectros de 
refletância difusa transformados em espectros de absorção pelo método Kubelka-Munk. 
A Eq. Kubelka – Munk. As transições de molibdatos de estrutura tetragonal semelhante 
à scheelita exibem transições diretas permitidas ( n  = ½) [ 8 ]. A transição do tipo direto 
é verificada quando a transição eletrônica ocorre entre o fundo da banda de condução 
e o topo da banda de valência no mesmo ponto da zona de Brillouin [ 54 ]. A Figura 8 
mostra os gráficos traçados entre ( α h v ) no eixo das ordenadas vs h v no eixo das 
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abcissas. Propriedades fotocatalíticas A atividade fotocatalítica das partículas de SrMoO 
4 : Tb 3+ , Sm 3+ foi verificada de acordo com a concentração de laranja de metila sob 
irradiação UV por 45 min. H 2 O 2 foi usado para aumentar a taxa de degradação. A 
Figura 9 mostra a variação da concentração do corante laranja de metila em relação ao 
tempo de análise. As curvas do corante e o corante com as curvas de peróxido foram 
traçados para comparação. A partir dos resultados mostrados na Fig. 9 , parece que as 
amostras SrMoO 4 e SrMoO 4 : 1% Sm 3+ obtiveram os melhores resultados. A 
presença de Tb 3+ representou uma diminuição na atividade fotocatalítica de SrMoO4 . 
Isso pode estar relacionado ao aumento da taxa de recombinação do par buraco + 
elétron, que se traduz por uma menor quantidade de radicais livres, sendo as espécies 
responsáveis pela degradação do corante [ 60 ]. É bem sabido que a estrutura da banda 
de energia é um fator muito importante para o fotocatalisador. Também é muito 
importante para o fotocatalisador de bom desempenho fornecer elétrons energéticos 
através de um intervalo de banda adequado, separação e migração de carga fotogerada 
eficiente e também forte inibição do processo de fotocorrosão [ 62 ]. O H2O2 é eficiente 
no aprisionamento de elétrons por impedir a recombinação do par elétron + buraco 
devido à fotólise do H 2 O 2 para produzir radicais OH, evidenciando o aumento dos 
radicais OH e O 2 - na superfície do catalisador. A eficiência melhorada da 
fotodegradação na presença de peróxido de hidrogênio pode ocorrer diretamente via 
banda condutora de elétrons ou indiretamente via ânions radicais superóxido que 
produzem radicais hidroxila. Propriedades fotoluminescentes A Figura 10 mostra os 
espectros de emissão de partículas de SrMoO 4 : Tb 3+ , Sm 3+ . As partículas foram 
excitadas a λ  = 325 nm à temperatura ambiente. A Figura 10 A mostra o comportamento 
de banda larga para SrMoO 4 e SrMoO 4 : 1% Sm 3+ . Os perfis de fotoluminescência 
de SrMO 4 e SrMoO 4 : 1% Sm 3+ sugerem um mecanismo de emissão multinível, ou 
seja, um sistema em que o relaxamento ocorre por meio de vários caminhos envolvendo 
a participação de vários estados de energia dentro do intervalo de banda do material. 
Este comportamento está de acordo com outros trabalhos encontrados na literatura [ 65 
]. O SrMoO 4tem um máximo centrado em aproximadamente 542 nm. O efeito da matriz 
na amostra SrMoO 4 : 1% Sm 3+ é muito significativo, onde é possível identificar o 4 G 
5/2  →  6 H 7/2 e 4 G 5/2  →  6 H 9/2 transições em 608 e 648 nm, respectivamente, 
referindo-se ao Sm 3+transições. A fotoluminescência é sensível o suficiente para 
detectar o grau de desordem de ordem estrutural do material. O grau de desordem pode 
ser abordado em diferentes aspectos como vibrações e rotações de ligações químicas, 
rupturas na estrutura do cristal, bem como a presença de defeitos estruturais e 
superficiais das partículas [ 66 ]. As transições eletrônicas resultantes do estado 
excitado dos elétrons do bandgap são do tipo O (2 p ) → Mo (4 d ) dentro dos 
aglomerados [MoO 4 ] 2− . Os elétrons próximos à banda de condução [Mo (4 d )] são 
capturados por armadilhas, que correspondem a locais específicos localizados no 
bandgap, gerando uma recombinação dos pares ē + h nos aglomerados [MoO 4 ] 2− e 
posteriormente emitindo fótons ( hv ) ao retornar à banda de valência [O (2 p )]. A Figura 
10 B mostra o espectro de emissão PL do SrMoO 4 : Tb 3+ , Sm 3+ partículas a 
excitação 325 nm, mostrando as várias bandas de emissão resultantes de transições 
intra-4f do Tb 3+ e Sm 3+ iões orbitais. As transições Tb 3+ observadas são: 5 D 4  →  
7 F J ( J  = 6, 5, 4, 3) em 495, 551 e 556, 595 e 629 nm, respectivamente [ 75 ]. As 
transições Sm 3+ : 4 G 5/2  →  6 H J ( J = 5/2, 7/2, 9/2 e 11/2) estão posicionados em 
569, 606 e 613, 652 e 712 nm obedecendo a esta ordem [ 76 ]. Verificou-se que não há 
presença da banda atribuída a [MoO 4 ] 2− , conforme observado em SrMoO 4 : 1% Sm 
3+ , indicando que houve transferência de energia satisfatória entre [MoO 4 ] 2−  → Tb 
3 + / Sm 3+ . Os aglomerados [MoO 4 ] 2− têm maior capacidade de absorver energia 
de excitação ( hv ), desempenhando o papel de sensibilizadores ( S ) e posteriormente 
transferindo parte dessa energia para os íons Tb 3+ / Sm 3+ , conhecidos como 
ativadores ( A ) . O diagrama de nível de energia do [MoO 4] 2− e clusters de íons Tb 
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3+ e Sm 3+ são representados na Fig. 10 c para demonstrar os processos de 
fotoluminescência, bem como a transferência de energia envolvida nos processos. Os 
íons Tb 3+ são excitados pela transferência de energia dos aglomerados [MoO 4 ] 2− . 
Os estados excitados de Tb 3+ ( 5 D 3 e 5 D 4 ) estão ocupados. Os elétrons do nível 5 
D 3 relaxam até o nível 5 D 4 devido à não radiação por processos de relaxamento. As 
emissões específicas de Tb3+ denominado 5 D 4  →  7 F J ( J  = 0–6) que ocorrem entre 
488 e 628 nm são verificados. Parte da energia de Tb 3+ ( 5 D 4 ) é transferida para o 
nível 4 F 3/2 de Sm 3+ . A relaxação não radioativa 4 F 3/2  →  4 G 5/2 de Sm 3+ é 
identificada no diagrama de nível. Após o nível 4 G 5/2 ser ocupado, Sm 3+ 4 G 5/2 
 → Emissões de 6 H J ( J  = 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2) são observadas entre 563 e 712 
nm. As bandas de emissão de Tb 3+ geralmente têm uma boa sobreposição com 
algumas bandas de excitação Sm 3+ e, consequentemente, a transferência de energia 
eficiente entre Tb 3+ e Sm 3+ foi demonstrada com sucesso em várias matrizes de 
hospedeiro, como: CaLa 2 (MoO 4 ) 4 : Tb 3+ / Sm 3+ , Ba 3 La (PO 4 ) 3 : Tb 3+ / Sm 
3+ , KBaY (MoO 4 ) 3: Tb 3+ , Eu 3+ , Sm 3+ e Tb 3+ / Eu 3+ [ 77 , 78 , 79 ]. As 
coordenadas de cromaticidade foram calculadas a partir da distribuição do espectro de 
emissão, conforme mostrado na Fig. 11 , com suas respectivas imagens de luz emitidas 
para cada amostra. A emissão em branco foi obtida para SrMoO 4 (0,33, 0,40) e SrMoO 
4 : 1% Sm 3+ (0,31, 0,40) devido a emissões simultâneas nas regiões azul, verde e 
vermelha, conforme mostrado na Fig. 11 a. A cooperação justa de emissões nas regiões 
visíveis tornou possível a geração de luz branca. À medida que a concentração de Sm 
3+ aumenta, a temperatura da cor diminui, tendendo a cores mais quentes, conforme 
ilustrado no diagrama de cromaticidade. Amostras co-dopadas com SrMoO 4 obtiveram 
pureza de cor superior a 80%, indicando pouca combinação com outras regiões. O olho 
humano é o mais sensível à radiação eletromagnética de 555 nm; portanto, o valor de 
eficácia luminosa mais alto possível de 683 lm / W opt é obtido para luz verde 
monocromática em 555 nm. Os valores LE obtidos para as amostras SrMoO 4 e SrMoO 
4 : 1% Sm 3+ foram 310 e 315 lm / W opt, respectivamente. Os resultados apresentados 
pela LE demonstram uma grande quantidade de lúmens por potência gerada, o que 
significa uma fonte de luz eficiente com menor custo elétrico. Os altos valores de LE e 
CRI indicam que o material sintetizado possui propriedades fundamentais para 
aplicabilidade em WLEDs. 
 
Conclusão 

 
Em resumo, o SrMoO4: Tb3+, Sm3+ mostrou cores ajustáveis de branco (SrMoO4, 
SrMoO4: 1% Sm3 +), para verde (SrMoO4: 1% Tb3 +), para laranja (SrMoO4: 1% Tb3 
+, x% Sm3 +, x = 1, 1.5 e 2%) devido a o efeito do tipo e concentração de dopante. As 
atividades fotocatalíticas foram avaliadas, mostrando o melhor desempenho das 
amostras SrMoO4 e SrMoO4: 1% Sm3 + com 100% de eficiência em metila degradação 
da laranja em 45 min com o auxílio de H2O2. 
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Figure 1 - I XRD patterns of samples (a) SrMoO4, (b) SrMoO4: 1% Sm3?, (c) SrMoO4: 
1% Tb3 ?, (d) SrMoO4: 1% Tb3?, 1% Sm3?, (e) SrMoO4: 1% Tb3?, 1.5% Sm3?, (f) 
SrMoO4: 1% Tb3?, 2% Sm3?; II peak displacement (112); and III representation of 
SrMoO4 unit cell. 
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Figure 2 - Raman spectra of SrMoO4: Tb3?, Sm3? particles. 
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Figure 3 FE-SEM images of SrMoO4 (a–c); SrMoO4: 1% Sm3? (d–e); SrMoO4: 1% Tb3? 
(f); SrMoO4: 1% Tb3?, 1% Sm3? (g); SrMoO4: 1% Tb3?, 1.5% Sm3? (h); and SrMoO4: 
1% Tb3?, 2% Sm3? (i). 
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Figure 4- Normalized absorbance versus time for the photocatalytic discoloration of 
methyl orange. 
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Figure 5- shows the emission spectra of SrMoO4: Tb3?, Sm3? particles. 
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Figure 6- Chromaticity diagram with the induction of CIE coordinates and photos of the 
light emitted by each sample. 
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TÍTULO: Avaliação da espessura da Camada de Nitreto de Titânio depositada por 

plasma na vida útil de Fresas SAE M2 

Resumo 

 

A nitretação a plasma tem como objetivo aumentar a resistência das ferramentas e 
reduzir as chances de aderência do material usinado na ferramenta. Assim, este 
trabalho teve início dando continuidade a um trabalho anterior, visando analisar a 
relação da espessura da camada nitretada com o desempenho da ferramenta nos 
testes. Com isso, três fresas de topo foram tratadas a plasma com uma técnica chamada 
Nitretação a Plasma em Gaiola Catódica, onde o único parâmetro variado foi a 
temperatura, 350ºC, 400ºC e 450ºC, posteriormente sendo feita uma deposição de um 
filme de TiN sobre a tratada á 400ºC. Para análise das ferramentas foram feitas 
indentações de microdureza mostrando que a fresa tratada a 350ºC apresentava a 
maior dureza, provavelmente sendo a mais frágil e apresentando pior desempenho, 
sendo verificado somente após o ensaio de vida útil na fresadora ainda em andamento. 

 
 

Palavras-chave: Fresa, nitretação e tratamento. 

TITLE: ASSESSMENT OF TITANIUM NITRIDE LAYER DEPOSITED BY PLASMA IN 

END MILL CUTTERS 

Abstract 

 

Plasma nitriding aims to increase the resistance of the tools and reduce the chances of 
adherence of the material machined on the tool. So, this work started by continuing a 
previous work, aiming to analyze the relationship between the thickness of the nitrided 
layer and the performance of the tool in the tests. Thereby, three end mills were treated 
with plasma with a technique called Plasma Nitriding in Cathodic Cage, where the only 
variable parameter was the temperature, 350ºC, 400ºC e 450ºC, later, a deposition of a 
TiN film was made on the treated at 400ºC. For the analysis of the tools, indentations of 
microhardness were made showing that the cutter treated at 350ºC presented the 
highest hardness, probably being the most fragile and presenting the worst performance, 
being verified only after the life test on the milling machine still in progress. 

 
 
Keywords: Milling cutter, nitriding e treatment. 
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A fabricação iniciou-se a milhares de anos, quando o homem pré-histórico percebeu que 
precisava de algo mais que pernas e braços para se defender e caçar. Sua inteligência 
logo o ensinou que se ele tivesse uma pedra nas mãos, seu golpe seria mais forte, e se 
a pedra tivesse um cabo esse golpe seria mais forte ainda. Se essa pedra fosse afiada 
poderia ajudar a caçar e a raspar a pele dos animais (Souza, 2011). Foi a partir da 
necessidade de se fabricar um machado que o homem desenvolveu as operações de 
desbastar, cortar e furar. Durante centenas de anos a pedra foi a matéria-prima, mas 
por volta de 4000 A.C. ele começou a trabalhar com metais, começando com o cobre, 
depois com o bronze e finalmente com o ferro para a fabricação de armas e ferramentas 
(Souza, 2011). 
 
A competição econômica tem imposto demandas de extrema severidade em 
ferramentas e, desta forma, para melhorar seu desempenho em serviço, tratamentos 
superficiais apresentam-se como uma excelente alternativa. Desse modo, somente com 
a adequada seleção do material, tratamento térmico do substrato e tratamento de 
superfície, podem ser esperados resultados ótimos. A nitretação a plasma é realizada 
em ferramentas de aços rápidos para aumentar a resistência ao desgaste da aresta de 
corte e reduzir a tendência do material usinado em aderir a superfície de saída. A fina 
precipitação de nitretos de ferro resulta em uma elevada dureza da camada, 
normalmente na faixa de 1200 ~ 1350 HV0,2. Dessa forma consegue-se aumentar a 
vida útil da ferramenta, possibilitando usinar em velocidades de cortes mais elevadas e 
redução de custos de usinagem (Tier, 1998). 
 
A nitretação a plasma tem algumas vantagens em relação aos processos tradicionais 
de nitretação a gás e em banho de sais. A nitretação a plasma é um tratamento limpo e 
não poluente e permite um maior controle do processo, pois o tratamento pode ser 
controlado unicamente por parâmetros elétricos como corrente e voltagem aplicadas no 
processo. Esta característica resulta numa maior repetitividade do tratamento. Um 
grande número de parâmetros como composição do gás, temperatura e pressão, 
permitem produzir camadas com diferentes estruturas, adequadas para cada condição 
de trabalho (Tier, 1998). 
 
Outro tipo de tratamento superficial que será abordado no trabalho é a deposição de 
nitreto de titânio (TiN) sobre a superfície da fresa, essa deposição também foi realizada 
a plasma através do método magnetron sputtering. Segundo estudos, os sistemas de 
deposição de filmes finos que utilizam magnetron sputtering diferenciam tanto pela 
geometria, como pela configuração do campo magnético (Nascimento, 2011; 
RODRIGUES, 2012; STEMMER, 2005; ZEILMANN, 2006). 
  
O trabalho foi pensado como forma de desenvolver uma pesquisa para um projeto de 
iniciação científica no LabPlasma (Laboratório de Plasma) da UFRN (Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte), onde se viu necessário utilizar fresas de topo feitas 
de HSS M2 (High Speed Steel) em um tratamento a plasma de nitretação com gaiola 
catódica e logo após uma deposição de TiN (Nitreto de Titânio) no substrato da 
ferramenta. Esses tratamentos termoquímicos são feitos nesses tipos de aço ferramenta 
comumente para aumentar sua dureza, criando uma superfície lisa facilitando o corte 
sobre outros materiais e impedindo o incruste sobre o material usinado, que muitas 
vezes é o motivo de quebra e danificação dessas ferramentas. 

Neste trabalho, o objetivo além do aumento da dureza, é desejado um aumento da vida 
útil da ferramenta, então, será a temperatura de nitretação em gaiola catódica 350 oC, 
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400 oC e 450 oC a fim de estudar a influência da temperatura nas propriedades das 
ferramentas. 

 
Metodologia 

 

O trabalho faz uso de quatro fresas de aço rápido M2 (Imagem figura 1 e Composição 
química mostrada na Tabela 1) de topo reto com diâmetro de 6 milímetros e corpo 
cilíndrico da empresa HT Ferramentas, submetidas posteriormente a um tratamento de 
nitretação a plasma de 3 horas cada e temperaturas variadas de 350ºC, 400ºC e 450ºC. 
Na fresa nitretada a 400ºC foi feita uma deposição de 1 horas e meia de um filme de 
TiN no reator de Magnetron Sputtering, com o objetivo de identificar sua influência no 

resultado da usinagem. 

Na nitretação a plasma foi utilizado uma gaiola catódica composta de titânio onde a fresa 
era posicionada na parte interior da gaiola, usada para melhor uniformizar o tratamento 
sobre o substrato através do processo de cátodo oco. Como forma de criar um apoio 
para que a fresa não viesse a cair dentro do reator devido às vibrações existente no 
interior do mesmo, foi posicionado uma porca na base da fresa, ambos colocados 
diretamente sobre o porta amostras do interior do reator. 

É bom ressaltar que o porta amostras, gaiola, base da gaiola e fresas, sempre eram 
submetidas a limpeza com lixas após cada nitretação no caso do porta amostras e 
banho de ultra-som mergulhados em acetona no caso das fresas e da gaiola. Em todos 
os tratamentos antes da nitretação, as fresas eram submetidas a um processo chamado 
pré-sputtering, utilizado para a remoção de impurezas ainda existentes na fresa e dentro 
do reator, sempre expostos a uma atmosfera de 50% de Hidrogênio (10 sccm) e 50% 

de Argônio (10 sccm) a 300ºC por meia hora. 

A medida que os tratamentos iam aumentando de temperatura, era necessário também 
aumentar a corrente que foi desde 0,35A no tratamento a 350ºC até 0,48A no tratamento 
a 450ºC. 

A partir de uma análise de Fluorescência de raios-x (FRX) foi obtido a composição do 
aço das fresas, tabela 1. 

No ensaio de usinagem,onde o corpo de prova será um aço SAE 1045 será mantido 
todos os parâmetros de corte constantes e utilizados para todas as fresas, onde os 
critérios de parada será a falha total da ferramenta, ruídos característicos de uma 
situação de quebra do material ou quebra das lâminas de flanco. 

O desgaste nas lâminas de flanco do topo das fresas será possível ser mensurado após 
o teste de usinagem, com o auxílio de imagens prévias do perfil de todos os tratamentos, 
que podem ser visualizadas nas figuras 4 e 5. Sendo assim será caracterizado o 
desgaste observando o estado das lâminas antes e depois da usinagem. 

Também será feito Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em todas as fresas após 
a usinagem para aferição da camada nitretada e depositada. 
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Resultados e Discussões 

 
Após todos os tratamentos, constatou-se em todas as amostras uma deposição 
fuliginosa, devido a algumas variações de parâmetros existente durante o tratamento e 
que não se tem o controle, fato este que pode ser constatado na figura 6. 

Foram realizados até o momento ensaios de microdureza nas fresas após a nitretação 
em gaiola catódica. como pode ser visualizado na Figura 7, as amostras nitretadas 
apresentaram aumento de dureza na superfície de corte. Destaca-se que a amostra não 
tratada é fornecida pelo fabricante no estado temperado e revenido o que atribui a 
mesma um aumento de dureza. 

A amostra nitretada a 400oC submetida a deposição de filme de TiN apresentou uma 
redução de dureza, o que pode ser justificado pela técnica que a mesma foi depositada, 
pois não há difusão na matriz do Aço M2 e o mesmo pode ter caráter amorfo. Após a 
deposição por magnetron sputtering a dureza do substrato caiu para 454HV0,98±45, 
entretanto, considerando essa a dureza do filme e devido o filme de TiN apresentar, 
coeficiente de atrito menor que o FexNy segundo RODRIGUES (2012), espera-se que 
o mesmo apresente bom desempenho nos testes de usinagem. 

Espera-se também que a amostra tratada a 450ºC tenha um desempenho semelhante 
a de 400ºC + Filme de TiN, pois, como ocorreu no trabalho de SERRA (2020), para a 
usinagem do aço SAE 1045 a broca nitretada a 450 °C - N450, apresentou o melhor 
desempenho entre todas as brocas ensaiadas, contribuindo para o aumento da vida útil 
da ferramenta e para a melhoria da qualidade dimensional nas operações de furação 
profunda. Levando em conta que neste trabalho os parâmetros de temperatura e tempo 
de tratamento foram semelhantes aos do citado, variando o tempo para menos e a 
técnica, esperar que a fresa tratada a 400ºC+Filme de TiN tenha desempenho melhor 
ou igual a tratada a 450ºC torna-se plausível, já que o filme atua como lubrificante 
impedindo a aderência do material usinado na ferramenta aumentando sua eficiência e 
assim sua vida útil. 

Com o objetivo de estudar a vida útil dessas ferramentas as mesmas serão submetidas 
a teste de usinagem, essa etapa do trabalho encontra-se em andamento por isso não 
foi possível apresentá-los neste momento. 

Logo, a melhor caracterização para essas ferramentas neste trabalho será o teste de 
usinagem, onde será analisado o desgaste e a resistência de cada amostra seguindo 
parâmetros iguais para todas elas. 

 
Conclusão 

 

Foi concluído que os tratamentos de nitretação a plasma com gaiola catódica confere 
ao material das fresas uma maior dureza superficial como visto no trabalho, apesar das 
discrepâncias em relação ao desvio padrão das medições de microdureza, ainda assim 
é possível se observar uma maior dureza em seus valores máximos obtidos nos 
tratamentos. Porém, dizer que existe um aumento na dureza do material, também 
significa que as chances de haver uma quebra das arestas de corte das fresas irão 
aumentar, neste caso, para que este efeito seja atenuado esperasse que a deposição 
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do filme de TiN sendo espessa ou fina, com características lubrificantes, venha reduzir 
a aderência da fresa no corpo de prova de aço SAE 1045 que será usado no teste de 

usinagem, melhorando o desempenho da mesma e aumentando sua vida útil. 

 
Referências 

 

FREITAS, N. et al. Influência dos parâmetros de processo na deposição de nitreto de 

titânio por plasma em gaiola catódica, 2012. 

ALLEGRINI, A. Aspectos da furação do titânio 6Al4V com broca de aço rápido 
sinterizado e broca de metal duro. 2014 

CALZA, M. et al. Desgaste de brocas de aço-rápido na furação sob diferentes condições 

de aplicação de fluidos lubri-refrigerantes. 2007 

GOBBI, V. J. Influência da nitretação a plasma na resistência ao desgaste microabrasivo 
do aço ferramenta AISI D2. 2010. 

MARQUES, F. M. et al. Caracterização de desgaste de brocas de hss revestidas com 
alcrn e não revestidas, em ensaios de furação, na usinagem de ferro fundido nodular 
DIN GGG 50. Revista iberoamericana de ingeniería mecánica, v. 19, n. 1, p. 87-104, 
2015. ISSN 1137-2729 

NASCIMENTO, I. O. Construção de um aparato experimental para monitoramento in 
situ da deposição de filmes finos de titânio por magnetron sputtering. 2011 

RODRIGUES, F. M.; SANTANA, S. A. OTIMIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE 
USINAGEM. e-RAC, v. 2, n. 1, 2012. ISSN 2318-728X 

SOUZA, A. J. Processos de Fabricação por usinagem Parte 1. 2011 

STEMMER, C. E. Ferramentas de corte II: brocas, alargadores, ferramentas de roscar, 

fresas, brochas, rebolos e abrasivos. Ed. da UFSC, 2005. ISBN 8532800467. 

TIER, M. A. D. Avaliação da resistência ao desgaste do aço AISI M2 nitretado a plasma. 
1998 

ZEILMANN, R. P.; SANTIN, R.; FINIMUNDI, A. V. Efeito de diferentes condições de 
aplicação de fluidos lubri-refrigerantes no desgaste de brocas de aço-rápido. Estudos 
Tecnológicos em Engenharia, v. 2, n. 1, p. 26-33, 2006. ISSN 1808-7310. 

SERRA, P. L. C. et al, Estudo de nitretação a plasma e tratamento duplex em brocas de 
aço rápido, v. 25, n. 2, ISSN 1517-7076 artigos e-12772,2020 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1905 

 

 

Figura 2. Layout Nitretação com Gaiola Catódica 

 

 

Figura 3. Metodologia adotada no trabalho 
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Figura 4. Imagens de Perfil do topo das fresas com nitretação e sem tratamento 

 

 

Figura 5. Imagens de perfil do topo das fresas em que houve deposição do filme de TiN 
e sem tratamento 
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Figura 6. Amostras nitretadas a 350ºC, 400ºC, 450ºC, 400ºC + Filme de TiN e Sem 
tratamento, respectivamente. 

 

 

Figura 7. Valores da microdureza média e desvio padrão. 

 

 

Tabela 1. Composição Química do Aço da Fresa. 
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Figura 1. Fresa sem tratamento. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1909 

 

CÓDIGO: ET0898 

AUTOR: RODRIGO BRAGA PAIVA 

ORIENTADOR: CARLOS EDUARDO TRABUCO DOREA 

 

 

TÍTULO: Projeto de controladores não-lineares usando otimização bilinear e linguagem 

AMPL 

Resumo 

 

O projeto desenvolvido e descrito neste relatório é intitulado “Projeto de controladores 
não-lineares usando otimização bilinear e linguagem AMPL” que consiste na utilização 
da linguagem de programação AMPL o desenvolvimento de programas referentes a 
projetos de controladores não lineares para sistemas não lineares contendo restrições, 
estes sistemas foram representados pela modelagem Fuzzy Takagi-Sugeno (Fuzzy T-
S) (Takagi e Sugeno, 1985). Nesse contexto, os Conjuntos Invariantes podem ser 
usados para este projeto de controladores sob restrições, então, o objetivo é buscar a 
proposição de métodos que resolvam o problema de controle não-linear sob restrições 
de forma integrada, ou seja, calculando simultaneamente o controlador e o conjunto 
invariante que caracterizam a solução. Problemas de cálculo de conjuntos invariantes 
podem ser formulados como problemas de otimização nos quais as restrições são 
bilineares, e com isso o “solver” KNITRO, que usa a linguagem AMPL, é uma ótima 
solução para tanto. 

 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Métodos Computacionais, presente no 
Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA/UFRN) e para o 
desenvolvimento de tal projeto foram utilizados, como supracitados, a linguagem de 
programação AMPL e também o software KNITRO, além do software Matlab para 
representação dos poliedros de saída do sistema. 

 
 

Palavras-chave: Sistemas de controle, sistemas não lineares, controle sob restrições. 

TITLE: Nonlinear control design using bilinear optimization and AMPL programming 

language. 

Abstract 

 

The project developed and described in this document entitled “Nonlinear control design 
using bilinear optimization and AMPL programming language”, it consists in the 
utilization of the AMPL language for the development of scripts that refer to the design 
of nonlinear controllers for non-linear systems with constraints. Such systems are 
represented by the Fuzzy Takai-Sugeno model (Fuzzy T-S). In this context, Invariant 
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Sets can be used in this type of design under constraints. The objective is to propose 
methods that solve the problem of nonlinear control in integrated form, in other words, 
calculating simultaneously the controller gains and the invariant set that characterize the 
solution. Problems for computation of invariant sets can be formulated as bilinear 
optimization problems bilinear constraints The solver KNITRO, which uses the 
programming language AMPL, is a suitable tool for such computation. 

 

The study has been carried out in the Computational Methods Laboratory for Control and 
Automation, in the Department of Computer and Automation Engineering (DCA/UFRN). 
For the development of the project, as mentioned above, the language AMPL and the 
software KNITRO, were used to solve the optimization problems. In addition, Matlab 
software was used for the manipulation of polyhedral sets. 

 
 

Keywords: Control systems designs, nonlinear systems, control under constraints. 

Introdução 

O presente relatório é fruto do trabalho desenvolvido ao longo do período de agosto de 
2019 a julho 2020 enquanto bolsista CNPQ/PIBIC na modalidade iniciação científica 
(IC), e nessa lógica a ideia central do projeto de pesquisa maior consiste em desenvolver 
controladores para sistemas dinâmicos não-lineares sujeitos a restrições, estas as quais 
se fazem presentes em diversas aplicações de sistemas de controle no mundo real, 

tanto por fatores voltados às limitações físicas, quanto a segurança do sistema em si. 

Nesse contexto, as trajetórias das variáveis de estado representativas do sistema 
podem ser restringidas a um conjunto invariante por meio de uma ação de controle 
adequada, contanto que esta respeite as restrições. Neste trabalho específico, 
buscamos um programa que calcule simultaneamente o controlador e o conjunto 
invariante que caracteriza a solução do problema. 

Em um sistema sujeito a restrições de controle e nas variáveis de estado, é necessário 
projetar um controlador que direcione o estado para o ponto de equilíbrio respeitando 
um conjunto de restrições, e estas serão garantidas para todo o tempo de operação e 
para toda perturbação se o estado inicial estiver contido no conjunto invariante. 

Um conjunto não vazio e fechado Φ será positivamente invariante em relação a um 
sistema dinâmico, o qual pode ser representado pelas equações 2 e 3, se, e somente 

se, a condição exposta na equação 1 for correspondida. 

Outrossim, é válido destacar as equações 2 e 3, as quais são representativas da forma 
de espaço de estados para um sistema LDIT (linear, discreto e invariante no tempo), em 
que k é a amostra no tempo, x(k) é um vetor em ℝn que representa o estado, u(k) ∈ 

ℝmé a entrada de controle e y(k) ∈ ℝpé a saída medida, enquanto as matrizes A ∈ ℝ(n 
x n), B ∈ ℝ(n x m) e C ∈ ℝ(p x n) são as matrizes associadas a representação. 

Ao desenvolvermos o sistema expandido, unindo o controlador à planta a qual queremos 
controlar, vamos encontrar as equações correspondente do sistema em malha fechada 
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considerando K ∈ ℝ(m x p) a matriz de ganhos do controlador, mostrado nas equações 

4 e 5. 

Tendo em vista todos os conceitos apresentados, também é necessário entender a 
lógica apresentada por trás do modelo Fuzzy T-S, que é usado para descrever, de forma 
aproximada ou exata, a dinâmica não-linear do sistema por meio de um conjunto de 
sistemas dinâmicos lineares, válidos localmente e interpolados de forma suave, não-
linear e convexa [1]. Obteremos um subsistema linear para cada ponto de operação 
dentro de uma região de operação definida, além disso, a interpolação entre tais 
subsistemas será definida pelas funções de pertinência que farão a associação entre 

conjuntos segundo a lógica Fuzzy. 

Um sistema pode ser expresso seguindo o modelo Fuzzy T-S, em uma região específica 
de validade, utilizando r modelos locais [2], seguindo as equações 6 e 7. Sendo que 
nesse caso x, u e y representam as mesmas grandezas do modelo das equações 2 e 3, 

e d(k) ∈ ℝq são as perturbações do sistema. 

Com isso, podemos garantir que o sistema em malha fechada representado pelas 
equações 1 e 2 é exponencialmente assintoticamente estável se e somente se existir 

um escalar r ≤ n e as matrizes L ∈ ℝ(r x n), cujo posto tem valor igual a n (rank(L) = n) 
além de uma matriz H ∈ ℝ(r x r) as quais as condições das equações 8 e 9 sejam válidas, 

para um escalar real λ ∈ [0,1). [3] 

Garantindo a existência destas matrizes, é possível definir o conjunto para o qual o 
sistema permanece estável com base nas restrições e perturbações. Neste caso, a 

matriz L será associada ao poliedro para o qual se prova a invariância. 

 
Metodologia 

 

Em primeira análise, é necessário ressaltar o objetivo em volta do projeto de 
controladores sob restrições. Como já foi apresentado no resumo e na introdução teórica 
deste relatório, nosso propósito neste projeto é desenvolver um script o qual forneça a 
resolução para um sistema de controle não-linear, com a modelagem Fuzzy T-S. Com 
isso, a resolução a qual buscamos encontrar é, simultaneamente, um poliedro convexo, 
o qual tanto prova a invariância do conjunto, quanto a estabilidade do sistema, e os 

ganhos do controlador. 

Inicialmente, foi utilizado um programa como base, contendo a implementação das 
restrições demonstradas na introdução teórica. Contudo esta versão base do programa 
retorna apenas poliedros simétricos, o que pode ser considerado um problema, tendo 
em vista que diversas das aplicações de sistemas de controle no mundo real necessitam 
de um conjunto assimétrico, como exemplo podemos citar o controle do nível de líquido 
em um reservatório, que teria como níveis valores entre 0 e 30 metros. 

Tendo esse script, foi possível realizar alterações na programação para obtermos 
expansão dos resultados, encontrando poliedros não-simétricos, como poderão ser 
vistos na seção de Resultados e Discussão, juntamente com uma comparação para com 
os resultados iniciais. 
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O programa funciona da forma representada pelo fluxograma apresentado na Figura 1, 
os arquivos .dat, .mod e .run, os quais são chamados arquivo de dados, arquivo do 
modelo e arquivo de comando são desenvolvidos e inserido na linguagem AMPL, 
juntamente com o “solucionador” KNITRO, que nos retorna com uma solução ótima para 
a função objetivo explicitada. De forma mais simples, no arquivo de dados adicionamos 
os dados do problema a ser utilizado, no modelo temos todas as operações 
desenvolvidas, restrições, estruturas de repetição e etc, enquanto no arquivo de 
comandos temos somente a estrutura que fornece as informações para o programa 
começar a rodar. [4] 

Seguindo esta lógica, vamos nos atentar somente para o desenvolvimento do arquivo 
do modelo, pois nele estão realmente todas as operações que descreverão nosso 
sistema, enquanto o arquivo de data apenas será alterado para teste de parâmetros e 
para definição das matrizes do sistema Fuzzy e das restrições, enquanto o arquivo de 
comandos apenas tem como objetivo realizar os procedimentos para iniciar a simulação 

e apresentação das matrizes resultado. 

Contudo, em primeira análise, devemos reescrever todas as equações que compõem o 
sistema para adaptá-las ao mecanismo da linguagem envolvida, representado as 
operações matriciais por somatórios entre termos. Com isso, a equação 4 será 

representada pelas equações 10 e 11. 

Neste caso, foi criada a matriz BF para enquadrar o problema a linguagem de 
programação de forma mais simples, e a matriz FF representam os ganhos do 
controlador, no lugar de K, como apresentado na introdução teórica. Além disso os 
índices que possuem a variável “q” fazem referência a interação entre os subsistemas 
do Fuzzy T-S. 

Dando continuidade, para representarmos uma norma infinita, logo uma restrição da 
mesma, como apresentada na equação 5, vamos representar da forma mostrada na 
equação 12 para “r” inequações. E para representarmos o módulo do deste valor, 
utilizaremos uma matriz positiva auxiliar dh ∈ ℝ(r x r), a qual foi adicionada ao programa 
seguindo as equações 13, 14, 15 e 16. 

Ademais, além de todas as variáveis citadas até agora, temos as variáveis relacionadas 
às restrições, as quais para o problema temos restrições de estado, representado pela 
matriz S, e restrições de controle, representados pela matriz P. Para tais cálculos, a 
matriz L será influenciada pelas restrições, seguindo a formalização matemática das 

equações 17 e 18. Nas quais as matrizes QI e T são auxiliares para o problema. 

Outrossim, temos as condições de restrição relacionadas às normas infinitas das 
matrizes L, T e QI. Para representar tais cálculos, usaremos lógica semelhante para a 
norma infinita de H, logo, temos a existência de variáveis dl, dq e dt. 

Por fim, no que se refere a matriz L, queremos garantir que não haja linhas nulas na 
mesma, portanto utilizamos também a equação 19. 

 
Resultados e Discussões 
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No que se refere ao resultado do programa, para a obtenção do mesmo foi utilizado o 
servidor online NEOS Solvers [5], o qual oferece o KNITRO para solução de problemas 
voltados a programação não-linear. Em primeira análise, vamos apresentar os 
resultados referentes ao programa base, o qual possui como resposta um poliedro não 
simétrico. 

Antes de adentrar no resultado propriamente dito, vale ressaltar alguns dos parâmetros 
utilizados para a simulação. Inicialmente, as variáveis n, m, r e g, as quais representam 
a quantidade de colunas das matrizes originais A e B, respectivamente n e m, enquanto 
as variáveis r e g representam a quantidade de modelos do sistema Fuzzy e a 
quantidade de linhas da matriz que representa o poliedro o qual se prova invariância, 
também respectivamente. Ademais, ainda há o parâmetro ls, para definir o tamanho da 
matriz de restrições de estado, e o parâmetro lp, para a matriz de restrições de controle. 
E por fim, ainda há o parâmetro a, que faz referência ao valor alpha da função objetivo 
do sistema. Todos os parâmetros citados estão representadas na tabela 1. 

Fora tais parâmetros temos os relacionados aos valores máximos e mínimos das 
matrizes H, U e F, isso é necessário tanto para definir restrições, como no caso das 
matrizes T, L e QI, que os termos são restritos entre -1 e 1, tanto para auxiliar o programa 
a encontrar valores mais práticos para estas matrizes, nos casos de L, U e F. Os valores 
usados para simulação no programa base estão inseridos na tabela 2, estes os quais 
se referem ao valor mínimo possuem terminação “ub” e os referentes ao valor máximo 
estão referidos como “lb”. 

Ademais, ainda é necessário lembrar dos parâmetros necessários para as restrições 
das normas infinitas das matrizes H, F, T, L e Q. Estes valores possuem a terminação 
“inf_ub” e é possível visualizá-los na tabela 3. 

Tendo todos estes parâmetros, entraremos nas matrizes relacionadas ao sistema em 
si. As matrizes AA e BB terão, dentro das mesmas, as matrizes respectivas de cada 

subsistema Fuzzy, logo, para um sistema de segunda ordem comum, teríamos A ∈ℝ(2 
x 2), enquanto B ∈ℝ(2 x 1), segundo a lógica das equações 2 e 3, contudo, se tivermos, 
por exemplo, 4 sub-sistemas dentro de um Fuzzy T-S, teremos 4 de cada uma destas 
matrizes. 

Segundo essa lógica, as matrizes AA e BB vão conter as matrizes A’s e B’s de cada 
sistema dentro de si, de forma que cada coluna em BB faz referência a um subsistema, 
enquanto em AA o mesmo vale para cada dupla de colunas. Portanto, como r representa 
a quantidade de modelos, ou seja, de subsistemas, temos que Além disso as matrizes 
AA ∈ℝ(n x r.n)eBB ∈ℝ(n x r.m). Em seguida, temos as matrizes S e P, que, como já foi 
mostrado nas equações 17 e 18, fazem referência às restrições de estado e controle, 
respectivamente. As matriz AA, BB, S e P podem ser visualizadas nas figuras 2, 3, 4 e 
5, respectivamente. 

om todos estes dados, os arquivos foram inseridos no servidor NEOS Server, o qual 
utilizou o KNITRO para solucionar o problema, e retornou todas as variáveis desejadas 
no formato de matrizes com as dimensões requeridas no arquivo model. As matrizes QI, 
T, U, FF e, obviamente, a matriz L, são apresentadas pelo programa, contudo, 
focaremos apenas em L pois é a que associada ao poliedro no qual queremos provar 
invariância. 
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Utilizando o Matlab, com o auxílio da Multi-Parametric Toolbox (ou MPT3) [6], que é um 
pacote de extensão open source, utilizada para otimização paramétrica, geometria 
computacional e modelos de controle preditivo. Por meio do método “Polyhedron” 
conseguimos obter a representação do poliedro no espaço de duas dimensões. A 
representação do Poliedro L está demonstrada na figura 6. 

Após este processo, para a simulação do código desenvolvido para obter como 
resultado um poliedro não simétrico utilizamos os mesmos dados apresentados 
anteriormente para as matrizes AA, BB, S e P, todavia, foram encontrados novos valores 
de forma empírica para os valores de restrição dos termos (sufixos ub e lb) e para os 
valores máximos das normas infinitas (sufixos inf_ub). Cada um deste conjunto de 

dados está presente nas tabelas 4 e 5 respectivamente. 

É importante atentarmos que pelo fato de que não há o parâmetro Finf_ub, pois não há 
mais a restrição da norma infinita da matriz F, como no programa base. Os resultados, 
ou seja, as matrizes QI, T, U, FF e L, são apresentadas pelo programa, contudo, 
falaremos, novamente, apenas de L pois é a que associada ao poliedro no qual 
queremos provar invariância. 

Tendo os valores da matriz L, obtivemos da mesma forma a representação do poliedro 
em duas dimensões por meio do software Matlab com o pacote de expansão MPT3, e 

o resultado obtido pode ser visto na figura 7. 

Como podemos observar na figura 8, o poliedro resultante do primeiro script, o programa 
base, é menor que o representado na figura 7. Isso significa que o poliedro representa 
um conjunto invariante maior, logo há uma quantidade de pontos o qual o sistema pode 

trabalhar o qual a estabilidade é garantida. 

 
Conclusão 

 

Após os resultados apresentados é possível obter diversas conclusões e perspectivas 
para evolução deste projeto. Inicialmente, a simulação de outros sistemas 
representados pela lógica nebulosa, especificamente o Fuzzy TS para uma possível 
expansão dos resultados e descoberta de novos parâmetros que podem ou devem ser 
incluídos para elevar o espectro de utilização do programa. 

Isso pois, apesar de não haver uma garantia de sempre encontrar uma solução global 
otimizada, os resultados encontrados são efetivos, e através de procedimentos 
empíricos, podem ser realizadas outras simulações a fim de encontrar novas regiões de 
convergência para os conjuntos invariantes. 

Além disso, é válido ressaltar que, a utilização de um servidor externo para realizar a 
simulação dos programas é consideravelmente prejudicial para a eficiência do trabalho 
no desenvolvimento dos programas. Isso acontece pois, a cada alteração no código é 
necessário re-enviar os arquivos para o servidor, dependendo também da conexão com 
a rede no local para upload dos arquivos, além de ser necessário passar por uma fila 
para submeter os arquivos. Por fim, ainda há a problemática na qual o servidor, por 
hospedar diversos outros solucionadores para mais de uma linguagem, o mesmo 
também passa por períodos de manutenção, prejudicando muitas vezes o andamento. 
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Para solucionar essa problemática, seria necessário possuir a licença do solucionador 
KNITRO, para com isso simular e rodar os programas facilmente, sem acabar sofrendo 

com essas possíveis problemáticas. 

Por fim, outra evolução do sistema, a qual só se torna possível utilizando o solucionador 
hospedado um computador específico, seria para rodar programas em sequência, caso 
tivéssemos o objetivo de utilizar a saída de uma simulação nos dados de entrada de 
outro, sem precisar fazer a coleta dos dados, alterar o programa e fazer o upload 
novamente ao servidor. 
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Figura 01 - Fluxograma representando a lógica da programação em AMPL 

 

 

Figura 02 - Matriz AA 

 

 

Figura 03 - Matriz BB 
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Figura 04 - Matriz S 
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Figura 05 - Matriz P 
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Figura 06 - Poliedro simétrico invariante resultado do sistema 

 

 

Figura 07 - Poliedro não simétrico invariante resultado do sistema 
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Figura 08 - Comparação entre os poliedros 

 

 

Tabela 01 - Parâmetros usados na simulação do programa base 
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Tabela 02 - Parâmetros usados nas restrições dos termos das matrizes no programa 

base 
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Tabela 03 - Parâmetros usados nas restrições das normas infinitas das matrizes no 
programa base 
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Tabela 04 - Parâmetros usados nas restrições dos termos das matrizes no programa 
alterado 
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Tabela 05 - Parâmetros usados nas restrições das normas infinitas das matrizes no 
programa alterado 
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TÍTULO: COMPORTAMENTO DOS VALORES DE VAZÃO REGULARIZADA DO 

RESERVATÓRIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI, APÓS EVENTO DE SECA EXTREMA 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto de um período longo de seca sobre 
o comportamento da vazão regularizada com garantia de 90%, do reservatório Sabugi. 
De posse dos dados de precipitação dos postos pluviométricos, curva cota-área-volume, 
precipitação média, evapotranspiração e utilizando o modelo de simulação de chuva-
vazão SMAP (Soil Moisture Accounting), obteve-se a estimativa das vazões afluentes 
aos reservatórios e com base no balanço hídrico se obteve a vazão regularizada. Foram 
estudados dois períodos: (i) de janeiro/1962 a dezembro/2009 e (ii) de janeiro/1962 a 
dezembro/2018. Os resultados mostraram que após o evento de seca prolongada, 
ocorrido na região entre 2012 e 2018, houve uma redução no valor da vazão 

regularizada em 10,1%. 

 
 
Palavras-chave: Seca. SMAP. Vazão regularizada. Simulação. 

TITLE: BEHAVIOR OF REGULARIZED FLOW VALUES OF THE SÃO JOÃO DO 

SABUGI RESERVOIR, AFTER EXTREME DRY EVENT 

Abstract 

 

This work aims to analyze the impact of a long drought period on the regularized flow 
behavior with a 90% guarantee, from the Sabugi reservoir. With the rainfall data of the 
pluviometric stations, the quota-area-volume curve, average precipitation, 
evapotranspiration and using the rain-flow simulation model SMAP (Soil Moisture 
Accounting), an estimate of the inflows flowing into the reservoirs was obtained and 
based on the water balance, the flow was regularized. Two periods were studied: (i) from 
January/1962 to December/2009 and (ii) from January/1962 to December/2018. The 
results showed that after the event of prolonged drought, which occurred in the region 
between 2012 and 2018, there was a reduction in the value of the regularized flow in 
10.1%. 

 
 
Keywords: Dry; SMAP; Regularized Flow; Simulation. 

Introdução 
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O semiárido brasileiro é caracterizado por grande irregularidade nas precipitações 
pluviométricas, com longos períodos secos e alta taxa de evaporação. A união de 
características climáticas com solos rasos e substrato geológico cristalino resulta numa 
rede hidrográfica formada por rios intermitentes (SILVA, 2003), tornando difícil o 
atendimento das demandas de água em rios naturais. Os reservatórios vieram como 
uma forma de amenizar essa problemática e segundo Oliveira (2016) “No semiárido 
nordestino, a construção de reservatórios decorreu da necessidade de o homem 
sertanejo resistir às condições naturais desta região.”, portanto permite o acúmulo de 
água em períodos chuvosos para uso em tempos secos. 

Portanto, a disponibilidade hídrica da região para atendimento das demandas está 
totalmente relacionada com a capacidade de regularização dos reservatórios, definida 
pela vazão regularizada que pode ser entendida a quantidade média anual de água que 
pode ser fornecida por um açude, com uma determinada garantia (MENDES, 2007), no 
estado do Rio Grande do Norte utiliza-se uma garantia de 90% de acordo com o Art. 
17o do decreto nº 13.283, de 22 de março de 1997 (Rio Grande do Norte, 1997), onde 
em apenas 10% do tempo que esse sistema poderá apresentar falha. 

Com a instalação de açudes nesta região, se faz necessário um bom gerenciamento e 
planejamento dos recursos hídricos, que são escassos pela região, desta forma estudos 
desenvolvidos com o uso de modelos hidrológicos de chuva-vazão ou de operação de 
sistema de reservatórios, assumem papel importante (BARROS, 2007), permitindo 
avaliar cenários e situações e fornecendo informações para a tomada de ação em torno 
dos recursos hídricos. 

No entanto, mesmo com a existência de uma extensa rede de açudes, os problemas 
relacionados a seca no Nordeste brasileiro continuam causando diversas dificuldades 
socioeconômicas e ambientais. A escassez de precipitação, característica do clima 
predominante na região, traz como consequência a redução da disponibilidade hídrica, 
ou seja, impacta a vazão regularizada do reservatório. Neste cenário, o presente 
trabalho tem como objetivo estudar como o evento extremo de seca prolongada 
interferiu, quantitativamente, na vazão regularizada, do açude Sabugi. 

 

Metodologia 

 

Área de estudo: 

O estudo foi desenvolvido no açude Santo Antônio do Sabugi, localizado a treze 
quilômetros do município de São João do Sabugi. Sua obra foi feita pelo DNOCS 
(Departamento Nacional de Obras Conta as Secas) em 1965, tendo uma área de 
1.315,87 hectares, podendo reservar um volume de 61.828.970 metros cúbicos de água. 
Seus usos são: Abastecimento humano urbano, abastecimento humano rural, 
dessedentação animal, irrigação, e abastece o município de São João do Sabugi (ANA, 
2017). Sua bacia hidrográfica está dividida entre dois estados, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, dispondo de uma área de 1429 quilômetros quadrados, contando com uma 
precipitação média anual de 690 milímetros (Figura 1). 

Vazão regularizada: 
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Para obter a capacidade de regularização do açude de Santo Antônio do Sabugi, foi 
utilizado a equação de balanço hídrico (equação 1). 

St+1-St=Qt+Pt-QFt-Et(1) 

S(t+1)– Volume final do reservatório no intervalo da simulação t; 

S(t)– Volume inicial do reservatório no intervalo de simulação t; 

Q(t) – Vazão afluente no intervalo de simulação t; 

P(t)– Precipitação incidente diretamente na bacia hidráulica do reservatório no tempo t; 

QF(t) – Vazão utilizada pelos demais usos no intervalo de tempo t; 

E(t)– Volume evaporado no intervalo de tempo t. 

O valor de S(t+1) é dependente de duas restrições expressas nas equações 2 e 3: 

S(t+1)≤Vmax(2) 

S(t+1)>Smin(3) 

Vmax - Volume máximo do reservatório; 

Vmin - Volume morto do reservatório. 

Quando o volume final do reservatório (S(t+1)) for maior que o volume máximo do 
reservatório (Vmax) ocorrerá o vertimento, caso seja inferior ao volume mínimo do 
reservatório (Vmin), ocorre uma falha no fornecimento da vazãodestinada para 
atendimento dos usos (QF(t+1)). A garantia (G) no atendimento da vazão QF(t) é dada 

pela equação 4. 

G=1-NfalhasNsimulado(4) 

Nfalhas - Número total de falhas em todo o período de simulação; 

Nsimulado - Número de total de intervalos de simulação. 

A simulação foi aplicada para dois períodos: de janeiro de 1962 a dezembro de 2009; e 
de janeiro de 1962 a dezembro de 2018, sendo o período que antecede a seca e o 
período em que ocorre/ocorreu a seca, respectivamente. 

Para operacionalizar o balanço hídrico foi desenvolvido um algoritmo em linguagem 

Fortran. 

Para simular o reservatório com base no balanço hídrico foram utilizados dados de 
vazões naturais afluentes, precipitação, evaporação, volume máximo e mínimo e curva 
cota-área-volume de cada reservatório. 
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Vazões naturais afluentes 

Para gerar as vazões afluentes, utilizou-se o modelo hidrológico chuva-vazão Soil 
Moisture Accounting Procedure – SMAP, ele é um modelo hidrológico que objetiva a 
transformação de chuva em vazão. Para calibração desse modelo é necessário dados 
de evaporação potencial, chuva e vazões afluentes de um determinado período 
(NUNES, 2014). 

Segundo Collischon (2005) e Tucci (2005), citado por Chagas (2009) 

“Os modelos chuva-vazão são de aplicação simples, e de maneira geral utilizados na 
predição de vazão em cursos d’água utilizando dados climáticos, possibilitando a 
estimativa indireta da probabilidade de ocorrência de valores de vazão em função de 
dados históricos que servem como referência para o dimensionamento adequado de 
obras hidráulicas, implantação de perímetros de irrigação, abastecimento de cidades e 
indústrias, visando sempre a estimativa do volume adequado de água aos potenciais 
usuários e beneficiários”. 

Os parâmetros utilizados foram calibrados e validados para o açude em questão no 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Piranhas - Açu (PRH Piancó-
Piranhas Açu, 2016) (Tabela 1). 

A série temporal de precipitações médias na bacia foi obtida com base na série histórica 
de precipitação dos postos pluviométricos localizados na bacia hidrográfica de 
contribuição ao reservatório ou próximos a mesma. Os dados de precipitação foram 
obtidos da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) e 
da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA). 

Inicialmente as falhas dos postos pluviométricos foram corrigidas a partir do método de 
ponderação regional, que consiste em selecionar no mínimo 3 postos que disponham 
de, no mínimo, 10 anos de dados de precipitação e se localizem sobre uma zona 
climática semelhante ao posto a ser preenchido (Equação 5) (MELLO; KOHLS; 

OLIVEIRA, 2017) 

y = (1/3)*(x1/xm1 + x2/xm2 + x3/xm3)*ym   (5) 

Onde: 

y = É o valor de precipitação que se deseja determinar; 

x1, x2 e x3 = Precipitações observadas nos postos vizinhos no instante em que o posto 
falhou. 

xm1, xm2 e xm3 = Precipitações médias anuais dos postos vizinhos, quando o posto 
falhou 

ym = Precipitação média anual observada no posto em estudo 

Para o cálculo de precipitação média na bacia foi empregado o método de Thiessen. 
Este método consiste em desenvolver a média ponderada das alturas registradas pelos 
pluviômetros, este é diretamente proporcional à área de influência da bacia, considera 
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a não uniformidade da distribuição espacial das estações, e não leva em conta o relevo 
da bacia (Equação 6) (Tucci, 1997). Os resultados são aplicáveis para terrenos 
levemente irregulares, quando a localização e exposição dos equipamentos são 
semelhantes, e as distâncias entre eles não são muito grandes (Porto et al. 2002). 

Pm = ΣAiPi/A (6) 

Onde: 

Pm = Precipitação média da bacia (mm); 

Ai = Área de influência da estação; 

Pi = Precipitação na estação (mm); 

A = Área total da bacia; 

Os dados de evaporação utilizados no modelo foram retirados do Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Piranhas - Açu (PRH Piancó-PiranhasAçu, 2016), 
o qual obteve informações de evapotranspiração por meio do banco de dados FAOCLIM 
e a curva cota-área-volume foi disponibilizadas na ficha técnica fornecida pela 

Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (SEMARH). 

 
Resultados e Discussões 

 
Na bacia e suas vizinhanças foram identificados 31 postos pluviométricos, sendo 2 
inseridos na bacia hidrográfica do açude Sabugi e 29 nas vizinhanças. Destes foram 
utilizados dados dos postos pluviométricos de São Mamede e São João do Sabugi. 
Como estes postos apresentaram algumas falhas, elas foram preenchidas com base 
nos postos pluviométricos Itans, Santa Luzia, Malta, Ouro Branco, Desterro de Malta e 
Patos. Estes postos foram selecionados pois apresentam um clima similar ao dos dois 
postos de interesse, estão localizados próximos e detinham de uma série histórica longa 
de precipitação (Figura 2). 

As vazões regularizadas do reservatório para diferentes garantias nos dois períodos 
estudados mostra que a seca ocorrida no intervalo de nove anos, entre 2012 e 2018 
(Gráfico 1), teve pequeno efeito na vazão regularizada. O maior decréscimo ocorreu 
para a garantia de 90%, quando a vazão passou de 0,99 para 0,89, ou seja, ocorreu um 
decréscimo de 10.1% comparando os períodos. 

Os resultados obtidos são similares (Gráfico 2), o decréscimo observado não é 
relevante, visto que é de apenas 0.1m³/s, ou de 100 L/s, isso mostra que o período entre 
2009 e 2018, mesmo que apresentando precipitações abaixo da média em grande parte 
deste intervalo, não afetou muito o valor da vazão regularizada do açude. 

Em comparação a outros estudos, feitos com reservatórios localizados na bacia 
hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu, o açude de São João do Sabugi não foi tão afetado 
pela seca no período de 2009 a 2018. Em reservatórios, observados no estudo de 
Miranda (2019) e Militão (2019), da região obtiveram um decréscimo maior na vazão 
regularizada, como mostrado na tabela 3. 
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Conclusão 

 

Devido às características climáticas da região semiárida, onde a variabilidade temporal 
é alta, contando ainda com a alta evaporação e baixas precipitações, à estimativa da 
real disponibilidade hídrica assume papel vital para desenvolvimento sustentável. 

Neste estudo avaliou-se a consequência da seca entre 2012 e 2018, nas vazões 
regularizadas pelo reservatório de Sabugi. Os resultados mostraram um decréscimo de 
10,1%, na vazão regularizada com 90% de garantia. 

Mesmo o decréscimo na disponibilidade hídrica ter sido pequeno, fica evidenciado a 
importância da flexibilidade quanto a alocação de água, principalmente para estas 
regiões que detêm de um regime pluviométrico falho, com altas taxas de evaporação e 
que estão suscetíveis a períodos de eventos extremos, pois dessa forma poderá se 
evitar que usos sejam prejudicados pela falta da disponibilidade hídrica. 
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Figura 1: Localização da área de estudo. Fonte: O autor (2020) 

 

 

Tabela 1: Parâmetros calibrados e validados para o SMAP. Fonte: PRH Piancó-
Piranhas-Açú (2016) 
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Figura 2: Localização dos postos pluviométricos e polígonos de Thiessen. Fonte: O autor 
(2020) 

 

 

Gráfico 1: Precipitação anual média na bacia hidrográfica do açude Sabugi. Fonte: O 

autor (2020) 
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Gráfico 2: Vazões regularizadas no reservatório Sabugi com garantia 90%, 95% e 99% 
para os períodos de 1963-2009 e 1963-2018. Fonte: O autor (2020) 

 

 

Tabela 2: Comparação das simulações da vazão regularizada, entre reservatórios da 

bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu. Fonte: O autor (2020) 
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TÍTULO: SÍNTESE E APLICAÇÃO DE NANOPARTICULAS DE PRATA PARA 

APLICAÇÃO NA ÁREA MÉDICA 

Resumo 

Nas últimas décadas tem-se estudado o alto potencial da nanotecnologia, aplicada em 
materiais têxteis, dentro desse contexto os cientistas criaram partículas dos mais 
diversos metais, como as nanopartículas de prata, ouro, cobre, entre outras. Visando o 
desenvolvimento de novos materiais, esse projeto visa desenvolver um material têxtil a 
base de fibra de bambu, impregnado com nanoparticulas de prata no processo de 
tingimento. Primeiramente as nanoparticulas serão sintetizadas, via síntese química, de 
nitrato de prata e citrato de sódio, em seguida, essas nanopartículas serão 
caracterizados por DLS, potencial zeta e TEM. A impregnação das nanopartículas no 
substrato se dará pelo processo de tingimento, visando a redução do consumo de água 
e produtos químicos, sendo considerado um método eco-friendly. Após a síntese das 
nanopartículas, foram encontradas partículas com tamanho médio de 63,0 nm, 
considerado valor excelente e com potencial zeta de -17,80(mV), que demonstra certa 
estabilidade na solução, além disso, foram feitas a caracterizações de Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de 
Fourier (FTIR). 
 
Palavras-chave: Nanopartículas de Prata, Malha de bambu, propriedade antimicrobiana. 

TITLE: SYNTHESIS AND APPLICATION OF SILVER NANOPARTICLES FOR 

APPLICATION IN THE MEDICAL AREA. 

Abstract 

 
In the last decades, the high potential of nanotechnology, applied to textile materials, has 
been studied. Within this context, scientists created particles of the most diverse metals, 
such as nanoparticles of silver, gold, copper, among others. Aiming at the development 
of new materials, this project aims to develop a textile material based on bamboo fiber, 
impregnated with silver nanoparticles in the dyeing process. First the nanoparticles will 
be synthesized, via chemical synthesis, of silver nitrate and sodium citrate, then these 
nanoparticles will be characterized by DLS, potencialzeta and TEM. The impregnation 
of the nanoparticles in the substrate will take place through the dyeing process, aiming 
at reducing the consumption of water and chemicals, being considered an eco-friendly 
method. After the synthesis of the nanoparticles, particles with an average size of 63.0 
nm were found, considered an excellent value and with a zeta potential of -17.80 (mV), 
which shows some stability in the solution, in addition, microscopy characterizations 
were made. Scanning Electronics (SEM) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
(FTIR). 
 
Keywords: Silver Nanoparticles, Bamboo Mesh, antimicrobial property 
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Introdução 

A nanotecnologia é uma multidisciplinar, capaz de desenvolver novos materiais que 
auxiliam na redução de custos na fabricação de novos dispositivos devido o uso de baixa 
concentração de reagentes químicos e possuir alta área superficial, possibilitando 
diversas aplicações na área têxtil em virtude da manipulação da matéria na escala 
manométrica (1a 100 nm) (GARCIA. 2011). 

O metal a base de prata é praticamente inerte ao oxigênio, ou seja, não ocasiona 
ferrugem, sua estrutura cristalina é cúbica de faces centradas, condutividade térmica de 
429 W/m.k, ou seja, é o maior condutor elétrico dentre os metais, possuindo apenas um 
elétron na última camada de valência. Na escala nanométrica a prata metálica se 
diferencia das NPAg, pois possui novas propriedades decorrentes do seu tamanho e 
morfologia, e ambas são regidas por leis diferentes, enquanto a prata metálica é regida 
pela mecânica newtoniana, a prata nano é regida pela mecânica quântica (SILVA, 
2017). 

Em algumas pesquisas desenvolvidas pelo CDMF (Centro de Desenvolvimento de 
Materiais Funcionais, São Carlos/SP), destaca-se a aplicação de nanopartículas de 
prata funcionalizadas em filtro de ar-condicionado, para melhorar a pureza do ar 
principalmente em hospitais, impedindo a proliferação de bactérias evitando infecções 
e outros tipos de doenças hospitalares. 

Ao longo dos anos, observamos a diversidade dos materiais de recursos naturais e suas 
variadas propriedades que podem ser usadas para o combate às várias doenças, 
prevenção e proteção antimicrobiana. O bambu é um material caracterizado por sua alta 
resistência, possui inúmeros nutrientes, fácil plantio, boa funcionalidade com material 
natural, artificial e sintético, antifúngico, antiviral e remineralizante(LOPES et al, 2019). 

Segundo estudos realizados por Afrin, Tsuzuki e Wang (2009) publicado na conferência 
do instituto têxtil da cidade de Dunedin na Nova Zelândia a fibra de bambu possui um 
bioagente chamado “Kun”, que impedi a alimentação das bactérias, resultando em uma 
destruição em massa de micróbios, sendo por tanto um bom agente antimicrobiano. 

A escolha da fibra de bambu para o desenvolvimento deste trabalho se dá, 
principalmente devido as características sustentáveis, por ser uma fibra advinda de 
recursos renovaveis e de natureza biodegradável, sendo considerada uma fibra amiga 
do meio ambiente (SILVA et al., 2019). 

Esse projeto de pesquisa, visa desenvolver um têxtil médico, utilizando malhas de 
bambu impregnadas com nanopartículas de prata, pelo processo por espuma, afim de 
desenvolver um novo material, com propriedades condutoras, antimicrobiana e antiviral. 

  

 
Metodologia 

 
2.1. Síntese das nanopartículas de prata 
Para a preparação de 500 ml de nanoparticulas de prata, foram utilizadas 0,0807g de 
nitrato de prata diluída em um becker com 475 ml de água destilada compondo a solução 
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(1), em seguida foi utilizado 0,7997g de citrato de sódio diluído em 79,97 ml de água 
destilada formando a solução (2). A solução (1) foi colocada em agitação e aquecimento 
até atingir a temperatura de 90°C, em seguida com o auxílio de uma bureta foi 
adicionado gota a gota, até atingir o volume de 25 ml da solução (2), durante 8 minutos 
até se observar uma mudança de coloração para uma tonalidade amarelada, 
imediatamente é desligado o aquecimento e mantido a agitação por mais 10 minutos 
para completar a estabilização das nanopartículas (Silva, 2017). 
2.2. Caracterização das nanopartículas de prata por Espalhamento Dinâmico de 
Luz (DLS) 
Uma alíquota da solução de nanopartículas de prata foi retirada para análises do 
tamanho de partículas, pelo método DLS e posteriormente o potencial zeta, para 
verificar a efetividade do processo de obtenção, por síntese química. 
O Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS) é um método de caracterização utilizada para 
medir o tamanho da partícula através do espalhamento de luz causando movimentos de 
partículas que flutuam de acordo com a intensidade da luz. Os movimentos aleatórios 
chamados de movimentos Brownianos acontecem em amostras monodispersas e não-
integrantes, com base nos movimentos é introduzido o modelo físico Browniano para 
análise, que indica partículas grandes quando o movimento é lento, e rápidas quando 
as partículas são menores. Sistemas monodispersos são partículas do mesmo tamanho 
ou variação imperceptível ao sistema, ou seja, não ocorre com freqüência (NOMURA et 
al., 2013). 
Para realizar o tamanho das nanopartículas foi utilizado o aparelho modelo Zeta 
Potential Analyzer, que utiliza o sistema operacional Windows XP com um software 
denominado de Particle Size (tamanho de partícula), onde são colocados os parâmetros 
para medição. A amostra da nanopartículas foi adicionada numa cubeta de quartzo e 
colocada no equipamento, definindo-se como padrão 1º ciclos de 1 minuto cada. 
2.3. Potencial Zeta 
Em seguida, já sabendo o tamanho das partículas, foi realizado a análise de potencial 
zeta, utilizando o programa Zeta Potential, no mesmo equipamento, onde outra cubeta 
de plástico foi utilizada e desta vez com a inserção de um eletrodo, utilizando-se o 
mesmo parâmetro de 10 ciclos. Essa análise é importante para a estabilidade da 
solução, um valor tendendo para positivo indica uma instabilidade de solução e como 
conseqüência aglomerações de nanoparticulas deixando a solução mais concentrada 
(OLIVEIRA, 2014). 
2.4. Processo de Impregnação da malha de bambu com nanopartículas de prata. 
A impregnação das nanopartículas de prata na fibra de bambu foi feita inicialmente pelo 
método por impregnação. Para tanto, foi utilizada uma malha de bambu de gramatura 
de 260 g/m e estrutura rib 1x1. A amostra de 3,94g foi tingida com 394 ml da solução, 
ou seja, obedecendo a uma proporção estabelecida no planejamento que indica que 
para cada 1g do tecido é necessário 100 ml de nanoparticulas de prata, garantindo que 
a fibra do bambu fique submersa. Com o auxílio do equipamento BMA (Banho Maria 
Automatizado), conforme figura 2 e um Becker de 1l, a solução com amostra do tecido 
permaneceu sobre uma temperatura de 70ºC durante um período de 30 minutos 
mexendo com o auxilio de um bastão de vidro a solução com a malha mergulhada a 
cada 10 minutos para garantir melhores resultados, conforme figura 3. Em seguida a 
amostra foi retirada da solução e colocada em uma placa petri, conforme figura 4A e 
seguiu para estufa onde continuou por 30 minutos em uma temperatura de 70ºC. Ao 
final do tempo, notou-se que o tecido ainda possuía umidade resultante do tingimento, 
com isso, a amostra foi levada para um dessecador onde permaneceu por 48hs até 
observar o desaparecimento da umidade, conforme figura 4B. 
2.5. Preparação das amostras para caracterização do MEV, FTIR. 
Para realização das análises, a malha de bambu teve que passar por um processo de 
preparação das amostras seguindo as recomendações do instrutor dos equipamentos 
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laboratoriais para uma maior precisão nos resultados finais, com isso o tecido precisou 
ser picotado, conforme figura 5 para que os fios fiquem mais dispersos aumentando a 
precisão no processo de análise. 
2.6. Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 
A análise tem como principal objetivo emitir imagens com a ampliação do material 
através de pequenos diâmetros de feixes de elétrons que penetram na amostra e 
exploram minuciosamente região por região e com uma escala de ampliação que 
permite a visualização a olho nu da superfície do substrato tratado com as 
nanoparticulas de prata (RUSS, 1994 apud MACHADO, 2010).Essa caracterização foi 
realizada no laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura – LABMEV, 
subordinado ao Departamento de Engenharia de Materiais - DEMat e sob auxílio técnico 
do responsável pelo local que manuseou o microscópio eletrônico de mesa modelo 
Hitachi TM3000, conforme figura 6.  
2.7 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier – FTIR  
A técnica desenvolvida pelos cientistas no século XIX consiste em medir a quantidade 
de absorção e transmitância de energia (aplicada em forma de luz) em uma determinada 
amostra e fornecer a impressão digital molecular através de dados numéricos. A 
impressão digital da molécula é dada por ondas que representam a radiação 
infravermelha que em parte é absorvida de modo que as moléculas se dobram ou 
esticam e outra parte é transmitida. Essas ondas ou picos são causados pela 
intensidade das vibrações das moléculas da amostra em componentes orgânicos 
correlacionando o número de ondas em função da transmitância (HE, TANG e WANG, 
2007). A análise foi realizada no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais, 
subordinado ao Departamento de Engenharia de Materiais - DEMat e sob auxílio 
técnico. 
 

Resultados e Discussões 

 

3.1. Tamanho das partículas por DLS e Potencial zeta 

Com base nos resultados obtidos nas análises de potencial zeta e tamanho de 
partículas, verificou-se que o diâmetro médio das nanoparticulas de prata obtido foi de 
63,0 nm, valor considerado excelente, pois demonstra a estrutura nano do material 
sintetizado. Neste presente estudo aconteceu o sistema polidisperso que é o mais 
comum de se obter, pois são partículas de tamanho variado definindo a média como 
tamanho geral representante da amostra (NOMURA et al., 2013). Uma das principais 
características da transição da prata metal para a prata nano se dá pela redução de íons 
ocasionado pelo agente redutor que modificam a coloração da solução como ocorreu 
no processo descrito de síntese. Já na análise de potencial zeta obtivemos um valor 
médio de -17,80 (mV) demonstrando que a solução possui uma carga negativa, 
conforme literatura, concluindo um bom resultado, e verificasse que houve uma boa 
estabilidade da solução, diminuindo a tendência de aglomeração das nanopartículas 
(OLIVEIRA, 2014). 

 

3.2. Malha de bambu após o tingimento. 

Com a amostra retirada do dessecador e livre de umidade, podemos notar visualmente 
que houve a mudança de coloração da malha de bambu após o tingimento, conforme 
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figura 8, que é causada pela nanoparticulas de prata, confirmando a impregnação na 
malha de bambu (PENG et al. 2016). 

 

3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV. 

Fazendo uma comparação entre as amostras antes do tratamento e depois do 
tratamento, nota-se através do MEV, que a impregnação de Nanoparticulas de Prata 
(NPAg) na superfície do tecido de bambu, é possível visualizar traços de NPAg em 
forma de pequenos pigmentos de coloração branca devido ao filtro da imagem ampliada 
em 400 x. A rugosidade é definida como a variação de relevo de uma superfície 
provocando crespidão ao toque, porém não é possível ao ser humano identificar a 
diferença perceptível de rugosidade através do toque entre as superfícies de antes e 
depois do tratamento. Segundo Russ (1994 apud Machado, 2010) a rugosidade está 
relacionada com a intensidade do brilho na superfície e com isso obter informações das 
regiões com alta variação de revelo, pois a intensidade do brilho é diferente devido ao 

alcance da luz. 

 

3.4. Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier – FTIR 

O bambu por ser um polímero de origem natural possui aspectos de comportamento 
físico-químico característico da celulose. Segundo He, Tang e Wang (2007) que 
desenvolveu um artigo cientifico comparando a capacidade de absorção de H2O com a 
fibra de bambu, rami, linho e algodão utilizando a espectroscopia no infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) onde o mesmo aconteceu nesta analise onde o pico 
1018 cm-1 é característica de moléculas que possui radical C—H da celulose. Caso 
anterior semelhante ao pico de 2922 cm-1 provocado por moléculas com radical CH2 
com movimentos assimétricos (Silva, 2017). É notável através da comparação que a 
aplicação de nanoparticulas de prata fez reduzir a largura e o tamanho do pico, 
concluindo que, a molécula responsável pela formação das ondas/picos diminuiu suas 
vibrações causadas pelo estiramento na presença da luz infravermelha aumentando a 
taxa de transmissibilidade da luz, conforme a figura 12. 

 

Conclusão 

 

Com base no desenvolvimento do plano de trabalho até o momento, podemos concluir 
que a síntese das nanopartículas com relação ao tamanho médio foi positiva, com um 
bom índice do potencial zeta que demonstrou boa estabilidade das partículas na solução 
coloidal. O tamanho das nanoparticulas de prata encontrado colabora para a ação 
antimicrobiana devido à carga de íons que pode penetrar na bactéria e impedir a 
proliferação. 

A análise do MEV e FTIR foi bastante idônea para o objetivo do projeto, os resultados 
obtidos até o momento são satisfatórios e indicam compatibilidade com os fundamentos 

teóricos. 
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A escolha de fibra de bambu pode ser considerada excelente, pois se trata de um 
material obtido de uma matéria prima abundante na natureza e que possui caráter 

biodegradável. 

Com relação ao processo que será usado para impregnar as nanopartículas de prata na 
fibra de bambu, o processo por espuma, pode-se concluir que se trata de um processo 
inovador, para aplicação de nanoparticulas, uma vez que possui poucas publicações na 
literatura e demonstra ser um processo ecologicamente correto, pois visa á redução do 
uso de água, um dos grandes vilões da indústria têxtil, e redução de produtos químicos, 
tornando o efluente gerando menos poluente. 

Para continuidade do projeto, serão feitas as caracterizações de Temperatura de 
Transição Vítria – TG, Calorimetria Exploratória diferencial – DSC, Microscopia 
Eletrônica de Transmissão - TEM, Difração de Raios-X – DRX, Absorbância da solução 
e Espectroscopia de refletância nas malhas tratadas e não tratadas. 
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Figura 1: Solução coloidal no processo de síntese 

 

 

Figura 2: BMA (Banho Maria Automatizado). 
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Figura 3: Solução coloidal após o tingimento da malha de bambu 

 

 

Figura 4:Amostra no processo de secagem 
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Figura 5: Amostras prontas para as caracterizações. 

 

 

Figura 6: Microscópio Eletrônico de Mesa Hitachi TM3000 
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Figura 7:Espectrofotômetro ShimadzuIRTracer-100. 

 

 

Figura 8: Amostras antes e após o tingimento com nanoparticulas de prata: 
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Figura 9:Mev do tecido de bambu sem tratamento (400x). 

 

 

Figura 10: Mev do tecido de bambu com NPAg (400x). 
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Figura 11: Mev do tecido de bambu com NPAg (1000x). 

 

 

Figura 12: Gráfico de picos de vibração molecular do FTIR. 
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TÍTULO: Degradação de corante laranja reativo 64 por fotocatálise heterogênea 

utilizando radiação solar 

Resumo 

Nos últimos anos a indústria têxtil tem se destacado como geradora de um grande 
volume de efluentes que, quando não tratados adequadamente, prejudicam os corpos 
de água e o meio ambiente em geral. Técnicas convencionais de tratamento não são 
capazes de degradar o corante presente nestes efluentes. Porém, técnicas baseadas 
em processos oxidativos avançados (POA’s) como a fotocatálise heterogênea têm se 
mostrado promissoras. Nesse trabalho são comparados três catalisadores para a 
degradação do corante presente em uma solução de Laranja Reativo 64, que é um 
corante da indústria têxtil. Os resultados mostram que a fotocatálise heterogênea com 
o óxido de titânio (TiO2) obteve um desempenho superior aos demais catalisadores. 
Além disso, foi determinada a cinética dessa reação pelos métodos integral e diferencial 
e constatou-se que a reação é de primeira ordem. 

 

Palavras-chave: Processo Oxidativo Avançado, Tratamento de efluentes, corante têxtil. 

TITLE: Degradation of reactive orange dye 64 by heterogeneous photocatalysis using 

solar radiation 

Abstract 

 

In recent years the textile industry has stood out as a generator of a large volume of 
effluents that, when not properly treated, harm water bodies and the environment in 
general. Conventional treatment techniques are not able to degrade the dye present in 
these effluents. However, techniques based on advanced oxidative processes (POA's) 
such as heterogeneous photocatalysis have shown promise. In this work, three catalysts 
for the degradation of the dye present in a reactive orange 64 solution, which is a dye of 
the textile industry, are compared. The results show that heterogeneous photocatalysis 
with titanium oxide (TiO2) performed better than other catalysts. In addition, the kinetics 
of this reaction was determined by the integral and differential methods and it was found 

that the reaction is first order. 
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Keywords: Advanced Oxidative Process, Wastewater treatment, textile dye. 

Introdução 

Nas últimas décadas, os problemas ambientais têm se tornado cada vez mais críticos e 
frequentes, principalmente devido ao crescimento populacional e ao aumento da 
atividade industrial. Sem dúvida, a água de descarte, oriunda dos processos têxteis, tem 
sido motivo de grande preocupação, devido ao grande volume de água requerido e à 
quantidade de corantes orgânicos, sintéticos e outros aditivos químicos presentes em 
seus resíduos (ZOLLINGER, 2003). Com suas intensas colorações e composições 
químicas heterogêneas, os corantes restringem a passagem de radiação solar, 
diminuindo a atividade fotossintética natural, provocando alterações na biota aquática e 
causando toxicidade aguda e crônica destes ecossistemas. Dessa forma, a 
contaminação de rios e lagos com estes compostos provoca, além da poluição visual, 
sérios danos à fauna e à flora destes locais (IMMICH et al, 2006). 

Visando controlar e corrigir tais problemas ambientais, novos processos de remoção 
e/ou degradação destes compostos em efluentes têxteis têm sido estudados e testados. 
Dentre os processos desenvolvidos com o objetivo de tratar efluentes complexos 
destacam-se os Processos Oxidativos Avançados (POAs). Segundo Malato et al (2002), 
os POAs são processos que envolvem a geração de espécies transitórias de elevado 
poder oxidante, dentre as quais se destaca o radical hidroxila (•OH). Este radical 
apresenta alto poder oxidante e baixa seletividade, possibilitando a transformação de 
um grande número de contaminantes tóxicos, em tempos relativamente curtos 
(FIOREZE; SANTOS; SCHMACHTENBERG, 2014). O resultado dessas reações é a 
formação de radicais orgânicos, estes, por sua vez, reagem com oxigênio, iniciando uma 
série de reações de degradação, que geralmente resultam em espécies inofensivas, 
como CO2 e H2O. O radical citado geralmente é formado através de reações resultantes 
da combinação de oxidantes, com radiação ultravioleta (UV) ou visível (Vis), e 
catalisadores, como íons metálicos ou semicondutores. Para sistemas heterogêneos, 
os processos contam com a presença de catalisadores sólidos (catalisadores 
semicondutores) que aumentam a velocidade da reação e possibilitam atingir o 

equilíbrio químico sem sofrer alterações químicas. 

Dentre os POAs, a fotocatálise heterogênea tem despertado grande interesse, o que se 
deve à sua potencialidade de aplicação como método de destruição de poluentes. Essa 
tecnologia destrutiva pode promover a total degradação dos poluentes orgânicos para 
CO2 e H2O. O processo envolve a ativação de um material semicondutor como TiO2, 
ZnO, ZrO2, SnO2, CeO2, CdS e ZnS, por luz solar ou artificial (CHIAVENATO, 2017). 

O dióxido de titânio (TiO2), é amplamente utilizado na degradação de compostos 
orgânicos presentes em águas e efluentes (BRITO; SILVA, 2012). O fato de ser muito 
utilizado se dá ao grande número de vantagens a ele conferidas, dentre elas: baixo 
custo, insolubilidade em água, estabilidade química em uma ampla faixa de pH e 
possibilidade de reutilização. O pentóxido de nióbio (Nb2O5) apresenta grande 
absorção de energia na região do ultravioleta. Esta larga absorção, associada a 
adequadas propriedades eletrônicas e texturais, o torna um potencial candidato para 
aplicações em fotocatálise heterogênea (LOPES et al, 2015). O trióxido de tungstênio 
(WO3) também é utilizado em diferentes aplicações como fotocatalisador na 
degradação de poluentes orgânicos, purificação do ar, etc. Uma das características mais 
relevantes do WO3 é a sua capacidade de absorção da radiação visível (OLIVEIRA, 

2012). 
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Sendo assim, o objetivo deste trabalho é comparar a eficiência do dióxido de titânio 
(TiO2), pentóxido de nióbio (Nb2O5) e trióxido de tungstênio (WO3) na degradação de 

uma solução do Corante Reativo Laranja 64, que é utilizado em indústrias têxteis. 

 
Metodologia 

 

Foram preparadas soluções do Corante Reativo Laranja 64 
(C24H11ClF2N5Na3O10S3) com concentrações variadas. Foi feita a varredura no 
espectrofotômetro de uma solução de 10 ppm a fim de encontrar o pico de absorbância 
máxima desse corante, concluiu-se que é 491 nm. Portanto, esse é o comprimento de 
onda de estudo. As absorbâncias de várias soluções com diferentes concentrações 
foram analisadas e registradas. Com isso, foi feito um gráfico de absorbância vs 
concentração (Curva de calibração). 

Em seguida foram realizados ensaios fotocatalíticos em um reator batelada aletado em 
constante agitação, com uma solução do corante a uma concentração de 36 ppm, com 
pH ajustado para 3, uma vez que a fotocatálise heterogênea ocorre melhor em 
condições ácidas. Trabalhou-se com um volume de 250 mL, ao qual foi adicionado 
0,0625 g do catalisador. Experimentos foram feitos para os três catalisadores 
supracitados. A reação foi avaliada no horário de maior incidência de raios solares: das 
11 às 14 horas, sendo retiradas e centrifugadas alíquotas da solução para análise. 

Depois disso as amostras são centrifugadas e o catalisador é retirado. A análise dessas 
amostras é novamente feita com a utilização do espectrofotômetro. A partir das 
absorbâncias encontradas e da curva de calibração feita anteriormente, os valores das 
concentrações ao longo do tempo são conhecidos. Dessa forma, analisa-se a eficiência 
da degradação do corante por meio da fotocatálise heterogênea com os diversos 
catalisadores. 

 
Resultados e Discussões 

 

Nessa seção serão comparados os desempenhos dos diferentes catalisadores na 
degradação do corante Laranja Reativo 64: dióxido de titânio (TiO2), pentóxido de nióbio 
(Nb2O5) e trióxido de tungstênio (WO3). 

A curva de calibração foi construída a partir de soluções com concentrações de 0, 1, 2, 
4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 ppm do corante Laranja Cl3R. Percebe-se que tal curva 
tem um comportamento linear como mostrado na Figura 1 e na Equação 1, em que y é 
a concentração e x é a absorbância. 

A Figura 2 mostra a variação da concentração com o tempo para o TiO2 com a 
concentração inicial de 36 ppm do corante. As concentrações foram calculadas a partir 
dos valores de absorbância e seguindo a equação 1 obtida pela curva de calibração.  

Logo, vê-se a partir da Figura 2 a grande eficiência do TiO2 na remoção do corante. 
Vale salientar que em apenas uma hora houve a redução de aproximadamente 93,7% 
do corante. Como a degradação foi muito eficiente, foram feitos experimentos com 
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concentrações maiores do corante a fim de comprovar sua eficácia. A concentração 
inicial utilizada nesse momento foi de aproximadamente 68 ppm e os resultados são 

mostrados na Figura 3. 

Como pode-se perceber novamente o desempenho do TiO2 foi excelente. Ao final das 
3 horas foi possível remover mais de 85% do corante. Isso mostra que o catalisador é 
eficiente mesmo em concentrações mais elevadas. Vale salientar que na Figura 3 a 

concentração cai exponencialmente assim como na Figura 2. 

Foi estudada a cinética dessa reação por dois métodos: o integral e o diferencial. No 
método integral chegou-se a uma cinética de primeira ordem, dada pela equação 2. Os 
cálculos também foram feitos na forma diferencial o qual é aplicado diretamente na 
equação diferencial da velocidade a ser testada e permite avaliar todos os termos da 
equação, dentre elas a taxa de concentração. O método baseia-se na análise gráfica de 
uma equação de velocidade geral baseada nas equações (3) e (4). A partir das 
equações 3 e 4 é obtida a Tabela 1.  

A partir da Tabela 1 construiu-se o gráfico de ln(-dCA/dt) versus ln CA, onde os dados 
foram ajustados em uma reta, o que permitiu o cálculo da ordem (n) da reação e da 
constante de velocidade (k), resultando na equação 5. 

O experimento também foi feito com o catalisador óxido de nióbio (Nb2O5). Os 
resultados obtidos são mostrados na Tabela 2. A partir dessa tabela percebe-se que o 
Nb2O5 só conseguiu degradar aproximadamente 7,74% do corante em 3 horas de 
exposição solar. Deve-se salientar que a concentração inicial utilizada foi menor que a 
utilizada para o TiO2 e o tempo experimental foi maior, mesmo assim os resultados 
foram muito inferiores. Logo, a degradação do corante com esse catalisador é 
ineficiente. 

Quando o experimento é realizado com o óxido de tungstênio os resultados obtidos são 
os mostrados na Tabela 3. Com os dados da Tabela 3 nota-se que o óxido de tungstênio 
(WO3) não conseguiu degradar o corante durante as 3 horas de experimento. Observa-
se uma aleatoriedade nos pontos coletados e estes não se ajustam ao modelo linear. 
As variações são pequenas e nos dois sentidos, logo, conclui-se que o WO3 não 
conseguiu degradar o corante e os resultados coletados são apenas relacionados às 
variações de erros experimentais. A eficiência do WO3 deu negativa, o que significaria 
que o corante ficou mais concentrado durante o experimento. Isso pode ter ocorrido 
devido a evaporação da água presente na solução durante o experimento. 

 

Conclusão 

 

A degradação dos corantes presentes nos efluentes têxteis ainda é um problema de 
muitas empresas atualmente. Um exemplo de corante presente nesses efluentes é o 
Laranja Cl3R. Esse trabalho propôs uma comparação entre diferentes catalisadores 
para a degradação desse corante a fim de identificar qual deles é mais eficaz. Os 
resultados mostraram que a fotocatálise heterogênea com o catalisador Óxido de Titânio 
(TiO2) foi mais eficiente. Com os demais catalisadores a fotocatálise não gerou 
resultados tão expressivos. Além disso, a cinética da reação com TiO2 foi estuda e 
conclui-se que a lei de velocidade é de primeira ordem. 
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Fig. 1. Curva de calibração. 

 

 

Fig. 2. Degradação do corante (36ppm) utilizando o TiO2. 

 

 

Equação 2 
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Fig. 3. Degradação do corante (68 ppm) utilizando o TiO2. 

 

 

Equações 3 e 4 
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Tabela 1. Dados para a determinação da cinética pelo método diferencial. 

 

 

Equação 5 
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Fig.4. Determinação dos parâmetros cinéticos. 

 

 

Tabela 2. Dados experimentais do Nb2O5 com concentração inicial de 30 ppm. 

 

 

Tabela 3. Dados experimentais do WO3 com concentração inicial de 30 ppm. 
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TÍTULO: QUALIDADE, VALOR E SATISFAÇÃO COMO DETERMINANTES DA 

LEALDADE DOS USUÁRIOS DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE 

VÍDEO SOB DEMANDA (SVOD) 

Resumo 

 

O principal objetivo desta pesquisa é medir a relação entre diferentes dimensões ou 
construtos de qualidade de serviço com a satisfação do cliente e a fidelidade à marca 
de empresas de serviços de assinatura de vídeo sob demanda (SVOD) no mercado 
brasileiro. Busca-se assim identificar os fatores mais importantes da qualidade do 
serviço que afetam a satisfação do cliente e a lealdade à marca. Este estudo utilizou 
uma abordagem quantitativa, por um método de amostragem não probabilístico, por 
meio da análise de 389 questionários respondidos online. O SmartPLS foi utilizado para 
analisar os dados por meio da modelagem de equações estruturais visando examinar a 
relação entre variáveis independentes e dependentes. Os resultados da pesquisa 
indicam que existe uma relação positiva e significativa entre os constructos de qualidade 
e valor para a satisfação do cliente. Além disso, os resultados indicam que satisfação 
do cliente é determinante para à marca. Como resultado, as empresas SVOD que 
operam no Brasil precisam se concentrar em melhorar constantemente a qualidade do 
serviço e entregar serviços de valor, pois podem aumentar a satisfação dos clientes e 
criar relacionamentos de longo prazo como uma maneira de ganhar vantagem 
competitiva. 

 
 

Palavras-chave: Lealdade; Satisfação; Streaming; Qualidade de serviço. 

TITLE: QUALITY, VALUE AND SATISFACTION AS DETERMINANTS OF THE 

LOYALTY OF USERS OF VIDEO SUBSCRIPTION SERVICES COMPANIES ON 

DEMAND (SVOD) 

Abstract 

 

The main objective of this research is to measure the relationship between differents 
quality services with customer satisfaction and brand loyalty of video-on-demand 
subscription (SVOD) service companies in the Brazilian market. This way, it seeks to 
identify the most important factors of service quality that affect customer satisfaction and 
brand loyalty. This study used a quantitative approach, by a non-probabilistic sampling 
method, through the analysis of 389 questionnaires that was answered online. SmartPLS 
was used to analyze the data through structural equation modeling to examine the 
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relationship between independent and dependent variables. The results of the research 
indicate that there is a positive and significant relationship between the constructs of 
quality and value for customer satisfaction. Moreover, the results indicate that customer 
satisfaction is decisive for the brand. As a result, SVOD companies operating in Brazil 
need to focus on constantly improving service quality and delivering value services as 
they can increase customer satisfaction and create long-term relationships as a way to 

gain competitive advantage. 

 
 
Keywords: Loyalty; Satisfaction; Streaming; Quality of servisse. 

Introdução 

Uma característica marcante das últimas décadas é a disseminação das tecnologias no 
mercado, principalmente relacionada em como as empresas reagem a sua introdução 
e quais ações são realizadas para adentrar e permanecer nesse novo cenário. Na 
indústria cultural, o surgimento dos formatos digitais de consumo permitiu que a 
produção, a distribuição e o uso das produções culturais alcancem um número maior de 
pessoas em um período mais curto de tempo (MARENGHI; PRIETO; BADILLO, 2016). 

No mercado audiovisual, o download e o streaming são os principais fornecedores de 
filmes e vídeos, onde o streaming vem ganhando maior visibilidade e força nos últimos 
anos. A Statista, portal online de estatísticas e infográficos declara que em 2018, o 
número de assinantes de serviços de vídeo sob demanda chegou a 508,44 milhões no 
mundo (WATSON, 2019). De acordo com uma pesquisa publicada pela revista Isto é 
Dinheiro, nove em cada dez pessoas usam streaming no Brasil. O estudo foi realizado 
com 826 pessoas, onde 93% dos entrevistados afirmam acessar alguma plataforma de 
streaming ou outros serviços que oferecem conteúdos audiovisuais (DINHEIRO E 

TECNOLOGIA, 2019). 

Dentre as empresas que fornecem esse tipo de serviço, a Netflix é uma das mais 
famosas e atuantes no ramo. Surgiu em 1997 oferecendo um serviço online de locação 
de filmes, em 1999 lançou seu serviço por assinatura, ofertando locação ilimitada de 
DVD’s por um valor mensal. Iniciou em 2007 a transmissão online de séries e filmes e 
até 2018, tornou-se o serviço mais indicado ao Emmy, com 112 indicações, além disso, 
possui mais de 167 milhões de assinaturas pagas em mais de 190 países (NETFLIX 
MEDIA CENTER, 2018). Hoje, é uma das maiores empresas a ofertar serviços 
streaming on-demand: séries, documentários, filmes, desenhos, sendo produções 
próprias ou não, além disso, sua plataforma permite que estes estejam disponíveis para 
serem acessados a qualquer momento do dia. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo, a partir da construção e aplicação 
de um questionário online direcionado para consumidores de serviços streaming on-
demand de filmes, responder à pergunta: “Qual é a relação entre qualidade de serviço, 
satisfação do cliente e fidelidade à marca nos serviços SVOD?” Para responder à 
questão de pesquisa proposta, são apresentados os seguintes objetivos: 

➢ Identificar quais fatores de qualidade de serviço afetam a satisfação do cliente e a 

fidelidade à marca com em relação aos serviços SVOD. 
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➢ Determinar a importância dos fatores derivados da qualidade do serviço em relação 

ao cliente satisfação e lealdade à marca. 

 
Metodologia 

 

Este trabalho utilizou uma abordagem quantitativa de natureza exploratório-descritiva, 
visando coletar dados a partir da resposta de indivíduos, para posterior tratamento 
estatístico. A população da pesquisa é representada por assinantes de serviços de 

vídeo por assinatura sob demanda. 

A amostragem foi não probabilística e por conveniência e a obtenção da amostra do 
estudo foi realizada mediante o envio de e-mail no primeiro semestre de 2019. Foi 
possível o alcance de 389 respondentes, compreendidos como campo amostral do 
estudo. Considerando o número mínimo de observações entre cinco e dez respondentes 
por cada variável (Hair et al., 2017), para o questionário aplicado composto por 24 
assertivas, associado à amostra obtida de 389 respondentes, foi possível realizar uma 
análise sob um tamanho 3 vezes superior ao mínimo necessário, sendo, portanto, 

satisfatória. 

O questionário aplicado foi composto por dois blocos, sendo o primeiro dele formado 
por questões referentes ao perfil do respondente, e o segundo possui 24 assertivas 
objetivas que abordam as variáveis de análise. O método da abordagem quantitativa 
empregado baseia-se na Structural Equation Modeling (SEM) e Partial Least Squares 
(PLS), utilizados para testar as hipóteses de causalidade entre as variáveis. A aplicação 
do método e da modelagem encontrada foi através do software SmartPLS, versão 3.2.8. 
Este estudo propôs algumas hipóteses de pesquisa: 

H1: a qualidade dos serviços SVOD influencia positivamente a satisfação dos usuários; 

H1a: A qualidade da informação afeta positivamente a qualidade dos serviços SVOD; 

H1b: A qualidade do conteúdo influencia positivamente a qualidade dos serviços SVOD; 

H1c: A capacidade de resposta influencia a qualidade dos serviços SVOD; 

H1c: A qualidade do ambiente influencia a qualidade dos serviços SVOD; 

H2: O valor percebido pelo usuário influencia a satisfação dos usuários; 

H2a: O valor de conveniência influencia o valor percebido pelo consumidor; 

H2v: O valor monetário influencia o valor percebido pelo consumidor; 

H3: A satisfação dos usuários determina a lealdade 

As variáveis latentes foram mensuradas pelos indicadores informados no quadro a 
seguir mensurados por meio da escala Likert de 7 pontos (Concordo totalmente até 
discordo totalmente). 
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Quadro 1 – Variáveis e indicadores utilizados na pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
Resultados e Discussões 

 

3.1 Perfil dos respondentes 

A partir do questionário aplicado, construiu-se o perfil dos respondentes. A plataforma 
SVOD mais utilizada pelos respondentes é a Netflix (92,54%), seguida pelo Telecine 
play (2,06%), Globo play (1,8%). Observou-se que 55,78% deles são do sexo masculino 
e 44,22% do sexo feminino. Em relação à idade, a maioria dos respondentes tem menos 
de 40 anos, sendo a faixa etária de 21 a 29 anos de idade (39,85%) a predominante, 

conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Idade dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Em relação ao local de moradia dos respondestes, 40,87% residem na região Nordeste 
do país, 32,90% na região Sudeste, 14,91% no Sul do país, 6,684% no Norte e 4,627% 
na região Centro-oeste, conforme Gráfico 2. 

No que tange o estado civil dos respondentes, a maioria se divide em pessoas casadas 
(38,05%) e solteiras que nunca foram casadas (36,50%), em seguida são as pessoas 
solteiras que vivem com alguém (11,83%) e aquelas que estão em uma união estável 
(7,198%). A minoria é divorciada (2,828%), separada (1,799%) e viúva (1,799%), como 
mostra o Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Estado civil dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Quanto a escolaridade, a maioria dos entrevistados possuem ensino superior, visto que 
os pós-graduados (39,07%) ou aqueles com ensino superior completo (25,96%) 
correspondem a 65,03% dos respondentes. 

Gráfico 3 – Escolaridade dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

3.2 Modelo de mensuração 

Para Maroco (2014), o modelo de mensuração define a forma como os construtos ou 
variáveis latentes são operacionalizados pelas variáveis observadas ou manifestas. No 
modelo reflexivo, tem-se que o sentido das flechas é do construto para as variáveis, 
indicando a suposição de que o construto é responsável pela medida dos indicadores 
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(HAIR et al., 2014). Foram avaliados os resultados dos critérios relacionados à 
qualidade e validade convergente dos constructos de primeira ordem. 

Conforme Hair et al. (2014), os indicadores com cargas fatoriais menores que 0,708 
devem ser retiradas do modelo pois influenciam no valor variância média extraída (AVE), 
que para fins de qualidade do modelo de mensuração deve ser superior a 0,5, contudo 
optou-se por não excluir o indicador I22 do modelo, com carga fatorial de 0,688, uma 
vez que a AVE do constructo Lealdade é 0,633, portanto superior ao mínimo exigido. 
Todos os outros indicadores apresentaram cargas fatoriais acima do valor mínimo 
desejado e portanto, as variâncias média extraídas das variáveis latentes também 
estavam acima do valor de referência 

Ao alcançar a validade convergente, deve-se analisar a confiabilidade da consistência 
interna por meio do Alfa de Cronbach, que fornece uma estimativa da confiabilidade com 
base nas intercorrelações das variáveis dos indicadores observados. Tendo em vista 
que valores de AC acima de 0,60 e 0,70 são considerados adequados para pesquisas 
exploratórias, tem-se que este critério também foi atendido. Em seguida, observa-se 
que a Confiabilidade Composta também se encontra acima do limite de referência (0,7), 
conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Critérios relacionados à qualidade e validade convergente 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Em relação ao critério da Validade Discriminante (VD) através do método de Fornell e 
Larcker, observa-se na Tabela 2 que este critério foi atendido para todos os constructos, 
observou-se que as cargas cruzadas estão apresentando cargas fatoriais mais altas em 

seus respectivos construtos, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – VD – Critério de Fornell e Larcker 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Seguindo HAIR, et al. (2014), uma vez que o modelo é tido como confiável e válido, 

deve-se então prosseguir com a análise do modelo estrutural. 

3.3 Modelo estrutural 

Antes de iniciar essa análise, HAIR, et al. (2014) destacam que é necessário avaliar a 
colinearidade (VIF), tendo em vista que os coeficientes do caminho podem ser 
tendenciosos se a estimativa envolver níveis significativos de colinearidade entre os 
construtos preditores. Todas as variáveis apresentaram valores VIF menor que o limite 
5, portanto, entende-se que o critério foi atendido. 

A primeira análise relativa ao modelo estrutural relaciona-se aos coeficientes de 
caminho, que representam as relações hipotéticas entre os construtos e possuem 
valores padronizados entre -1 e + 1, de modo que valores próximos de +1 representam 
fortes relações positivas e vice-versa para valores negativos (HAIR et al., 2014). Os 
coeficientes de caminho têm similaridades com outros modelos de regressão 
tradicionais, a diferença é que eles apresentam, antes de qualquer coisa, as relações 
estruturais (AMORIM, 2012). Na tabela 3 é possível perceber que a maior ligação é 
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entre satisfação e lealdade (0,737) corroborando os autores que afirma que a satisfação 
dos usuários determina a lealdade. 

Tabela 3 – Resultado do Teste de significância dos Coeficientes de caminho 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Ainda de acordo com a Tabela 3 e de acordo com os valores p value, é notório que a 
significância estatística dos coeficientes é significativa ao nível de 5%, assim, todas as 

hipóteses informadas anteriormente foram validadas. 

Avaliando o R2, que corresponde a uma medida da acurácia preditiva e representa os 
efeitos combinados das variáveis latentes exógenas na variável latente endógena 
(HAIR, et al., 2014), obteve-se como os valores de R² e R² ajustado para Lealdade 
(0,543; 0,542), Satisfação (0,479; 0,477) sugerindo um efeito substancial em ambos os 
casos. 

Tabela 4 – Resultado de R² e R² ajustado 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Em seguida, avaliou-se outros indicadores de qualidade como relevância preditiva (Q²) 
e tamanho de efeito (f²). Em relação ao Q2, Hair et al. (2014) e Garson (2016) destacam 
que há duas versões do Q2, a redundância e a comunalidade, de forma que enquanto 
a redundância é calculada apenas para variáveis endógenas, a comunalidade é 
calculada para todos os construtos e indicadores. Além disso, os coeficientes de 
comunalidade são mais altos que os de redundância, e seu cálculo é realizado sem o 
conhecimento do modelo de caminho, com base apenas nos escores de construto. Já 
o cálculo da redundância baseia-se nas estimativas do modelo de caminho tanto do 
modelo estrutural quanto de mensuração da predição de dados, e por essa razão, esta 
análise é mais adequada e recomendada para a abordagem do PLS-SEM (HAIR et al. 
2014). 

Como os valores de Q² foram maiores que zero (lealdade: 0,338; qualidade: 0,508; 
satisfação: 0,266; valor: 0,542), pode-se afirmar que o modelo ajustado tem alto grau de 
relevância preditiva (PAIVA et. al., 2020). 

Já os valores de f² avaliam a importância relativa de cada construto no modelo (PAIVA 
et. al., 2020), onde estes possuem referência para seu tamanho de efeito: entre 0,02 e 
0,15 são efeitos pequenos, entre 0,15 e 0,35 efeitos médios e acima de 0,35, efeitos 
grandes (HAIR et al, 2014), desse modo, os valores encontrados entre satisfação e 
qualidade (0, 147) e entre satisfação e valor (0,149) foram considerados médios. 

A partir de todas as análises realizadas e dos resultados obtidos, a Figura 1 apresenta 

o modelo de mensuração e estrutural. 

Figura 1 – Modelo de mensuração e estrutural 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

3.4 Análise e Discussão dos Resultados 
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A partir dos resultados relatados, observa-se que todas as hipóteses foram aceitas 
apresentando valores t<1,96 e p>0,05 para um nível de significância de 5%. 

Detalhando a análise para cada hipótese, na Figura 1 é possível visualizar que conforme 
a H1: a qualidade dos serviços SVOD influencia positivamente a satisfação dos usuários 
(0,376) e logo, entende-se que a qualidade, mensurada pela qualidade da informação, 
qualidade do conteúdo, capacidade de resposta e qualidade do ambiente contribuem 

para a satisfação dos usuários dos serviços streaming. 

No que concerne à H1a, observa-se que ela alcançou efeito positivo (0,238), tem-se 
portanto que a qualidade da informação afeta positivamente a qualidade dos serviços 
SVOD; a mesma relação foi encontrada em H1b onde a qualidade do conteúdo 
influencia positivamente a qualidade dos serviços SVOD(0,243); H1c: A capacidade de 
resposta influencia a qualidade dos serviços SVOD (0,354) e H1d: A qualidade do 
ambiente influencia a qualidade dos serviços SVOD (0,339). 

Acerca da H2, observa-se que ela apresenta efeito positivo (0,379), ou seja, o valor 
percebido pelo usuário influencia a satisfação dos usuários. Da mesma forma H2a: O 
valor de conveniência influencia o valor percebido pelo consumidor (0,556) e em H2b: 
O valor monetário influencia o valor percebido pelo consumidor (0,599). 

E finalmente, ficou evidenciado que H3 é verdadeira (0,737), sendo que a satisfação 
dos usuários determina a lealdade (0,737) implicando no maior efeito entre os construtos 
do modelo. 

 
Conclusão 

 

Levando em consideração que as hipóteses foram todas aceitas, é possível concluir que 
o modelo de mensuração proposto confirma que a qualidade da informação, do 
conteúdo oferecido, a capacidade de resposta do servidor e a qualidade do ambiente 
são fatores que influenciam diretamente na qualidade geral do serviço prestado, que por 
consequência gera satisfação no usuário, que é responsável por determinar a lealdade 

destes perante a plataforma de streaming. 

Assim, infere-se que o objetivo deste estudo foi alcançado, e pode ser utilizado de base 
para estudos futuros, bem como um meio de apresentar para as organizações desse 
ramo, quais as necessidades de seus clientes. 
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Quadro 1 – Variáveis e indicadores utilizados na pesquisa 

 

 

Gráfico 1 – Idade dos respondentes 
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Gráfico 2 – Estado civil dos respondentes 
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Gráfico 3 – Escolaridade dos respondentes 

 

 

Tabela 1 – Critérios relacionados à qualidade e validade convergente 
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Tabela 2 – VD – Critério de Fornell e Larcker 

 

 

Tabela 3 – Resultado do Teste de significância dos Coeficientes de caminho 

 

 

Tabela 4 – Resultado de R² e R² ajustado 
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Figura 1 – Modelo de mensuração e estrutural 
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TÍTULO: ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DE SISTEMAS SOLARES CONJUGADOS 

A BOMBA DE CALOR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA 

Resumo 

Este trabalho analisa a viabilidade técnico-econômica de sistemas solares conjugados 
a bomba de calor, como alternativa para o uso de chuveiros elétricos. Para o estudo foi 
considerado o fornecimento de água para um edifício residencial com consumo diário 
de 20.000 litros, localizado na cidade de Porto Alegre - RS, Brasil. Foram analisados 
quatro sistemas, sendo dois convencionais e dois conjugados a bomba de calor. Os 
sistemas combinados se diferenciam pelo tipo de bomba de calor que é utilizada, sendo 
que o sistema ASHP utiliza uma bomba de calor do tipo ar-líquido que atua como 
aquecedor auxiliar e o WSHP utiliza uma bomba de calor do tipo líquido-líquido que 
conecta os seus dois reservatórios. O sistema de equações diferenciais, resultante do 
balanço energético do sistema, foi resolvido usando o método das diferenças finitas no 
software MATLAB. Para a análise de desempenho energético, foram empregados 

indicadores de desempenho; para a análise econômica foi utilizado o método 𝑃1-𝑃2 a 
fim de estimar o retorno financeiro proporcionado por cada sistema ao longo de seu ciclo 
de vida. Com base nos resultados obtidos, todos os sistemas apresentaram bom 
desempenho e ganho líquido positivo. O sistema ASHP apresentou os melhores 
resultados para situações em que a área disponível para os coletores solares é restrita, 
ou seja, para um intervalo de área de coletores de 50-200 m². Para áreas maiores que 
200 m² o sistema indicado é o Convencional 2. 
 
Palavras-chave: Sistemas solares, Bomba de calor, Técnico-Econômica 

TITLE: TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF SOLAR SYSTEMS 

CONJUGATED TO HEAT PUMP FOR WATER HEATING 

Abstract 

This work analyzes the technical-economic feasibility of solar systems combined with a 
heat pump, as an alternative for the use of electric showers. For the study was 
considered the supply of water to a residential building with a daily consumption of 
20.000 liters, located in the city of Porto Alegre - RS, Brazil. Four systems were analyzed, 
two conventional and two combined with a heat pump. The combined systems are 
differentiated by the type of heat pump that is used, the ASHP system uses an air-liquid 
heat pump that acts as an auxiliary heater and the WSHP uses a liquid-liquid heat pump 
that connects its two reservoirs. The system of differential equations, resulting from the 
energy balance of the system, was solved using the method of finite differences in the 
MATLAB software. For the analysis of energy performance, performance indicators were 
used; for the economic analysis, the 𝑃1-𝑃2 method was used in order to estimate the 
financial return provided by each system throughout its life cycle. Based on the results 
obtained, all systems showed good performance and positive net gain. The ASHP 
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system presented the best results for situations in which the area available for solar 
collectors is restricted, that is, for a range of collectors area of 50-200 m². For areas 
larger than 200 m², the indicated system is the Conventional 2. 
 
Keywords: Solar Systems, Heat Pump, Technical-Economic 

Introdução 

   A matriz elétrica brasileira possui uma base forte em energias renováveis, sendo de 
grande destaque o setor de usinas hidrelétricas. A utilização de fontes renováveis para 
a produção de energia elétrica no Brasil está em cerca de 80% da eletricidade (Empresa 
de Pesquisa Energética – EPE, 2018). Porém, devido às variações sazonais, a produção 
de energia sofre mudanças ao longo do tempo, as quais afetam principalmente as 
matrizes hídricas e eólicas, que acabam não conseguindo suprir a demanda total de 
energia elétrica. Para suprir essas perdas é feita a utilização de termelétricas, as quais 

são responsáveis por emitir grandes quantidades de gases de efeito estufa. 

   Só no ano de 2018, o Brasil teve um consumo de 472,242 GWh, sendo que o setor 
residencial foi responsável por 28,8% desse consumo (EPE, 2018). Dentro desse setor, 
o aparelho que apresenta o maior consumo de eletricidade em residências onde não há 
ar condicionado, é o chuveiro elétrico. Esse aparelho apresenta uma parcela de 24% de 
consumo de energia em âmbito nacional (Programa Nacional de Conservação de 
Energia Elétrica – PROCEL, 2007). 

   O chuveiro elétrico está presente em 73,1% dos domicílios brasileiros. Esta 
porcentagem é maior na região sul, onde os índices são de 90,7%, apresentando altos 
picos de consumo de energia entre os horários de 19 h e 21 h (PROCEL, 2007). Mesmo 
sendo um objeto de grande utilização, o chuveiro elétrico acarreta muitas perdas de 
qualidade energética, sendo a conversão de eletricidade em calor pouco eficiente do 
ponto de vista da Segunda Lei da Termodinâmica. Tendo em vista essa situação, é 
importante buscar meios mais eficientes, econômicos e sustentáveis para o 
aquecimento de água de sistemas residenciais. 

   O objetivo desse trabalho é analisar o desempenho energético e econômico de 
sistemas solares conjugados a bomba de calor para aquecimento de água, como 
alternativa para o elevado uso de chuveiros elétricos. O estudo realizado tomou como 
base a cidade de Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul, a qual possui o clima 
subtropical úmido, apresentando temperaturas relativamente baixas durante o inverno. 
A análise foi feita com base em gráficos que apresentam indicadores de eficiência 
econômica e energética. Esses gráficos foram gerados por um algoritmo desenvolvido 
no software MATLAB, que se utilizou de modelos matemáticos para descrever o 
funcionamento dos sistemas solares de aquecimento de água. 

 
Metodologia 

 
 Com o intuito de encontrar uma solução mais viável para os gastos com energia 
produzidos pelo elevado uso do chuveiro elétrico, foi desenvolvido um algoritmo que 
realiza uma análise da viabilidade técnico-econômica e do desempenho de sistemas 
solares de aquecimento convencionais e conjugados à bomba de calor. As simulações 
numéricas transientes são realizadas no software MATLAB e são empregados 
indicadores de desempenho com base na literatura utilizada. Foi realizada a análise 
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econômica baseado no método 𝑃1-𝑃2, com a finalidade de determinar o ganho líquido 
do usuário de cada sistema ao longo do seu ciclo de vida. Para resolver as equações 
diferenciais que envolvem a análise foi utilizado o método das diferenças finitas. 
 Antes de dar início à análise, é necessário definir alguns parâmetros para os sistemas. 
Primeiramente, os sistemas recomendados têm por objetivo fornecer água quente a 
edifícios residenciais para o consumo de água em diversos apartamentos. Visando 
diminuir as perdas térmicas devido à variação entre a temperatura do sistema e do 
ambiente, foi introduzido no sistema um circuito de recirculação de água. Para manter 
a temperatura de saída nos níveis desejados, foi adotado o uso de aquecedor auxiliar a 
gás na parte superior do reservatório. 
 Objetivando uma boa análise do comportamento e do desempenho de aquecedores 
solares, estabeleceram-se quatro sistemas com configurações distintas, utilizando como 
base a literatura adotada. O primeiro sistema a ser analisado é o Convencional 1 (Fig. 
1a) é composto basicamente por um campo de coletores solares conectado a um 
reservatório térmico (RT), o qual possui um aquecedor auxiliar (AUX). Para o 
Convencional 1 o volume do reservatório é determinado com base no campo de 
coletores, sendo recomendados 75 litros por metro quadrado de coletores (Duffie e 
Beckman, 2006). Vale destacar que este sistema será utilizado como base para 
comparação com os outros sistemas, dado que esta configuração é comumente 
utilizada e estudada. A configuração do sistema Convencional 2 (Fig. 1b) é semelhante 
ao Convencional 1, distinguindo-se apenas por um segundo reservatório (RT2). O RT1 
ficará conectado somente aos coletores e a rede de abastecimento, sendo também 
utilizado como fonte de abastecimento de água quente do RT2, ao qual estará 
conectado o AUX. Essa separação visa diminuir os efeitos de mistura causados pela 
rede de abastecimento de água fria. 
 O sistema ASHP (Air-source heat pump) possui semelhança com o Convencional 2 
quanto a disposição e configuração dos coletores, reservatórios e aquecedor auxiliar. 
Porém, esse sistema se destaca pelo uso da bomba de calor que utiliza água e ar como 
fonte quente e fria, respectivamente. No sistema ASHP (Fig. 2a), a bomba de calor atua 
de modo a afetar apenas o RT2. O WSHP (Water-source heat pump) apresenta uma 
configuração complexa (Fig. 2b). Este sistema apresenta dois reservatórios, onde o RT1 
está ligado principalmente aos coletores e o RT2 está ligado à rede de abastecimento e 
ao AUX. Entre os reservatórios está localizada uma bomba de calor líquido-líquido que 
transfere energia de RT1 para RT2 e em paralelo está um by-pass que funciona como 
trocador de calor que também está conectado aos reservatórios. 
 Os dados meteorológicos usados no estudo foram retirados da base de dados do 
LabEEE (Laboratório de Eficiência Energética em Edificações). Os dados para a cidade 
de Porto Alegre foram obtidos no formato TMY (Typical Meteorological Year). Esta 
tabela armazena os valores de dia, mês, hora, temperatura de bulbo seco e úmido, 
irradiação direta na superfície horizontal, irradiação difusa horizontal, e a irradiação 
global horizontal. Estes dados são utilizados para encontrar a irradiação total. 
 O coletor solar do tipo plano foi definido com uma função que recebe como parâmetros 
a temperatura da água que entra no coletor, a vazão mássica e os dados 
meteorológicos. Vale ressaltar que o fluxo de água varia de acordo com o consumo. A 
capacidade do coletor de absorver a irradiação que incide nele é representada pela sua 
eficiência instantânea. Os dados do coletor podem ser retirados do catálogo do 
fabricante. 
 O reservatório consiste em um tanque cilíndrico vertical de volume constante, nós 
isotérmicos para representar a estratificação, sendo utilizado cinco nós, e um aquecedor 
auxiliar na parte superior do tanque. Para modelar este tanque foi estabelecidos 
balanços de energia para cada nó, de modo a representar as transferências de calor 
(Duffie e Beckman, 2006). 
 Para as bombas de calor dos sistemas conjugados, o modelo matemático foi criado 
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com base no coeficiente de desempenho de cada bomba. É possível estabelecer uma 
relação entre o 𝐶𝑂𝑃 da bomba de calor e a temperatura da fonte de calor, pois o primeiro 
termo varia com o segundo. 
 Foram selecionados três indicadores de desempenho para a analise técnica dos 
sistemas, sendo eles: a Free Energy Fraction (FEF) é o indicador que contabiliza a 
parcela de energia que é proveniente do ambiente, a fração de demanda da bomba de 
calor e a fração de demanda do aquecedor auxiliar. O volume de água quente 
consumido diariamente pelo usuário é uma informação de grande importância para a 
estimativa do gasto energético com o aquecimento da água. Para este artigo foi 
considerado o perfil de consumo estabelecido por Salazar (2004), sendo consumidos 
150 litros por dia. Dado que os sistemas de aquecimento vão abastecer um edifício, o 
perfil foi aumentado para 20.000 litros (Gonçalves, 2016). 
 Tendo em conta que os sistemas solares possuem um alto custo inicial, se faz 
necessária uma análise dos ganhos futuros que esses sistemas podem prover ao 
usuário. Conforme a literatura (Gonçalves, 2016; Fernandes, 2018), para a análise 
econômica será utilizado o artifício Life Cycle Savings. Este método expressa a 
diferença entre os sistemas que utilizam energia elétrica como fonte de aquecimento e 
os sistemas solares convencionais e conjugados. 
 
Resultados e Discussões 

 

   A primeira análise realizada foi baseada no desempenho térmico dos sistemas com 
base na capacidade de promover economia de energia, sendo considerado o gráfico do 
indicador FEF (Fig. 3a) em função da área de coletores. O sistema ASHP é o que 
apresenta os melhores valores de FEF no intervalo de 50 a 350 m², iniciando com uma 
fração de 0,55, consideravelmente acima dos demais sistemas. Este comportamento 
pode ser explicado pela bomba de calor que funciona utilizando energia do ar, o que a 
torna independente da área dos coletores. Outro contribuinte para esses valores seria 
a divisão de dois reservatórios, que por sua vez faz com que as temperaturas menores 
fiquem em RT1, enquanto que as elevadas ficam em RT2. Vale destacar também que 
a estratificação em RT2 não sofre grandes perturbações, dado que o mesmo não recebe 
água fria vinda do sistema de abastecimento. Os sistemas Convencional 1 e 
Convencional 2 apresentam inicialmente os menores valores de FEF, pois ambos os 
sistemas não utilizam bomba de calor o que faz com que eles dependam da energia 
proveniente dos coletores e do aquecedor auxiliar. A partir de 350 m² o Convencional 1 
apresenta os maiores valores de FEF. Este fenômeno pode ser explicado pela ação do 
único reservatório do sistema, o qual apresenta volume variável proporcionando altos 
níveis de estratificação de modo a suportar a operação do coletor solar. No intervalo de 
300 a 500 m², os sistemas Convencional 2 e ASHP passam a ter valores de FEF 
semelhantes, o que pode significar uma utilização mínima da bomba de calor no ASHP, 
o que resulta em um funcionamento igual para ambos os sistemas. O sistema WSHP 
inicia tendo o segundo melhor valor de FEF, porém com o aumento da área de coletores 
o sistema termina por ser superado por todos a partir de 150 m². Dado a configuração 
apresentada na Fig. 2b, é possível concluir que a operação da bomba de calor e do by-
pass depende da energia fornecida pelos coletores, o que justifica o valor inicial de FEF. 
Apesar do aumento da área de coletores o WSHP acaba sendo superado pelos 
sistemas convencionais, além de apresentar uma queda de FEF a partir de 350 m². 

   Em relação a eficiência média (Fig. 3b) do coletor em função da área de coletores, 
primeiramente destaca-se a diminuição da eficiência com o aumento da área de coletor, 
o que condiz com as equações utilizadas, dado que uma grande quantidade de coletores 
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implica em uma capacidade aquecimento maior, o que consequentemente aumenta a 
temperatura do reservatório que está ligado aos coletores. O ASHP é o que apresenta 
a maior eficiência no intervalo de áreas considerado. Podemos observar que a curva de 
eficiência do ASHP e Convencional 2 são próximas, o que é coerente com a estrutura 
semelhante dos sistemas. Em comparação ao Convencional 1 é possível visualizar uma 
grande discrepância entre as eficiências do sistemas, o que pode ser justificado pela 
divisão dos reservatórios RT1 e RT2, que mostra-se vantajosa à eficiência dos 
coletores. A curva de WSHP apresenta um pico inicial no intervalo de 50-70 m², porém 
ela passa a decrescer rapidamente. Esse ocorrido pode ser explicado pela própria 
estrutura, onde é a única a qual o RT1 não possui entrada de água fria, nem saída de 
água quente para outro local. Consequentemente as elevadas temperaturas tendem a 
se manter em RT1, mesmo com a ação do by-pass e da bomba, que tem sua capacidade 
de resfriamento superada pela capacidade de aquecimento conforme o aumento da 
área dos coletores. 

   O próximo fator a ser analisado é a curva de Fd,heater aux (Fração de demanda do 
aquecedor auxiliar) em função da área de coletores, que representa a parcela de energia 
que é entregue ao usuário que corresponde ao aquecedor auxiliar, Fig. 4a. Para os 
sistemas ASHP e WSHP essas curvas se complementam com as curvas da Fd,heat 
pump (Fração de demanda da bomba de calor), apresentado na Fig. 4b. Os sistemas 
Convencionais 1 e Convencional 2 apresentam comportamento inverso a curva FEF, 
tendo em vista que eles possuem somente a influência dos coletores e do aquecedor 
auxiliar. O Convencional 1 é inicialmente o sistema que possui a maior fração de 
demanda do AUX, sendo seguido pelo Convencional 2. Esse comportamento era 
esperado, pois os sistemas convencionais dependem somente do aquecimento 
proveniente dos coletores e do aquecedor auxiliar. A partir de uma área de coletores 
maiores que 400 m² o SC1 possui a menor demanda de aquecedor auxiliar, pois a 
configuração de um único reservatório combinado com a alta carga de aquecimento 
proveniente dos coletores gera temperaturas elevadas em RT1, diminuindo a 
necessidade do AUX. O ASHP apresenta o menor valor de Fd,heater aux, em relação 
aos demais sistemas, no intervalo de 50 a 400 m². O mesmo ocorre na curva de Fd,heat 
pump, onde a fração de demanda converge para um valor em torno de 7%, tornando o 
uso da bomba de calor quase nulo. O WSHP apresenta valores de demanda da bomba 
de calor baixos. No intervalo de 50-70 m², a curva apresenta valores próximos de 6%, 
porém com o aumento da área de coletores, os valores de Fd,heat pump tendem a zero. 
Uma justificativa para esses valores seria a faixa de operação da bomba de calor, ou 
uma restrição para evitar um alto resfriamento do RT1, o que impediria a ação do circuito 
by-pass. 

   A Fig. 5 apresenta a curva da economia do ciclo de vida dos sistemas em função da 
área de coletores. O gráfico resultante apresenta a curva da economia do ciclo de vida 
dos sistemas em função da área de coletores. Para o intervalo estabelecido de área de 
coletores, todos os sistemas apresentam ganho líquido e LCS positivos. 

   Em ordem decrescente, o sistema que oferece o melhor custo-benefício é o 
Convencional 2, ASHP, Convencional 1 e o WSHP. Com base na curva apresentada, 
os sistemas alcançam o ponto de LCS máximo em torno de 350 m², sendo que para 
áreas maiores o lucro tende a ser menor. No intervalo de 50-200 m², o sistema ASHP 
apresenta o melhor ganho líquido, ou seja, para áreas menores esse sistema se mostra 
a opção mais viável economicamente. A partir de 200 m² o Convencional 2 passa a ser 
o sistema mais lucrativo até 450 m², ponto em que ele é superado pelo Convencional 1. 
Os sistemas apresentam o melhor retorno financeiro para uma área máxima de 350 m². 
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Vale destacar que esses valores podem variar de acordo com os parâmetros 
econômicos utilizados, sendo suscetíveis a variações ao longo do tempo. Os valores 
dependem diretamente do parâmetro econômico local, dimensionamento do sistema e 
custo dos equipamentos utilizados. 

 
Conclusão 

 

   Considerando apenas a análise energética, todos os sistemas proporcionam ganhos 
líquidos positivos no decorrer de seu ciclo de vida, sendo o Convencional 2 o sistema 
que apresenta o maior retorno financeiro. Em termos de desempenho térmico, é 
possível concluir que os sistemas conjugados apresentam o melhor desempenho para 
pequenas áreas de coletores, enquanto que os convencionais se destacam em áreas 
maiores. 

   Para um intervalo de área de 50-200 m², o sistema ASHP apresentou o melhor 
desempenho energético entre os sistemas e também uma excelente economia, sendo 
recomendado para áreas mais restritas. Para o intervalo de 200-400 m² o sistema 
recomendado é o Convencional 2, pois ele apresenta um desempenho semelhante ao 
do ASHP e o retorno financeiro passa a ser superior ao dos outros sistemas. Para áreas 
maiores que 400 m² é possível afirmar que a vantagem econômica torna-se inviável, 
pois o aumento da capacidade de aquecimento para essa faixa não pode ser 

aproveitada pelos sistemas. 

   Tendo em vista o panorama geral, o sistema WSHP apresentou um desempenho 
inferior quando comparado aos outros sistemas. Levando em conta todos os aspectos 
analisados, é possível concluir que este sistema teve um desempenho energético 
afetado pela faixa de operação da bomba de calor. Uma alternativa considerável é a 
troca dos coletores metálicos por coletores de material polimérico, pois esse é mais 
barato e com um coeficiente global de transferência de calor maior. Maiores perdas de 
calor para o ambiente implicam em temperaturas menores no reservatório, o que 

beneficiaria a operação da bomba de calor. 

   Um problema para a instalação desses sistemas de aquecimento em prédios 
residenciais é a falta de espaço disponível, pois os coletores solares do tipo plano que 
são usados nos sistemas analisados necessitam ocupar grandes áreas, assim obtendo 
uma boa eficiência e um bom retorno financeiro. Uma alternativa para esse problema 
seria a troca dos coletores planos por coletores concentradores. 

   Os coletores concentradores possuem uma superfície refletora que direciona a 
radiação para um foco, por onde escoa o fluido a ser aquecido (Kalogirou, 2009). Este 
tipo de coletor é utilizado quando a demanda exige temperaturas mais elevadas. Seria 
de grande importância para o aperfeiçoamento do sistema, um estudo para estabelecer 
uma relação entre coletores solares planos e concentradores, visando substituir uma 
área de coletores planos, parcialmente ou completamente, por uma área menor de 

coletores concentradores. 

   Para futuros estudos é importante ressaltar que os dados econômicos não podem ser 
tomados como absolutos, tendo em vista que os parâmetros utilizados podem variar 
com o tempo e o local de aplicação. Outro dado importante que deve ser avaliado é o 
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perfil de consumo, pois para este trabalho o perfil utilizado foi baseado em um lugar que 
difere do local analisado, podendo gerar distorções nos resultados. 
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Figura 1 - Esquema simplificado dos sistemas: (a) Sistema Convencional 1, (b) Sistema 
Convencional 2. 

 

 

Figura 2 - Esquema simplificado dos sistemas: (a) Sistema ASHP e (b) Sistema WSHP. 

 

 

Figura 3 – Comparação dos sistemas em termos da: (a) FEF em função da área de 
coletores solares, (b) eficiência média do coletor em função da área de coletores. 
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Figura 4 – Comparação dos sistemas em termos da: (a) fração de demanda do 
aquecedor auxiliar em função da área de coletores, (b) fração de demanda da bomba 

de calor em função da área de coletores 

 

 

Figura 5 - Comparação dos sistemas em termos da economia no período de vida LCS 
em função da área de coletores 
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TÍTULO: REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO DO EFLUENTE DE REATOR UASB 

EM LAGOAS DE POLIMENTO OPERANDO EM REGIME DE BATELADAS 

SEQUENCIAIS 

Resumo 

Estudou-se o limite da aplicabilidade das lagoas de polimento operando em regime de 
bateladas sequenciais na remoção de matéria orgânica e a influência da profundidade 
sobre o desempenho desse sistema. Para este estudo foram utilizadas quatro lagoas 
de polimento em regime de bateladas sequenciais, com profundidades de 20 cm, 40 cm, 
60 cm e 100 cm, com volumes de 40 L, 80 L, 120 L e 200 L, respectivamente. As lagoas 
foram alimentadas com efluente de um reator UASB que recebia esgoto sanitário bruto 
advindo da rede coletora municipal. Foram monitorados diariamente os parâmetros: 
DBOtotal, DQOtotal (ambas sem filtração das amostras), OD e pH. Os valores mínimos 
da DBO (20 mg/L) e DQO (100 mg/L) foram obtidos para a profundidade mínima de 0,2 
m e tempo de permanência de 2 d. Para as maiores profundidades, se obteve 
aproximadamente as mesmas concentrações mínimas para a DBO e a DQO, mas o 
tempo de permanência necessário era maior, contudo os valores de DBO eram sempre 
menores que o padrão estabelecido pela resolução CONAMA (n° 430/11), enquanto não 
há um padrão estabelecido para a DQO. Dessa forma, a operação de lagoas de 
polimento em regime de bateladas sequenciais apresenta bom desempenho na 
remoção de material orgânico (DBO e DQO). 
 
Palavras-chave: lagoa de polimento; bateladas sequenciais; matéria orgânica. 

TITLE: REMOVAL OF ORGANIC MATERIAL FROM UASB REACTOR EFFLUENT IN 

POLISHING PONDS OPERATING IN SEQUENTIAL BATCH REGIME. 

Abstract 

It was studied the limit of applicability of polishing ponds operating in a sequential batch 
regime to remove organic matter and the influence of depth on the performance of this 
system. For this study, four polishing ponds were used in a sequential batch regime, with 
depths of 20 cm, 40 cm, 60 cm and 100 cm, with volumes of 40 L, 80 L, 120 L and 200 
L, respectively. The ponds were fed with effluent sewage from a UASB reactor that 
received raw sewage from the municipal collection network. The parameters were 
monitored daily: BODtotal, CODtotal (both without sample filtration), DO and pH. The 
minimum values of BOD (20 mg / L) and COD (100 mg / L) were obtained for a minimum 
depth of 0.2 m and residence time of 2 d. For greater depths, approximately the same 
minimum concentrations were obtained for BOD and COD, but the required residence 
time was longer, however the BOD values were always less than the standard 
established by the CONAMA resolution (No. 430/11), while there is no established 
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standard for COD. Thus, the operation of polishing ponds in a sequential batch regime 
has a good performance in removing organic material (BOD and COD). 
 
Keywords: polishing pond; sequential batch; organic matter. 

Introdução 

O uso da tecnologia anaeróbia no país, para o tratamento de esgotos sanitários, em 
especial com o emprego do reator de manta de lodo e fluxo ascendente (UASB), vem 
se consolidando desde a década de oitenta, porém de forma mais acelerada a partir do 
início da década de noventa (Florencio e Kato, 2001). Como existem limitações 
intrínsecas associadas aos sistemas anaeróbios, e levando-se em consideração a 
necessidade de se desenvolver tecnologias mais apropriadas à realidade dos países 
em desenvolvimento, torna-se importante a inclusão de uma etapa de pós-tratamento 
dos efluentes gerados nos reatores anaeróbios (Chernicharo, 2007). 

Este pós-tratamento pode ser alcançado de forma simples e conveniente em lagoas de 
polimento (LP), que constituem uma das alternativas mais atraentes de desinfecção de 
efluentes de reatores UASB, uma vez que mantêm a simplicidade conceitual e o baixo 
custo típico dos reatores anaeróbios (Mascarenhas et al., 2004). As LP têm sua 
profundidade variando de 0,6 a 1,0 m, o que permite uma maior penetração dos raios 
solares, resultando em maior atividade fotossintética ao longo da massa líquida, 
gerando um ambiente inóspito aos microorganismos patogênicos, sendo esta a principal 
finalidade desse tipo de lagoa; quanto à remoção da matéria orgânica (MO), esse tipo 
de lagoa remove boa parte da DBO remanescente do UASB (Barbosa, 2013). De acordo 
com Chernicharo (2007), os tempos de detenção hidráulica são relativamente 
reduzidos, usualmente entre 9 e 12 dias para um conjunto de 3 a 4 lagoas. 

Quanto ao regime hidráulico, sabe-se que o de fluxo contínuo, frequentemente utilizado, 
pode estar associado a algumas limitações, tais como os curtos circuitos, criação de 
zonas mortas e principalmente a dispersão do efluente (LI et al, 2018 apud FRUTUOSO, 
2020). Segundo Cavalcanti et al. (2001) apud Frutuoso (2020) mesmo quando as lagoas 
de polimento são projetadas para operarem em regime de fluxo pistão, a mistura é 
inevitável, portanto, há um desvio do modelo ideal e consequente aumento do número 
de dispersão da lagoa, levando à diminuição da eficiência na remoção de coliformes 
termotolerantes. 

Dessa forma, outro regime hidráulico possível para o polimento de efluentes em lagoa 
é o de bateladas sequenciais (LPBS), no qual, ao contrário do fluxo contínuo, a lagoa é 
alimentada instantaneamente e permanece todo efluente no sistema até atingir o tempo 
de permanência determinado. Conforme Cavalcanti (2009) apud Frutuoso (2020), as 
lagoas de polimento em batelada sequencial é a única forma de se ter um decaimento 
exponencial de coliformes termotolerantes, uma vez que o número de dispersão neste 
caso tende a zero; em seus estudos a autora encontrou alta eficiência de remoção 
(99,99%) com um curto tempo de detenção hidráulica (4 a 5 dias). 

Efluentes tratados por qualquer processo de tratamento devem atender aos padrões de 
lançamento dispostos na Resolução n° 430/2011 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), com forma de evitar ou minimizar os impactos ambientais 
causados pelo lançamento dos efluentes. 
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No presente trabalho estabeleceu-se o limite da aplicabilidade de LPBS quanto a 
remoção de material orgânico e determinou-se a influência da profundidade sobre o 

desempenho das LPBS. 

 
Metodologia 

 
Os sistemas avaliados na presente pesquisa foram instalados e monitorados no 
laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), localizada na cidade de Campina Grande, Paraíba, tendo em vista a parceria 
firmada para o desenvolvimento da pesquisa. O aparato experimental consistia em 
quatro lagoas de polimento alimentadas em regime de batelada sequencial, com 
profundidades de 20 cm, 40 cm, 60 cm e 100 cm, com volumes de 40 L, 80 L, 120 L e 
200 L, respectivamente. As lagoas eram alimentadas com efluente de um reator UASB 
que recebia esgoto sanitário bruto advindo da rede coletora municipal. As LPBS 
possuíam misturadores que agitavam suavemente a fase líquida para manter um regime 
de mistura completa e evitar a flotação de algas. Na Figura 1 é apresentado o sistema 
de tratamento experimental instalado. 

A pesquisa experimental foi realizada com o objetivo de analisar a eficiência da remoção 
de material orgânico do efluente de reatores UASB em LPBS. Para tanto, buscou-se 
acompanhar a eficiência da remoção da matéria orgânica e observar a elevação do 
oxigênio dissolvido e do pH na lagoa. Foram monitorados diariamente os parâmetros: 
DBOtotal (Demanda Bioquímica de Oxigênio), DQOtotal (Demanda Química de 
Oxigênio), ambas realizadas sem filtração da amostra, por isso a denominação ‘total’, 
OD (Oxigênio dissolvido) e pH. As bateladas ocorreram em um tempo de 5 dias e foram 

realizadas um total de 7 bateladas para cada profundidade (de 0,2 a 1,0 m). 

As análises DBOtotal e DQOtotal foram realizadas de acordo com as metodologias 
descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA; 
AWWA; WEF, 2017). Os valores de OD e pH foram determinados com o auxílio de uma 

sonda multiparamétrica (Hanna, modelo HI 98196). 

 
Resultados e Discussões 

 

Remoção de material orgânico do efluente de reatores UASB em LPBS 

Nas Figuras 2 e 3, podem-se observar os valores médios da DBO e da DQO em função 
do tempo durante o tratamento nas LPBS para profundidades de 0,2, 0,4, 0,6 e 1,0 m. 
Em todos os casos foram utilizadas amostras brutas do conteúdo das lagoas para 
determinar os valores de DBO e DQO. Pode-se observar que os valores mínimos da 
DBO (20 mg/L) e DQO (100 mg/L) foram obtidos para a profundidade mínima de 0,2 m 
e tempo de permanência de 2 d. Para as maiores profundidades se obteve 
aproximadamente as mesmas concentrações mínimas para a DBO e a DQO, mas o 
tempo de permanência necessário era maior. 

Os gráficos das Figuras 2 e 3 mostram que tanto os valores da DBO como da DQO 
tendem a diminuir, inicialmente, passando por um mínimo e depois voltam a aumentar, 
chegando, inclusive, a valores superiores aos valores iniciais no efluente do UASB. Isto 
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se deve ao crescimento de algas nas LPBS. Os valores da DQO são bem maiores que 
a da DBO para todas as profundidades e tempos de permanência, além de que a 
diferença entre ambos os parâmetros tende a aumentar com o tempo, indicando que há 
muito material não biodegradável no efluente, originado tanto do material inerte no 
efluente do UASB como da fração não biodegradável nas algas. Vários pesquisadores 
(CAVALCANTI, 2003; DIAS et al., 2014) operando em fluxo contínuo (LPFC) obtiveram 
resultados comparáveis da DBO e DQO, embora com tempos de permanência mais 
longos do que na LPBS. 

Os valores mínimos da DBO na Figura 2 são bem menores que os valores máximos 
permitidos pela Resolução CONAMA n° 430/2011 para o efluente de lagoas de 
estabilização convencionais (BRASIL, 2011). A Resolução estabelece um máximo de 
120 mg/L, sendo que este limite ainda poderá ser ultrapassado quando o efluente do 
sistema de tratamento atingir eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou 
mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às 
metas do enquadramento do corpo receptor. A Resolução CONAMA n° 430/2011 
também indica que para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora 
em termos de DBO5,20 para sistemas de tratamento com lagoas, a amostra do efluente 
deverá ser filtrada. No entanto, neste trabalho realizou-se os testes com amostra bruta 
e, apesar disso, os resultados obtidos foram abaixo dos 120 mg/L estipulado pela 
Resolução. Conclui-se que a DBO mínima do efluente bruto nas lagoas de polimento 
operadas em bateladas sequenciais para o pós-tratamento do efluente de reatores 
UASB é menor que o valor estabelecido pelo padrão brasileiro de lançamento. No que 

diz respeito à DQO, a supracitada Resolução não estabelece um padrão. 

Monitoramento do OD e pH do efluente de reatores UASB em LPBS 

Nas Figuras 4 e 5 são apresentadas as médias da concentração de OD e do pH para 
as mesmas condições apresentadas nas Figuras 2 e 3. Em todos os casos, os valores 
de OD e do pH aumentaram com o tempo, mas à medida em que aumenta a 
profundidade da lagoa, o OD e pH aumentam mais lentamente. O aumento da 
concentração OD e pH mostram que a produção de oxigênio pelo processo de 
fotossíntese predominava nas lagoas, principalmente nas mais rasas. 

O valor do pH nas lagoas de polimento em bateladas tende a se elevar 
consideravelmente, o que é desejável quando se pretende remover os nutrientes do 
efluente. 

  

 
Conclusão 

 

A operação de lagoas de polimento em regime de bateladas sequenciais (LPBS) 
apresenta bom desempenho na remoção de material orgânico (DBO e DQO), 
melhorando consideravelmente a qualidade do efluente final. A DBOtotal do efluente 
final variou de 20 a 30 mg/L em um tempo de permanência de 2 a 4 dias para 
profundidades de 0,2 a 1,0 m. 
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Os valores de DBO no efluente final sempre foi menor que o padrão estabelecido pela 
resolução CONAMA (n° 430/11), mesmo tendo sido utilizadas para os testes amostras 

do efluente bruto e não efluente filtrado, como é permitido pela norma. 

No entanto, cabe destacar a possibilidade de que na operação de LPBS para remoção 
de nutrientes, que requer maior tempo de detenção hidráulica, o valor mínimo de DBO 
não seja alcançado devido ao crescimento das algas. 
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Figuras 2 e 3 
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Figuras 4 e 5 
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TÍTULO: Tipos de Arranjos em Barramentos de Subestações: Codificação e Testes 

Computacionais em um Simulador Digital em Tempo Real 

Resumo 

 

A complexidade dos sistemas elétricos de potência cresceu de forma aguda com o 
passar dos anos, principalmente com a inserção de novos elementos a sistemas. No 
Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) considera alguns parâmetros 
para medir a qualidade do fornecimento, dentre eles estão os carregamentos das linhas 
e transformadores, níveis de tensão nos barramentos, entre outros. Com o objetivo de 
tornar sistemas elétricos mais confiáveis, utiliza-se a técnica de Chaveamentos 
Corretivos que controla o fluxo de potência no sistema através de chaveamentos de 
elementos. Este trabalho desenvolvido visa a codificação e análise de variantes de 
chaveamento provenientes de diversos tipos de arranjos de barramentos visando a 
eliminação de sobrecargas. Além disso, iniciou-se o desenvolvimento de análises em 
tempo real, através do Real Time Digital Simulator (RTDS), com o objetivo de verificar 
o efeito transitório causado pelo chaveamento. Com o uso do RTDS também será 
possível incluir elementos de proteção ao sistema e simular contingências em tempo 

real,proporcionando uma experiência rica em detalhes e fiel à experiência real. 

 
 
Palavras-chave: Chaveamentos Corretivos, Eliminação de Sobrecargas, RTDS. 

TITLE: Types of Arrangements in Substation Buses: Computer Coding and Tests in a 

Digital Simulator in Real Time 

Abstract 

The complexity of electrical power systems has emerged acutely over the years, mainly 
with the insertion of new elements into systems. In Brazil, the National Electric System 
Operator (ONS) considers some parameters to measure the quality of the value, among 
them are the loads of the lines and transformers, voltage levels on the buses, among 
others. In order to make electrical systems more recognized, the Corrective Switching 
technique is used, which controls the power flow in the system through switching 
elements. This work aims to code and analyze switching variants from different types of 
busbar arrangements. In addition, the development of real-time analysis begins, using 
the Real Time Digital Simulator (RTDS), in order to verify the transition effect generated 
by the switching. Using RTDS, it will also be possible to include system protection 
elements and similar contingencies in real time, providing an experience rich in details 
and true to the real experience. 
 
Keywords: Corrective Switching, Overload Elimination, RTDS. 
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Introdução 

A busca por aliviar sobrecargas em linhas de transmissão e transformadores utilizando 
a técnica de Chaveamentos Corretivos teve início no final da década de 70. Idealizado 
por (Müller,1979), os primeiros passos dados utilizando a técnica levava em conta que 
o alívio das sobrecargas se dava apenas através do desligamento de linhas de 
transmissão e/ou transformadores. Porém, a complexidade das linhas de transmissão e 
subestações fez com que a técnica de Chaveamentos Corretivos pudesse evoluir de tal 
forma a levar em consideração que as subestações possuíssem múltiplos barramentos 
e que o alívio desejado pudesse ser dado de uma forma mais heterogênea, 
aumentando, assim, a quantidade de variantes de chaveamento. Estudos analisando 
esse novo tipo de variante foram feitos por (Koglin & Müller, 1980). 

Outro conceito importante para a compreensão da técnica de Chaveamentos Corretivos 
é o das Funções de Alívio. Desenvolvidas heuristicamente por (Koglin & Medeiros 
Júnior, 1985), tais funções permitem selecionar as melhores variantes para que a 
sobrecarga em um determinado ramo possa ser redirecionada. Em resumo, o objetivo 
maior das funções de alívio é a seleção prévia de variantes de chaveamento 
promissoras para o alívio de sobrecargas com o intento de diminuir o esforço 
computacional. Vale salientar que a metodologia de Função de Alívio (Koglin & Medeiros 
Júnior, 1985) é aplicada apenas a subestações de barra dupla. 

Diante das premissas apresentadas, foi adotada a metodologia da Função de Alívio no 
estudo de subestações com arranjo de barra dupla para diminuir o esforço 
computacional e tornar o processo mais dinâmico. Porém, como a metodologia não é 
aplicável a subestações com arranjos de três ou mais barras, a saída encontrada para 
realizar a análise das variantes nessas condições foi utilizar o resultado advindo do 
cálculo exato do fluxo de carga. Vale salientar também que subestações com arranjo de 
barra simples não foram consideradas por não ser possível a realização da técnica de 
Chaveamentos Corretivos pois não há como realizar manobras que alterem o fluxo de 
potência. 

Com base no que foi apresentado, visando dar continuidade ao que foi desenvolvido, a 
pesquisa pretende implementar o uso do RTDS com o intento de analisar de forma 
precisa os impactos, em tempo real, dos chaveamentos. 

 

Metodologia 

 
Como a técnica de Chaveamentos Corretivos tem como objetivo controlar o fluxo de 
potência no sistema, é necessário saber em quais pontos do sistema deve-se atuar para 
que sejam aliviadas as sobrecargas. Embora se saiba que a aplicação do método de 
Newton-Raphson garante que o cálculo do fluxo de potência seja exato, a busca pela 
redução do esforço computacional também foi um fator levado em consideração e por 
isso foi feita a aplicação da metodologia da Função de Alívio. Além disso, para a 
implementação da técnica de Chaveamentos Corretivos, foi necessária a modelagem 
das contingências no sistema, a obtenção dos Nós de Chaveamento e a codificação das 
possíveis variantes de chaveamento considerando o Nó de Chaveamento escolhido e o 
tipo de arranjo considerado. 
Para dar início à aplicação da técnica de Chaveamentos Corretivos, foram selecionadas 
duas redes para análise: Rede Teste de Confiabilidade do IEEE e Rede Stagg & El-
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Abiad. A rede de confiabilidade do IEEE conta com 27 barras e 41 ramos. Por se tratar 
de uma rede extensa, é possível a aplicação da técnica de Chaveamentos Corretivos 
de forma ampla, havendo um grande número de possibilidades de rearranjo da topologia 
da rede visando o alívio de sobrecargas. Já a rede Stagg & El-Abiad conta com 5 barras 
e 7 linhas de transmissão, o que facilita a apresentação dos resultados obtidos por se 
tratar de uma rede menor que a primeira. As Figuras 1 e 2 presentes no anexo 
apresentam os diagramas das duas redes supracitadas.  
Na busca por novos arranjos visando alívio de sobrecarga, (Müller, 1981) observou que 
até sistemas mais complexos que contavam com diversas possibilidades de rearranjo 
possuíam uma limitação no que diz respeito às subestações que realmente eliminam 
sobrecargas de maneira efetiva. É com essa premissa que surge o conceito de “Nós de 
Chaveamento”. Nós de Chaveamento,  segundo (Müller, 1981), são aqueles que 
contam com uma parcela expressiva (no mínimo 90%) de sobrecarga redirecionada.  
Para que se obtenha os Nós de Chaveamento de 1ª ordem, o ramo sobrecarregado 
deve ser aberto. Com o ramo aberto, insere-se uma geração e uma carga em cada 
extremidade do ramo (chamado de Sdirecionado). A Figura 3 mostra como isso deve 
ser implementado. Por se tratar de barras que são interligadas ao ramo sobrecarregado, 
as barras A e B já são considerados Nós de Chaveamento. Além disso, também são 
removidas todas as cargas e gerações do sistema e, por fim, calcula-se o Fluxo de 
Carga. Observando o resultado do Fluxo de Carga, são conferidas todas as parcelas de 
Sdirecionadofluindo em cada barra do sistema. Finalmente, aquelas que possuírem 
valor superior a 90% de Sdirecionadosão considerados como Nós de Chaveamento de 
1ª ordem.  
A Figura 4 apresenta o fluxo de potência de um equivalente de uma rede. O ramo A-B 
apresentado está sobrecarregado e o Nó de Chaveamento S é composto por duas 
barras que se conectam através de um disjuntor. É possível observar que há 5 ramos 
conectados ao Nó de Chaveamento, sendo um deles a carga. No que diz respeito às 
grandezas da Figura 4, tem-se: 

• P - carregamento do ramo sobrecarregado no caso base; 

• Δ Pnom - potência nominal do ramo; 

• Δ Psob - potência excedente de sobrecarga no ramo; 

• Δ Pre - parcela de sobrecarga redirecionada; 

• ΔPs - potência de chaveamento; 

• ΔPreS - parcela de sobrecarga redirecionada que chega ao Nó de Chaveamento 

S; 

• ΔPreV - parcela de PreSfluindo pelo disjuntor para cada variante. 

 
Cada uma das grandezas de redirecionamento supracitadas pode ser obtida através do 
caso redirecionado. Para que isso seja feito, considera-se que o ramo sobrecarregado 
está com seu carregamento nominal. Essa consideração é feita removendo o ramo em 
sobrecarga e inserindo uma geração e um consumo com potência de valor SABnom, 
que é o carregamento nominal do trecho. Sendo assim, o que está sendo feito é um 
redirecionamento do carregamento nominal do ramo sobrecarregado conforme 
apresentado na Figura 5. 
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Tomando como base o redirecionamento de sobrecarga proposto por (Müller, 1981), em 
(Koglin & Medeiros Júnior, 1985), (Koglin & Medeiros Júnior, 1987) e (Medeiros Júnior, 
1987), foi desenvolvido a metodologia da Função de Alívio, capaz de estimar o 
carregamento do ramo A-B utilizando as equações 1 e 2, onde Pest refere-se à potência 
estimada do ramo sobrecarregado para cada variante após o disjuntor ser aberto e Fr é 
a função de alívio. 
 
                                                                  Pest= P-Fr*ΔPsob                    (1)                      
 
                                                         Fr= -Ps*ΔPreS*ΔPreV/ΔP³sob            (2) 
 
Para se obter variantes que eliminem a sobrecarga do ramo A-B, pode-se realizar 
diferentes combinações de valores de Ps e  ΔPreV. Sendo assim, é exigido que algumas 
condições sejam satisfeitas por uma Função de Alívio. São elas: 

• Se a realização de uma variante de chaveamento acarretar em ΔPreV e Ps com 
sinais opostos, significa dizer que a sobrecarga será aliviada. Ao ocorrer essa 
situação, variantes com essa propriedade são chamadas variantes de alívio; 

• Com variantes de alívio que o valor de Ps for aproximadamente igual aos de 
ΔPreV, ΔPreS e ΔPsob, a sobrecarga no ramo sobrecarregado é reduzida ao 
seu valor nominal, aproximadamente; 

• As variantes com baixos valores de ΔPreV, devem apresentar um alto valor em 
Ps, para que a sobrecarga no ramo seja consideravelmente aliviada. 

O fato é que para a variante não acarretar sobrecargas em outros ramos do sistema, é 
necessário redirecionar a menor parcela de potência. Na aplicação da Função de Alívio, 
a primeira variante de alívio a ser testada deve ser a que possui menor Pspois esta 
escolha diminui as chances de surgirem novas sobrecargas e outros ramos da rede. 
Assim, segundo (Koglin & Medeiros Júnior, 1987), a variante de chaveamento ideal deve 
obedecer a condição da equação 3. 
 
                                                  ΔPsob=ΔPre=ΔPreS=ΔPreV= -Ps     (3) 
 
Resultados e Discussões 

 

Como já foi dito, só é possível fazer uso da técnica de Chaveamentos Corretivos em 
subestações que permitam a flexibilização para novos arranjos. Sendo assim, nos 
resultados apresentados a seguir não há a presença de arranjo de barramento simples, 

pois não há como realizar variante de chaveamento neste tipo de arranjo. 

A primeira análise feita foi levando em conta uma sobrecarga presente no ramo 2-5 da 
rede de (Stagg & El-Abiad, 1968). Por se tratar de uma rede compacta, para criar 
sobrecargas nesse sistema foi necessário alterar a capacidade térmica de cada uma 
das linhas. Alterando a capacidade de carregamento do ramo para 200 A, tal ramo 
apresenta sobrecarga de aproximadamente 17,64%. Realizando o processo de 
redirecionamento de potência para se obter os Nós de Chaveamento de 1ª ordem é 
possível gerar a tabela apresentada na Figura 6 com os percentuais de potência 
redirecionada fluindo em cada nó do sistema. Como as barras 2 e 5 interligam o ramo 
sobrecarregado, as mesmas são necessariamente Nós de Chaveamento de 1ª ordem. 
Como a barra 2 é o Nó de Chaveamento de 1ª ordem que possui a maior quantidade de 
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elementos conectados a ela, permitindo uma maior quantidade de variantes no 
barramento, em relação à barra 5, escolheu-se o nó 2 como Nó de Chaveamento. 

Para analisar o desempenho da técnica de Chaveamentos Corretivos em diversos tipos 
de arranjos de subestações, foi utilizado o Nó de Chaveamento 2 citado anteriormente, 
alterando o tipo de arranjo nele contido. Para essa análise, foram considerados os 
seguintes tipos de arranjo: 

• Arranjo de Barramento Simples Seccionado; 
• Arranjo de Barramento Duplo - 4 Chaves; 
• Arranjo de Barramento Duplo com Disjuntor e Meio; 
• Arranjo de Barramento em Anel. 

Na análise do arranjo de Barramento Simples Seccionado, é considerado que o Nó de 
Chaveamento 2 (barra 2) é seccionada através da abertura do disjuntor e dividida em 
duas barras (2A e 2B). Assim, a variante única do problema passa a ser a abertura do 
disjuntor. Ao realizar a estimativa de carregamento do ramo 2-5, é obtido um 
carregamento percentual de 7,04%. Calculando o Fluxo de Carga exato, obtém-se um 
carregamento real de 63,95% sem que haja sobrecarga no sistema. Em conclusão, esse 
tipo de arranjo permite o alívio de sobrecarga no ramo 2-5. Com o seccionamento do 
disjuntor, separando a barra 2 em duas barras, a rede passa a ter a topologia indicada 

na Figura 7. 

Para o arranjo de Barramento Duplo - 4 Chaves, é possível obter estimativas de 
carregamento para todas as variantes. Isso é possível pois a metodologia de Função de 
Alívio é embasada na premissa que o arranjo é de barramento duplo. Por contar com 
quatro ramos e uma geração conectados ao Nó de Chaveamento, esse tipo de arranjo 
resulta em um número de variantes igual à dois elevado a quinta potência. Após a 
exclusão de variantes redundantes, variantes equivalentes ao caso base e o caso em 
que há o ilhamento da geração, restam 14 variantes de chaveamento. A Figura 8 

apresenta os valores das estimativas de carregamento e do Pswitch para cada variante. 

Analisando a figura é possível perceber que das 14 variantes apresentadas apenas 8 
são de alívio. A Figura 9 ordena as variantes em ordem crescente de valores o Pswitch 
para que o cálculo do Fluxo de Carga possa ser feito. Após o cálculo do Fluxo de Carga 
para a primeira variante da lista (com menor Pswitch), observou-se que a sobrecarga 
foi eliminada e o ramo 2-5 passou a ter carregamento de 65,58%, sendo o estimado de 
46,50%. Em conclusão, a variante 2 alivia a sobrecarga no ramo analisado e não 
ocasiona sobrecarga em nenhum outro ramo da rede. A Figura 10 ilustra a configuração 

dos elementos no Nó de Chaveamento para o uso da variante 2. 

Com o Nó de Chaveamento 2 com arranjo de barramento duplo com disjuntor e meio, 
obtém-se o seguinte resultado apresentado na Figura 11 advindo da implementação das 
variantes que seccionam o Nó de Chaveamento em três ou mais barras. Tais resultados 
são obtidos através do cálculo do Fluxo de Carga exato. Para a primeira variante, o 
método não convergiu pelo fato de que a variante 1 causa enfraquecimento na rede. A 
configuração da rede para essa variante é ilustrada na Figura 12. Como a única geração 
do sistema está conectada à barra 2A que está conectada à barra 1, toda a potência 
transmitida para as demais barras irá fluir no ramo 1-3, causando queda de tensão, ou 

seja, enfraquecimento do sistema. 
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Das três variantes que restaram para análise, apenas as variantes 3 e 4 eliminam a 
sobrecarga e não ocasionam sobrecarga em outros ramos da rede. Escolheu-se a 
variante 4 como solução por ser a variante que redireciona uma menor quantidade de 
potência e garante que o ramo sobrecarregado possua um carregamento próximo do 
nominal. A Figura 13 ilustra o arranjo obtido com a aplicação da variante 4. 

Como última análise para o ramo 2-5, foi considerado que o Nó de Chaveamento 
possuía arranjo de Barramento em Anel. Serão analisados apenas as variantes que 
seccionam o Nó de Chaveamento em três ou mais barras. Analisando o carregamento 
calculado através do Fluxo de Carga, foram obtidas 9 variantes. A Figura 14 apresenta 
os carregamentos obtidos. Das variantes que convergiram, apenas a variante 6 é capaz 
de eliminar a sobrecarga no ramo 2-5 sem que surjam novas sobrecargas em outros 
ramos da rede. Com o uso da variante 6, o carregamento do ramo 2-5 mantém-se em 
66,68%. Assim, adota-se a variante 6 como solução que faz com que a rede possua 
representação igual à ilustrada na Figura 13. 

Após a análise do ramo 2-5, foram realizadas as mesmas considerações para o ramo 
2-4 levando em conta os quatro tipos de arranjos anteriormente citados. Alterando a 
capacidade térmica do ramo 2-4, obtém-se uma sobrecarga de 21,54%. Analisando os 
percentuais de potência redirecionada em cada nó para obtenção dos Nós de 
Chaveamento de 1ª ordem, tem-se os resultados apresentados na Figura 15, em que é 
possível perceber que os nós 2 e 4 são caracterizados como Nós de Chaveamento de 
1ª ordem. O nó 2 foi escolhido como Nó de Chaveamento por contar com mais 
elementos conectados a ele, o que proporciona uma maior quantidade de variantes. 

Na primeira análise, foi considerado que o Nó de Chaveamento possui configuração de 
arranjo de Barramento Simples Seccionado. Havendo apenas uma variante, foi 
observado através do valor da Função de Alívio que essa não irá eliminar a sobrecarga, 
com o carregamento estimado de 376,23%. Executando o Fluxo de Carga para essa 
variante, foi obtido um carregamento de 349,79%. Sendo assim, é possível concluir que 
para o Nó de Chaveamento possuindo arranjo de barramento simples seccionado, não 
há solução para o problema de sobrecarga no ramo 2-4. 

Posteriormente, foi analisado o Nó de Chaveamento com arranjo de Barramento Duplo 
4 Chaves. Com o uso da Função de Alívio, foram obtidos os seguintes carregamentos 
para cada Pswitch apresentados na Figura 16. Ordenando apenas as variantes que são 
capazes de eliminar sobrecarga de acordo com o Pswitch, obtém-se as 8 variantes 
apresentadas na Figura 17. 

Ao executar o Fluxo de Carga para a variante 4,variante com menor Pswitch, observou-
se que o ramo permaneceu em sobrecarga e partiu-se para a segunda variante listada. 
A segunda variante da lista é a variante 3. Com essa variante foi possível eliminar a 
sobrecarga no ramo 2-4 sem que ocorressem novas sobrecargas em outros ramos do 
sistema, ou seja, a variante 3 pode ser adotada como solução do problema, mantendo 
o ramo analisado com o carregamento de 21,71%. O uso dessa variante, faz com que 
a disposição dos elementos seja semelhante à representada na Figura 18. 

Agora considerando o Nó de Chaveamento com arranjo de Barramento Duplo com 
Disjuntor e Meio e levando em conta apenas as variantes que seccionam o nó em três 

ou mais barras, obtém-se o resultado do Fluxo de Carga apresentado na Figura 19. 
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Observando as 4 variantes que seccionam a subestação em três ou mais barras, é 
possível perceber que apenas uma delas é capaz de eliminar sobrecarga. Como efeito 
dessa eliminação, o trecho 2-4 apresenta carregamento de 0%. A Figura 20 representa 
a nova distribuição dos elementos nas barras do Nós de Chaveamento para essa 
variante. 

Por fim, a última análise feita na rede (Stagg & El-Abiad, 1968) foi com o arranjo de 
Barramento em Anel no Nó de Chaveamento. Nessa nova roupagem, foram analisadas 
as variantes que caracterizam a abertura em três ou mais barras. Para isso, foram 
obtidos os resultados provenientes do cálculo do Fluxo de Carga, apresentados na 
Figura 21, vale salientar que esses resultados são dos carregamentos do ramo 2-4 para 

cada uma das variantes. 

Na observação dos resultados, conclui-se que muitas variantes conseguem eliminar a 
sobrecarga no ramo 2-4, Porém, além de considerar as variantes que eliminam a 
sobrecarga no ramo, são também consideradas variantes que não ocasionam novos 
carregamentos na rede. Seguindo esses dois critérios, apenas as variantes 4 e 6 podem 
ser adotadas como solução. A Figura 22 apresenta a distribuição dos elementos 
interconectados no Nó de Chaveamento para a variante 4. Para a variante 6 a Figura 
referente é idêntica a 13. 

Realizada a análise da rede (Stagg & El-Abiad, 1968), partiu-se para a análise da Rede 
de Teste de Confiabilidade do IEEE. Por se tratar de uma rede mais extensa e complexa 
no que diz respeito ao número de linhas e barras em relação à primeira rede analisada, 
foi possível realizar a simulação de contingências em ramos causando sobrecarga nos 
mesmos. Na simulação uma linha era removida e o comportamento do fluxo de carga 
era observado após a remoção. Quando o sistema apresentava sobrecarga única após 
a remoção, a contingência poderia ser utilizada no estudo. 

A simulação de contingência foi feita no ramo 26-21. Isso resultou em uma sobrecarga 
no ramo 15-22 de 17,87%. Como sugere a simulação de contingências, devem ser 
analisados os percentuais de potência redirecionada em cada barra do sistema para 
que seja escolhido o Nó de Chaveamento. A Figura 23 apresenta os percentuais em 
cada barra. 

Por interligarem o ramo sobrecarregado, as barras 15 e 22 já são consideradas como 
Nós de Chaveamento de 1ª ordem. Como a barra 15 possui mais elementos conectados 
a ela quando comparada com a barra 22, o que possibilita um maior número de variantes 
a serem testadas, escolheu-se a barra 15 como Nó de Chaveamento. 

De forma análoga ao estudo feito na rede (Stagg & El-Abiad, 1968), foram considerados 
quatro tipos diferentes de arranjos para o Nó de Chaveamento. Seguem os arranjos 
analisados: 

• Arranjo de Barramento Simples Seccionado; 
• Arranjo de Barramento Duplo - 4 Chaves; 
• Arranjo de Barramento Duplo com Disjuntor e Meio; 
• Arranjo de Barramento em Anel. 

Levando em conta para análise o primeiro arranjo listado acima, ou seja, Barramento 
Simples Seccionado, é obtida apenas uma variante de chaveamento. Testando a 
variante através da Função de Alívio foi estimado um carregamento de 3,32% no ramo 
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15-22. Aplicando o cálculo do Fluxo de Carga, é obtido um carregamento de 24,37%. 
Embora a variante seja capaz de eliminar a sobrecarga no ramo, seu uso não é 
interessante pois essa variante causa três novas sobrecargas na rede. Assim, se 
porventura o Nó de Chaveamento 15 possuir configuração de arranjo de barramento 
simples seccionado, não haverá variantes que eliminem a sobrecarga no ramo 15-22. 

Considerando, agora, o arranjo de Barramento Duplo - 4 Chaves. Observando a rede 
de teste de confiabilidade do IEEE é possível perceber que o Nó de Chaveamento 15 
conta com cinco elementos conectados a ele. Sendo assim, o número de variantes 
possíveis do arranjo é igual a dois elevado a quinta potência. Ao excluir as 
redundâncias, obtém-se as estimativas para todas as variantes restantes fazendo uso 
da Função de Alívio. A Figura 24 apresenta os valores das estimativas de carregamento 
e do Pswitch para cada variante. 

Ordenando as variantes em ordem crescente de Pswitch e excluindo a variante 8 por 
não causar alívio, temos a seguinte ordem apresentada na Figura 25. 

Em seguida, ao executar o Fluxo de Carga para cada variante apresentada na Figura 
25, não executando para as quatro primeiras, pois foi constatado de acordo com o 
carregamento estimado que essas variantes não possibilitam eliminação de sobrecarga. 
Executando, então, o Fluxo de Carga para a variante 6, constatou-se que tal variante 
elimina a sobrecarga no ramo 15-22 e não ocasiona sobrecarga em nenhum outro ramo 
da rede. Por fim, após a execução do Fluxo de Carga, a variante 6 é considerada como 
solução do problema, mantendo o ramo 15-22 com carregamento de 95,88%. A Figura 
26 representa a variante 6. 

Ao considerar o Nó de Chaveamento 15, agora, com a configuração de arranjo de 
barramento duplo com disjuntor e meio, pode-se executar cinco variantes que 
seccionam a subestação em três ou mais barras. Na Figura 27 são apresentados os 
valores percentuais de carregamento do ramo 15-22, advindos do Fluxo de Carga para 

cada das cinco variantes. 

Das cinco variantes, apenas as variantes 1, 2 e 3 foram capazes de eliminar sobrecarga 
no ramo 15-22 sem que houvesse sobrecarga em outro ramo da rede. Dessas três, a 
variante 3 foi escolhida para eliminar a sobrecarga no ramo analisado, pois é a que 
proporciona que o ramo 15-22 tenha um carregamento mais próximo do nominal. A 
Figura 28 apresenta a configuração da variante 3. 

Como última análise desse estudo, foi implementada a técnica de Chaveamentos 
Corretivos para o Nó de Chaveamento com arranjo de barramento em anel. Dessa vez, 
obtendo-se quinze variantes que seccionam a barra 15 em três ou mais barras. 
Calculando o carregamento do ramo 15-22 através do Fluxo de Carga, obtém-se os 
resultados apresentados na Figura 29 para cada uma das quinze variantes. 

Como a figura sugere, apenas cinco variantes possuem solução, enquanto que não 
foram encontradas convergência nas demais. Dessas cinco variantes que convergiram, 
quatro conseguem eliminar a sobrecarga no ramo 15-22 sem provocar sobrecarga em 
outros ramos da rede. Em conclusão, embora tenham sido obtidas quatro possíveis 
soluções para o problema, a variante 7 foi adotada como solução por aproximar o 
carregamento do ramo 15-22 ao carregamento nominal. A variante 7 para barramento 
em anel equivale a variante 3 para barramento duplo com disjuntor e meio e é ilustrada 
na Figura 28. 
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Conclusão 

 

O estudo realizado buscou analisar e compreender o comportamento das redes (Stagg 
& El-Abiad, 1968) e rede de teste de confiabilidade IEEE quando é implementada a 
técnica de Chaveamentos Corretivos. Embora haja outros estudos com o mesmo viés, 
é importante que sejam testados os mais diversos casos possíveis de se encontrar 

durante a operação de um sistema elétrico. 

Inicialmente foram apresentadas revisões bibliográficas a respeito do desenvolvimento 
da técnica de Chaveamentos Corretivos. Posteriormente, foi apresentado o conceito da 
função de Alívio desenvolvida em (Koglin & Medeiros Júnior, 1985), (Koglin & Medeiros 
Júnior, 1987 e (Medeiros Júnior, 1987) e tendo como objetivo a seleção prévia das 
variantes de chaveamento mais promissoras a eliminar sobrecarga em determinado 
ramo e diminuir o esforço computacional através da linearização do problema. Embora 
o emprego dessa função fosse limitado a subestações seccionadas em até duas barras, 
seu emprego foi de grande valia na obtenção das variantes. Já para subestações onde 
o Nó de Chaveamento permite o seccionamento em mais de duas barras, foram 
testadas a capacidade de eliminação de sobrecarga das variantes através do cálculo 
exato do Fluxo de Carga. 

Por fim, é possível perceber que a técnica de Chaveamentos Corretivos é aplicável em 
diversos arranjos de subestações, obtendo soluções satisfatórias no que diz respeito à 
eliminação de sobrecargas. Analisar diferentes tipos de arranjos aproxima ainda mais o 
estudo da aplicabilidade, pois aumenta a gama de casos testados e possibilita a 
obtenção de soluções para um maior número de casos. 

Na mais nova fase do estudo da técnica de Chaveamentos Corretivos, está sendo 
implementada no RTDS a rede contida em (Stagg & El-Abiad, 1968). A ideia, agora, é 
inserir no sistema montado no RTDS elementos presentes em uma rede real e analisar 
os efeitos transitórios causados devido aos chaveamentos efetuados. 
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Figura 1 - Diagrama Unifilar da Rede Teste de Confiabilidade de IEEE. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2001 

 

 

Figura 2 - Diagrama Unifilar da Rede contida em (Stagg & El-Abiad, 1968). 

 

 

Figura 3 - Configuração para obtenção dos Nós de Chaveamento de 1ª Ordem. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2002 

 

 

Figura 4 - Representação de uma rede elétrica para simular o redirecionamento de 
potências com barras acopladas. 

 

 

Figura 5 - Caso redirecionado. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2003 

 

Figura 6 - Percentual de potência redirecionada nos Nós da rede para sobrecarga no 
ramo 2-5. 

 

 

Figura 7 - Representação da variante adotada para eliminação da sobrecarga no ramo 
2-5 considerando o Nó de Chaveamento com arranjo de Barramento Simples 
Seccionado. 

 

 

Figura 8 - Carregamento estimado e Pswitch das variantes. 

 

 

Figura 9 - Ranking das variantes de alívio de acordo com o Pswitch. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2004 

 

 

Figura 10 - Representação da variante 2 adotada para a eliminação de sobrecarga no 
ramo 2-5 considerando o Nó de Chaveamento com arranjo de Barramento Duplo - 4 
Chaves. 

 

 

Figura 11 - Carregamento do ramo 2-5 para as variantes que possuem configuração 
com três ou mais barras. 

 

 

Figura 12 - Topologia da rede aplicando a variante 1. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2005 

 

 

Figura 13 - Representação da variante 4 adotada para eliminação da sobrecarga no 
ramo 2-5 considerando o Nó de Chaveamento com arranjo de Barramento Duplo com 
Disjuntor e Meio. 

 

 

Figura 14 - Carregamento do ramo 2-5 para as variantes que possuem configuração 
com três ou mais barras. 

 

 

Figura 15 - Percentual de potência redirecionada nos Nós da rede para sobrecarga no 

ramo 2-4. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2006 

 

 

Figura 16 - Carregamento estimado e Pswitch de cada variante. 

 

 

Figura 17 - Ranking das variantes de alívio de acordo com o Pswitch. 

 

 

Figura 18 - Variante adotada para eliminação da sobrecarga no ramo 2-4. 

 

 

Figura 19 - Carregamento do ramo 2-4 para as variantes que possuem configuração 
com três ou mais barras. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2007 

 

 

 

Figura 20 - Variante adotada para eliminação da sobrecarga no ramo 2-4. 

 

 

Figura 21 - Carregamento do ramo 2-4 para as variantes que possuem configuração 

com três ou mais barras. 

 

 

Figura 22 - Representação da variante 4 para solução da sobrecarga no ramo 2-4. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2008 

 

 

Figura 23 - Percentual de potência redirecionada nos Nós da rede de confiabilidade 
IEEE para sobrecarga no ramo 15-22. 

 

 

Figura 24 - Carregamento estimado e Pswitch das variantes. 

 

 

Figura 25 - Ranking das variantes de alívio de acordo com o Pswitch. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2009 

 

 

Figura 26 - Representação da variante 6, adotada como solução do problema. 

 

 

Figura 27 - Carregamento do ramo 15-22 para as variantes que possuem configuração 
com três ou mais barras. 

 

 

Figura 28 - Representação da variante 3, adotada na eliminação de sobrecarga no ramo 

15-22. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2010 

 

 

Figura 29 - Carregamento do ramo 15-22 para as variantes que possuem configuração 
com três ou mais barras. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2011 
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TÍTULO: Análise comparativa da qualidade dos cursos de engenharia nos formatos 

presencial e EaD 

Resumo 

 

A tecnologia vem se tornando uma ferramenta indispensável à humanidade, adentrando 
em diversas esferas sociais, como a educação. Segundo o último censo superior de 
educação de 2018, os estudantes matriculados em cursos de graduação a distância, 
ultrapassam os 2 milhões, representando 24,3% do total de matrículas. Embora 
recentes, os cursos de engenharia EaD, ao passar dos anos, estão se expandindo no 
Brasil, existindo hoje, 19 áreas distintas ofertadas, atraindo novos estudantes para a 
modalidade. Com isso em mente, o objetivo do trabalho é relatar se há evidências da 
diferença na qualidade dos cursos de engenharia ofertados na modalidade presencial e 
EaD, através dos resultados obtidos no questionário do Enade. No que diz respeito a 
fundamentação teórica, o artigo se utilizou da tese de autores influentes na área, 
presentes nos principais bancos de dados, utilizando-se também, conceitos de 
qualidade inseridos na educação. No que tange a metodologia, existiu uma análise 
qualitativa a partir de artigos e periódicos, além de uma análise quantitativa descritiva, 
no qual, foi-se utilizado os microdados do Inep, os inserindo no software SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) para a realização de todos os cálculos. Já 
os resultados mostraram que não existe uma real diferença no desempenho das 
modalidades EaD e Presencial a partir das notas examinadas, obtidas através dos 

microdados do Inep. 

 
 
Palavras-chave: Engenharia, EaD, Educação 

TITLE: Comparative analysis of the quality of engineering courses in face-to-face and 

Ead formats 

Abstract 

Technology has become an indispensable tool for humanity, entering various social 
spheres, such as education. According to the last higher education census of 2018, 
students enrolled in distance undergraduate courses exceed 2 million, representing 
24.3% of total enrollment. Although recent, Ead engineering courses, over the years, are 
expanding in Brazil, existing today, 19 distinct areas offered, attracting new students to 
the sport. With this in mind, the objective of the study is to report if there is evidence of 
the difference in the quality of the engineering courses offered in the classroom and Ead 
modality, through the results obtained in the Enade questionnaire. With regard to 
theoretical reasoning, the article used the thesis of authors. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2012 

 

Keywords: engineering, EaD, educacion 

Introdução 

O mercado mundial vem passando por diversas modificações através do 
desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, tornando a seleção por profissionais 
qualificados cada vez mais acirrada. Foi-se o tempo em que ter apenas um diploma de 
ensino médio era suficiente para se consegui um bom emprego; hoje, as grandes 
empresas visam, cada vez mais, a contratação de funcionários que possam agregar na 
instituição a partir de conhecimentos, em sua maioria, adquiridos em instituições 
superiores de ensino. 

O Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado em 2014 com prazo até 2024, tem a 
finalidade de expandir o número de brasileiros em todos os níveis de ensino, além de 
aumentar a qualidade do ensino disponibilizado. No caso do ensino superior, a meta é 
elevar a taxa bruta de matriculados, entre jovens de 18 a 24 anos, em 50% e a taxa 
líquida para 33%, sendo do montante, 40% ofertados por IES de caráter público. Deste 
modo, programas de incentivo como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), criam nossas 
possibilidades ao cidadão brasileiro. 

Embora considerada por muitos a última opção, a difusão do ensino a distância no Brasil 
vem efetuando-se com o passar do tempo, sendo um dos fatores que possibilitem 
acreditar que o PNE conseguirá alcançar o seu objetivo. Além disso, com o passar dos 
anos, o número de cursos EaD vem crescendo, surgindo graduações em diversas áreas, 
incluindo as engenharias, bem como, Engenharia Elétrica e Civil, que proporciona ao 
estudante um grande leque de escolhas. 

Contundo, ainda há dúvidas sobre a qualidade do ensino a distância, principalmente, 
quando se trata de cursos com maior visibilidade entre os jovens, pois, ainda é difícil 
acreditar que bons engenheiros possam ser formados estudando em casa. Muitos 
acreditam que para a formação de ótimos engenheiros faz-se necessário uma estrutura 
física, embora existam inúmeros fatores que influenciam na aprendizagem do aluno, 
como um professor qualificado, pois, no ensino EaD, a competência do professor é fator 

primordial para a qualidade (ALONSO, 2012). 

Apesar dos questionamentos existentes, o número de graduações de engenharia a 
distância vem crescendo exponencialmente ano após ano, com o aumento de vagas no 
bacharelado e expansão dos cursos, saindo de 112 no censo de 2017 (INEP), para 455 
em 2018 (INEP, 2019). Além disso, com a inserção de novas modalidades de 
engenharia no sistema EaD, a tendência é que, nos próximos anos, esses números 
cresçam, atendendo a uma nova demanda de discentes, que buscaram um ensino que 
os possibilitem estar preparados para o mercado. 

Deste modo, o objetivo do trabalho é relatar se há evidências da diferença na qualidade 
dos cursos de engenharia ofertados na modalidade presencial e EaD. Além disso, 
analisar o desempenho dos cursos de engenharia do ciclo avaliativo do SINAES em 
2017, considerando a organização acadêmica e a categoria administrativa das IES. 
Além de tudo, avaliar a percepção dos estudantes dos cursos de engenharia, através 
do questionário do Enade, nas modalidades presencial e a distância e propor melhoria 
nos indicadores existentes para subsidiar processos decisórios e de avaliação de 
políticas públicas de naturezas e finalidades diversas. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2013 

 

 
Metodologia 

 

O projeto tem como objetivo uma pesquisa exploratória e descritiva, com a finalidade de 
entender a atual situação dos cursos de engenharia, além de analisar e fazer uma 
comparação do desempenho das IES de engenharia, tanto presenciais, quanto à 
distância de todo o país. Deste modo, será utilizado uma abordagem de investigação 

qualitativa e quantitativa. 

Na fase qualitativa, ocorreu um aprofundamento sobre o tema EaD, abordando pontos 
positivos e negativos existentes, adentrando-se, logo após, na temática das 
engenharias. Desta forma, houve alguns procedimentos de análise, principalmente com 
o uso de periódicos e artigos científicos, que foram a base de todo o conhecimento 
teórico no artigo. Sendo assim, tornou-se possível entender e analisar o posicionamento 
de autores sobre a qualidade dos cursos de engenharias à distância, confrontando as 
visões existentes. 

Em contra partida, na fase quantitativa, analisou-se e computou-se os microdados 
disponibilizados pelo Inep, que são o menor nível de desagregação de dados existentes, 
com o intuito de minimizar, ao máximo, possíveis erros no momento dos cálculos 
amostrais que foram feitos através do software estatístico SPSS. Além disso, se 
explorou apenas os microdados de IES de engenharia credenciadas pelo Mec, sendo 
desconsideradas instituições que ainda não foram avaliadas através do ENADE ou não 
são credenciadas. 

Com os dados em mãos, iniciou a etapa de comparação proposta, no qual, se analisou 
de forma detalhada, através dos dados obtidos, o real desempenho das duas 
modalidades. Pensando nisso, houve uma separação das análises, aonde foi feito uma 
planilha fragmento as graduações, por modalidade e formação. Com isso em mente, 
buscou-se saber se as formações em engenharia presenciais são realmente melhores 
que a EaD, se tal afirmação não condiz com a realidade ou se tais afirmações podem 
ser utilizadas em todos os casos, utilizando teste de correlação, de variável 
independente e o teste de Mann-Whitney para garantir se a hipótese proposta é válida. 

 
Resultados e Discussões 

 

A ampliação dos cursos EaD tem mostrado uma nova tendência, a de aprender quando 
e onde quiser. Iniciando-se com cursos básicos, crescendo para cursos técnicos, 
alcançando graduações, mestrados e doutorados. No caso das graduações EaD, para 
os cursos de engenharia, o curso pioneiro foi Engenharia Ambiental em 2007, pela 
Universidade Federal de São Carlos. Já se passaram mais de uma década, e observa-
se novos cursos de engenharia que aderiram a modalidade EaD, existindo hoje, 
segundo as últimas atualizações do Inep, 19 cursos de engenharia a distância 
registrados, tendo como os mais ofertados Engenharia Civil e Engenharia de Produção. 

tabela 1 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2014 

 

Dentre os cursos listados acima, apenas quatro não iniciaram suas atividades, que são 
eles: Eng. Minas, Eng. de Energias, Eng. de Petróleo e Eng. Cartográfica e 
Agrimensura. Outro fator relevante, é a quantidade de cursos com aplicações manuais 
ensinados a distância, como: Eng. Mecânica e Eng. Elétrica. 

Ao se comparar com a quantidade de cursos presenciais de engenharia ainda se 
observa uma discrepância no número de instituições. 

tabela 2 

Um fator importante na análise dos dados, foi entender que apenas o resultado das IES 
no ENADE, de forma fria, não seria suficiente para se alcançar uma resposta aceitável. 
Pensando nisso, ocorreu uma análise e comparação do desempenho dos graduandos 
nas provas de conhecimentos gerais e específicos, além de um estudo aprofundado nos 
relatórios de avaliação dos cursos. 

Sendo assim, o cálculo da média e do desvio padrão foi feito com todos os alunos 
matriculados nos cursos de engenharia, com nota válida, que fizeram o ENADE 2017, 

totalizando 135223 amostras. 

tabela 3 

Na tabela 4 abaixo, é possível observar a nota por modalidade, EaD = 0 e presencial = 
1, aonde é mostrado 4 notas com seus respectivos desvios padrões, média na prova e 

número de alunos computados. 

tabela 4 

Observa-se que nas notas que representam a área específica de cada graduação, tanto 
objetiva quanto discursiva, uma maior variação do desempenho dos alunos, embora o 
desvio padrão seja menor comparado com as notas gerais, que são semelhantes nas 
duas modalidades. 

No caso do questionário do Inep, das 77 questões, 37 foram desconsideradas, devido 
tratar de perguntas voltadas a questões sociais do aluno. Deste modo, as 40 questões 
selecionadas tiveram uma porcentagem de respostas referentes a amostra total de 
99,2%. 

Assim sendo, a partir das questões selecionadas, foi possível fazer um detalhamento 
da pontuação obtiva por pergunta, para que fosse feito uma análise mais profunda entre 
as duas modalidades. Abaixo se pode observar todas as 42 questões relacionadas, na 
integra, além de tabelas com suas respectivas médias, números de alunos que 
responderam e o desvio padrão: 

• Questão 27 - As disciplinas cursadas contribuíram para sua formação integral, como 

cidadão e profissional. 

• Questão 28 - Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favoreceram sua 
atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2015 

 

• Questão 29 - As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a 
aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas. 

• Questão 30 - O curso propiciou experiências de aprendizagem inovadoras. 

• Questão 31 - O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para 
o exercício profissional. 

• Questão 32 - No curso você teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe. 

• Questão 33 - O curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e 
argumentação. 

• Questão 34 - O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar 
criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade. 

• Questão 35 - O curso contribuiu para você ampliar sua capacidade de comunicação 
nas formas oral e escrita. 

• Questão 36 - O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de 
aprender e atualizar-se permanentemente. 

• Questão 37 - As relações professor-aluno ao longo do curso estimularam você a 
estudar e aprender. 

• Questão 38 - Os planos de ensino apresentados pelos professores contribuíram para 
o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para seus estudos. 

• Questão 39 - As referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de 
ensino contribuíram para seus estudos e aprendizagens. 

• Questão 40 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem 
dificuldades relacionadas ao processo de formação. 

• Questão 41 - A coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica 
dos estudantes. 

• Questão 42 - O curso exigiu de você organização e dedicação frequente aos estudos. 

• Questão 43 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 

programas, projetos ou atividades de extensão universitária. 

• Questão 44 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de 
projetos de iniciação científica e de atividades que estimularam a investigação 
acadêmica. 

• Questão 45 - O curso ofereceu condições para os estudantes participarem de eventos 
internos e/ou externos à instituição. 

• Questão 46 - A instituição ofereceu oportunidades para os estudantes atuarem como 
representantes em órgãos colegiados. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2016 

 

• Questão 47 - O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades 
práticas. 

• Questão 48 - As atividades práticas foram suficientes para relacionar os conteúdos do 
curso com a prática, contribuindo para sua formação profissional. 

• Questão 49 - O curso propiciou acesso a conhecimentos atualizados e/ou 
contemporâneos em sua área de formação. 

• Questão 50 - O estágio supervisionado proporcionou experiências diversificadas para 
a sua formação. 

• Questão 51 - As atividades realizadas durante seu trabalho de conclusão de curso 
contribuíram para qualificar sua formação profissional 

• Questão 52 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem 
intercâmbios e/ou estágios no país. 

• Questão 53 - Foram oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem 
intercâmbios e/ou estágios fora do país. 

• Questão 54 - Os estudantes participaram de avaliações periódicas do curso 
(disciplinas, atuação dos professores, infraestrutura). 

• Questão 55 - As avaliações da aprendizagem realizadas durante o curso foram 
compatíveis com os conteúdos ou temas trabalhados pelos professores. 

• Questão 56 - Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes 
fora do horário das aulas. 

• Questão 57 - Os professores demonstraram domínio dos conteúdos abordados nas 
disciplinas. 

• Questão 58 - Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação 
(TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática, 
ambiente virtual de aprendizagem). 

• Questão 59 - A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio 

administrativo e acadêmico. 

• Questão 60 - O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes. 

• Questão 61 - As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas. 

• Questão 62 - Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram 

adequados para a quantidade de estudantes. 

• Questão 63 - Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram 
adequados ao curso. 
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CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2017 

 

• Questão 64 - A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes 
necessitaram. 

• Questão 65 - A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso a obras 
disponíveis em acervos virtuais. 

• Questão 66 - As atividades acadêmicas desenvolvidas dentro e fora da sala de aula 
possibilitaram reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

• Questão 67 - A instituição promoveu atividades de cultura, de lazer e de interação 
social. 

• Questão 68 - A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições 
adequadas que atenderam as necessidades dos seus usuários. 

tabela 5 

tabela 6  

tabela 7 

tabela 8 

tabela 9 

Dos dados acima, a maioria dos estudantes se encontram na região sudeste com cerca 
de 1978 discentes em cursos à distância em engenharia. Além disso, observa-se que a 
grande parte dos cursos ofertados se encontram na rede privada, com a maioria de 

ingressantes do sexo masculino. 

tabela 10 

Nas tabelas abaixo, foram feitos o teste – t de independência, qual a variável de 
agrupamento escolhido foi a modalidade de ensino: Presencial ou EaD. Além disso, as 
variáveis de teste selecionadas foram a nota geral da prova, nota geral da prova escrita 
e nota geral da prova específica. 

tabela 11 

Na tabela descritiva acima, é possível observa o número de discentes, com suas 
respectivas médias em cada categoria escolhida, além dos seus desvios padrões e 
erros padrões. 

tabela 12 

O teste de Levene avalia se os dados são ou não homogêneos. Deste modo, se aplica 
as hipóteses para avaliar os dados, se o Sig > 0,05 a igualdade de variância existe, ou 
seja, homogêneos, caso Sig < 0,05 significa que não há igualdade de variância e os 
dados são heterogêneos. Sendo assim, na tabela é mostrado que dos três casos, em 
apenas um há igualdade de variância, mudando a forma que a próxima imagem será 

analisada. 
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tabela 13 

O teste de hipóteses t, diz se o Sig < 0,05 significa que não há relação das notas com a 
variável de agrupamento escolhida. Além disso, as Mean Difference (Diferença de 
Médias) negativos, indica que a modalidade com maior variável pré-determinada tem a 
maior média, no caso, as IES presenciais. 

Após todos os cálculos anteriores, foi feito o teste de normalidade para se verificar se a 
distribuição da probabilidade associado aos dados se aproximava de uma distribuição 
normal. 

tabela 14 

O teste acima nos mostra que a hipótese de normalidade para as variáveis .... (valores 
de p <0,05), sendo necessário fazer o teste de Mann-Whitney. O Mann_Withney, é 
indicado para quando o pressuposto da normalidade não se aplicar. Para isso, se 
utilizou de duas hipóteses: 

H0 - Hipótese de nulidade: não existe diferença significativa entre os grupos. 

H1 - hipótese alternativa: há diferença significativa entre os grupos. 

tabela 15 

tabela 16 

tabela 17 

O teste de Mann-Whitney mostrou que a modalidade do curso tem efeito nas notas 
gerais, formação geral e componente específico. Todos os valores de p foram menores 
que 0,05 (sig. Assint (2 caudas) 0,000. Sendo assim, é possível rejeitar a hipótese nula, 
ou seja, há diferença significativa entre os grupos. 

  

 
Conclusão 

 

É notório que o mundo estar mudando em diversos aspectos, e a educação é uma das 
áreas que estar sofrendo modificações em toda a sua estrutura. Os jovens de hoje não 
aprendem como aprendiam os seus pais ou até mesmo seus avós. Da mesma forma, 
os jovens de amanhã não aprenderão como os de hoje. Ferramentas de ensino atuais 
se tornarão obsoletas, paradigmas deverão ser quebrados, alguns questionamentos 
sanados e a tendência é que a educação e a tecnologia com o passar do tempo se 

tornem grandes aliados em todas as categorias de ensino. 

O artigo analisou o desempenho dos estudantes da modalidade Presencial e EaD, 
buscando identificar se existia diferença dos estudantes na prova do Enade. Pensado 
assim, se coletou os dados das questões de forma individual, média das questões 
objetivas e discursivas de conhecimentos gerais e específicas, além da média geral da 
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prova objetiva e da prova específica e a nota final de cada estudante na avaliação, 
utilizando-se do aporte do SPSS para a obtenção de todos os dados. 

Foi possível observar que em relação ao desempenho por questão, existiu pouca 
diferença no desempenho entre as modalidades, notando um desvio padrão entre 0,8 e 
2, algo que não ocorreu na média das questões objetivas e discursivas de 
conhecimentos gerais e específicas. Embora as notas em ambas as situações 
tendessem para as IES presenciais, sendo a diferença das notas oscilando entre 5 a 9 
pontos, com essa diferença presente principalmente nas notas específicas, nos dois 
casos os desvio padrões eram superiores a 20 nas provas objetivas e maior do que 10 
nas discursivas , se mostrando existir uma alta dispersão nas notas dos estudantes, 

independentemente da modalidade.  

No teste de independência das variáveis, no qual, utilizou-se as notas gerais da prova 
objetiva, discursiva e a nota final, novamente mostrou-se a modalidade presencial de 
ensino a frente do EaD, com uma variação entre 4 e 6 pontos, e com um desvio padrão 
menor. Além de tudo, o teste de Levene revelou que dos três casos selecionados, um 
tem igualdade de variância (nota geral objetiva), o que nos mostrou que dos três casos 
dois a modalidade do curso não interferiu na nota final. Já no teste t, na tabela 8, com 
Sig o igual a zero, nos mostrou que não existe uma real diferença no desempenho dos 
alunos do sistema EaD e Presencial. Entretanto, para se confirmar essa hipótese, se 
fez o teste de Mann-Whitney para se verificar se a hipótese nula poderia ser rejeitada, 
algo que se confirmou, mostrando que existe diferença significativa entre as 
modalidades. 
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TÍTULO: ESTUDO DE NOVAS TECNOLOGIAS METALÚRGICAS PARA 

FABRICAÇÃO DE COMPONENTES CIBERNÉTICOS 

Resumo 

 

A Inteligência Artificial (IA) tem como principal objetivo a construção de sistemas que 
simulam o mais próximo, ou melhor, tarefas realizadas por humanos. Tal feito, atrela ao 
campo das engenharias, computação, psicologia, cibernética e matemática o desafio de 
propor um modelo artificial que se alinhe ao comportamento humanizado.A 
complexidade dessa tarefa aumenta proporcionalmente a autonomia do sistema. Em 
exemplo o robô octopod, que simula o deslocamento de uma aracnídeo, é utilizado em 
situações de ambiente inóspitos ou inacessíveis. Nestes casos há necessidade de 
especificar os materiais de sua estrutura, quanto a sua densidade e resistência, 
buscando novos métodos e técnicas de fabricação. Parâmetros estes difundido, em 
especial, na engenharia de materiais. Novos processos de fabricação podem ser 
empregados, tais como a metalurgia do pó com peças sinterizadas em forno à plasma, 
que apresenta vantagem em consumo energético, menor tempo de sinterização em 
menores temperaturas, maior uniformidade na microestrutura além de possibilitar 
fabricação de peças com geometria complexas.Os resultados obtidos no microscópio 
eletrônico de varredura (MEV) mostram boa densificação e uniformidade na amostra 

apresentando viabilidade em produção de peças estruturais da aranha robótica. 

 
 
Palavras-chave: metalurgia do pó; plasma; robótica. 

TITLE: THE STUDY OF CYBER COMPONENTS MANUFACTURE BY NEW 

METALLURGICAL TECHNOLOGIES 

Abstract 

The artificial intelligence objectives the construction of systems that simulate closest or 
better tasks performed by humans.This feat ties the challenge of proposing an artificial 
model aligns humanized behavior to the field of engineering, computing, psychology, 
cybernetics and mathematics. The complexity of this task increases proportionally the 
system's autonomy. The octopod robot, for exemple, simulates the displacement of an 
arachnid used in harsh or inaccessible environments. In these cases, it is necessary to 
specify the materials of its structure, in terms of density and resistance, seeking new 
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methods and manufacture techniques. These parameters are widespread, especially in 
materials engineering. New manufacturing processes can be employed, such as powder 
metallurgy sintered by plasma, which advantage in energy consumption, shorter 
sintering time, lower temperatures, greater uniformity in the microstructure, making 
possible manufacture complexo geometry parts. The scanning electron microscope 
(SEM) shows good densification and uniformity in the sample, showing viability in the 

production of structural parts of the robotic spider. 

 
Keywords: powder metallurgy; plasma; robotics. 

Introdução 

A Inteligência Artificial (IA) tem como principal objetivo a construção de sistemas que 
simulam o mais próximo, ou melhor, tarefas realizadas por humanos. Tal feito, atrela ao 
campo das engenharias, computação, psicologia, cibernética e matemática o desafio de 

propor um modelo artificial que se alinhe ao comportamento humanizado. 

A complexidade dessa tarefa aumenta proporcionalmente a autonomia do sistema. 
Requer maior uso de computação numérica, modelagem 3D, sensores, atuadores, 
comandos computacionais, dentre outros. A simples simulação de abrir e fechar uma 
mão artificial demanda uso de técnicas de programação avançada. Outro exemplo, 
comumente encontrado ao se falar em inteligência artificial, são robôs que atuam em 
situações de ambientes inóspitos ou inacessíveis, tais como o robô octopod que simula 
o deslocamento de uma aracnídeo. E nestes casos com a necessidade de especificar 
os materiais de sua estrutura, quanto a sua densidade e resistência, buscando novos 
métodos e técnicas de fabricação. Parâmetros estes difundido, em especial, na 
engenharia de materiais. 

Novos processos de fabricação podem ser empregados, tais como a metalurgia do pó. 
Técnica vantajosa que utiliza pequenas partículas compactadas e sinterizadas que 
tornam-se corpos sólidos discretos, através da difusão atômica à baixa temperatura. Tal 
técnica proporciona propriedades superiores e com maior uniformidade na 
microestrutura e fabricação de peças com geometria complexa [1] [2]. A sinterização 
pode ser descrita como a ligação atômica entre superfícies de partículas vizinhas e cujo 
ponto de contato entre elas aumentam proporcional a elevação da temperatura 
causando, ao longo do tempo de sinterização, o fechamento dos vazios entre os átomos 
da vizinhança, gerando maior densidade a amostra [3]. O forno convencional, utilizado 
na maioria dos procedimentos, realiza sinterização com aquecimento resistivo e 
atmosfera controlada. Porém, o método de sinterização por plasma vem ganhando 
espaço por apresentar mais vantagens por redução de tempo na sinterização e, por 
consequência, menor consumo de energia. 

 
Metodologia 

 

Estudo recente, apresentando comparação entre forno resistivo tubular com atmosfera 
de nitrogênio e forno a plasma na câmara de vácuo, mostraram que: a densificação e a 
dureza das amostras sinterizadas foram semelhantes em ambos os processos 
apresentando diferença apenas na superfície das amostras, em decorrência do 
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bombardeio de íons, mas sem danificar a estrutura interna da amostra, e ambos os 
processos evidenciaram a eficácia na sinterização em forno a plasma [4]. 

Apresenta ainda, a vantagem por permitir a união de partículas em temperaturas mais 
baixas e em menor tempo de exposição, proporcionando maior densificação e baixo 
crescimento de grão. A amostra apresenta microestrutura com tamanho homogêneo de 
grão, maior densidade e melhores propriedades mecânicas [5]. A nível industrial é 
atrativo utilizar de processo rápido, alta eficiência energética, características de 
uniformidade e reprodutibilidade com baixo impacto ambiental, além de produzir menos 
rejeitos [6]. 

O plasma é um estado da matéria que apresenta gás ionizante à baixa pressão no qual 
os íons são acelerados por um campo elétrico. O bombardeio destes íons sob a 
superfície do material provoca liberação de alta energia pontual, que por sua vez 
proporciona o aquecimento da peça [7]. 

A sinterização em atmosfera à plasma é realizada através de um gás que apresenta 
determinado grau de ionização. Pode ser gerado através de estímulos externos que 
provoque ionização a um nível que possa garantir estabilidade. Há três tipos de energia 
ionizante: calor, radiação e descarga elétrica. A técnica de sinterização por plasma 
consiste em submeter a amostra sob plasma inerte ou reativo. Aquecimento, realizada 
por bombardeio de íons do plasma na superfície do material aquecido, ocorre 
rapidamente em razão da condução de calor na amostra possibilitando grande gradiente 
de temperatura [8]. “O plasma é gerado, normalmente, por uma diferença de potencial 
aplicada entre dois eletrodos. O campo elétrico atuará sobre os elétrons livres, os quais 
colidirão com os átomos neutros, ionizando-os. Os íons assim formados, serão 
acelerados para o cátodo o qual será aquecido devido a este bombardeamento. A 
câmara que contém os eletrodos deve ser hermeticamente fechada de modo a permitir 
vácuo a pressões em torno de 1 Pa. A fonte de tensão deve ser variável entre 300 a 

1000 V. ” [8]. 

 
Resultados e Discussões 

 

A microestrutura do corpo de prova sinterizado à plasma obtido no microscópio 
eletrônico de varredura MEV[a] evidenciou baixo crescimento de grão e boa 
densificação. Grãos menores proporcionam maior resistência mecânica e menos pontos 
de tensão, visto que o contorno de um grão (barreira de delimitação) são concentradores 
de tensão. Há pequenas ranhuras sob à superfície do material ocasionado pelo 
bombardeio de elétrons que colidiram nesta área, mas cabe ressaltar que essas falhas 
superficiais não interferem na resistência do material. Na densificação da amostra, tem-
se ausência de macroporos demonstrando boa interação em área de contato do pó 
compactada à 800 MPa, o que era esperado visto que no MEV-FEG[b] os particulados 
apresentavam morfologia rugosa como geometria e tamanhos diversos, parâmetros que 
facilita união entre as partículas. O mapeamento químico no espectroscopia por energia 
dispersiva (EDS)[c] acoplado ao MEV mostrou homogeneidade na dispersão química 
do corpo de prova sinterizado evidenciando validação aos parâmetros de moagem 
utilizados no processo inicial. 
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Conclusão 

 
Por apresentar boa atuação em peças de geometria complexa, uniformidade na amostra 
e boa densificação, a maioria dos componentes estruturais de um robô octopod são 
viáveis de serem fabricado pela técnica de metalurgia do pó sinterizadas por plasma. 
Tais como: pernas com grau de liberdade diversos; carcaça superior (cefalotórax junto 
com o abdome). Sendo estes os componentes fundamentais em sua estrutura. Os 
demais elementos distribuem-se entre eletrônicos e de programação, apresentando 
portanto total vantagem para este fim. 
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[a] Microestrutura MEV da amostra sinterizada em forno a plasma a 1100°C 
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[b] morfologia e tamanho de partícula no mev-feg 
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[c] MEV-EDS para análise de dispersão do pó na amostra, eventuais falhas ou trincas. 
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[c] MEV-EDS para análise de dispersão do pó na amostra, eventuais falhas ou trincas. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2037 

 

CÓDIGO: ET1064 

AUTOR: OTAVIO LIMA DA SILVA 

ORIENTADOR: EVERALDO SILVINO DOS SANTOS 

 

 

TÍTULO: Estudo dos parâmetros de concentração de inóculo e fontes de nitrogênio na 

produção de biobutanol a partir da casca do coco verde pela bactéria Clostridium 

beijerinckii 

Resumo 

A Clostridium beijerinckii é uma bactéria anaeróbica capaz de sintetizar acetona, etanol 
e butanol através do processo de fermentação sob nutrição adequada, como açúcares 
fermentescíveis, fontes de nitrogênio e minerais. Neste trabalho foram avaliadas as 
influências da concentração inicial de inóculo e fontes de N, peptona e triptona, na 
produção de biobutanol. Os experimentos de fermentação ABE foram realizados em 
batelada, em frascos fechados, em anaerobiose, por 96h. Foram utilizados meio 
sintético e meio hidrolisado da casca do coco verde pré-tratada com NaOH 2% (LCM 
1), ambos suplementados. Os meios hidrolisados apresentaram rendimentos próximos 
na produção de butanol, em média, de 0,415 g but/g ART apesar das variações de 
concentração inicial de inóculo. O rendimento e a produtividade na fermentação ABE 
foram significativamente menores nos meios sintéticos. Os meios hidrolisados 
suplementados com Triptona e concentração de inóculo de 1 g/L obtiveram produção 
de butanol discretamente superiores aos demais meios hidrolisados, independente das 
concentrações de inóculo. Em média, esses meios produziram 3,219 g/L de butanol. 

 

Palavras-chave: coco, butanol, hidrolisado, nitrogênio, fermentação. 

TITLE: Study of the parameters of inoculum concentration and nitrogen sources in the 

production of biobutanol from green coconut shell by the bacterium Clostridium 

beijerinckii 

Abstract 

Clostridium beijerinckii is an anaerobic bacterium capable of synthesizing acetone, 
ethanol and butanol through the fermentation process under adequate nutrition, such as 
fermentable sugars, sources of nitrogen and minerals. In this work, the influences of the 
initial concentration of inoculum and sources of N, peptone and tryptone in the production 
of biobutanol were evaluated. The ABE fermentation experiments were carried out in 
batches, in closed flasks, in anaerobiosis, for 96h. Synthetic medium and hydrolyzed 
medium of green coconut shell pre-treated with 2% NaOH (LCM 1) were used, both 
supplemented. Hydrolyzed media showed close yields in butanol production, on 
average, 0.415 g but / g ART despite variations in the initial inoculum concentration. Yield 
and productivity in ABE fermentation were significantly lower in synthetic media. The 
hydrolyzed media supplemented with Tryptone and inoculum concentration of 1 g / L 
obtained butanol production slightly superior to the other hydrolyzed media, regardless 
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of the inoculum concentrations. On average, these media produced 3,219 g / L of 
butanol. 

 
Keywords: coconut, butanol, hydrolyzate, nitrogen, fermentation. 

Introdução 

A produção de biocombustíveis se mostra favorável diante dos problemas econômicos 
e ambientais enfrentados pela indústria petrolífera. Além de serem fontes renováveis de 
energia, os biocombustíveis ajudam na redução da emissão de CO2 na atmosfera. O 
butanol, biocombustível foco dessa pesquisa, pode ser usado como aditivo nas misturas 
com o etanol ou gasolina e, possivelmente, como substituto do último. Comparado ao 
álcool etílico, o biobutanol apresenta maior energia armazenada proporcionando maior 
autonomia ao veículo (NATALENSE, 2013). 
O atual trabalho tem como principal objetivo produzir o butanol usando a casca do coco 
verde por meio de fermentação ABE, usando cepas de Clostridium beijerinckii. Uma 
bactéria anaeróbica, gram-positiva, que pode sintetizar acetona, butanol e etanol na 
ausência completa de oxigênio, desde que exista no meio concentrações adequadas de 
nutrientes, como açúcares fermentescíveis, minerais, fontes de nitrogênio entre outros 
elementos. O conjunto desses fatores irá proporcionar o crescimento do microrganismo 
e a síntese dos produtos desejáveis (SUKUMARAN et al., 2011) 
Por ser de fácil adaptabilidade, os coqueiros são cultivados na maioria dos continentes. 
O coco verde especificamente tem sua água como principal produto. Em 2004, o Brasil 
consumiu aproximadamente 22 milhões de litros de água de coco, número que 
praticamente dobrou em 2008 chegando a cerca de 39 milhões de litros. O alto cultivo 
para atender a essa demanda, causa a produção de toneladas de resíduos que não 
possuem um fim adequado levando a contaminação do meio ambiente. Como 
alternativa, pode-se utilizar a casca do coco verde como fonte na produção de 
biobutanol. (MARTINS E JESUS JÚNIOR, 2011). 
A fibra do coco é um resíduo lignocelulósico constituído por celulose, hemicelulose e 
lignina. Os dois primeiros são polissacarídeos que, por ação de enzimas, têm suas 
moléculas quebradas fornecendo açúcares fermentescíveis como glicoses, hexoses e 
pentoses, porém não estão acessíveis devido as fortes interações desses 
polissacarídeos com a lignina. A presença de lignina na fibra do coco age como barreira 
evitando a degradação enzimática e microbiana da casca, o que torna a fermentação 
inviável nessas condições (NOGUEIRA, 2017). 
Para viabilizar o processo, é necessário realizar pré-tratamentos com o material para 
que haja uma quebra dessa estrutura reduzindo o teor de lignina. Esse efeito 
proporciona o aumento da área superficial, tornando o aproveitamento da biomassa 
mais eficiente. Em geral, a hemicelulose, devido a liberação de pentoses, não é 
agradável ao sistema fermentescível tendo em vista que algumas bactérias não 
possuem a capacidade de metabolizar tal substância, assim sendo desejável a sua 
redução no sistema ao máximo. Todavia, a bactéria Clostridium beijerinckii, utilizada 
neste trabalho, realiza o metabolismo das pentoses, tornando o pré-tratamento 
necessário apenas para eliminação da lignina. É importante ressaltar que, apesar disso, 
as quebras das estruturas de hemicelulose são triviais para facilitar o acesso a celulose 
(NOGUEIRA, 2017). 
Existem diversos tipos de pré-tratamento que, geralmente, precedem a hidrólise 
enzimática. Entre eles: Alcalino, ácido e ácido/alcalino (combinado). Após essa etapa, 
e realizada a caracterização de cada material pré-tratado, espera-se que os níveis de 
lignina sejam reduzidos significativamente com o pré-tratamento alcalino e combinado. 
Por outro lado, espera-se que o pré-tratamento ácido faça o inverso reduzindo 
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significativamente os níveis de hemicelulose. Todavia, o pré-tratamento ácido produz 
mais inibidores indesejáveis ao processo fermentativo: HMF (hidroximetilfurfural) e 
Furfural (FF) (NOGUEIRA, 2017). 
A etapa posterior ao pré-tratamento é a hidrólise enzimática. Com o acesso aos 
polissacarídeos facilitados, agora enzimas são utilizadas para quebrar as estruturas 
desses, fornecendo, assim, os chamados açúcares fermentescíveis, como glicoses, 
pentoses e hexoses (GONÇALVES, 2017). 
 
Metodologia 

 
Obtenção do hidrolisado do LCM 1 
 
Aproximadamente 50 Kg de casca de coco verde foi coletada na Aquacoco EPP 
(Maxaranguape, RN, Brasil), lavada, seca a 60 °C, moída e, por fim, peneirada a 48 
mesh para padronização de granulometria do resíduo (LCM não tratato ou LCM 0). 
 
Pré-tratamento alcalino: 50 g de LCM 0 foi misturado na proporção de 1:10 (p/v) a uma 
solução de hidróxido de sódio - NaOH 2% (p/v) e submetido a 121°C em autoclave por 
30 minutos. Por fim, o material foi lavado (5x), filtrado e sua fração sólida, denominada 
LCM1. Este pré-tratamento foi escolhido neste estudo por apresentar melhor rendimento 
no processo da hidrólise enzimática em estudos anteriores (SILVA, 2019). 
 
Hidrólise enzimática: Foram utilizadas na hidrólise do LCM1 celulases (blend, Sigma-
Aldrich), com atividade em (FPU).  Utilizou-se 10 FPU/g de CCVPT para uma carga de 
sólidos de 5% (base seca) em tampão citrato de sódio (50 mM, pH 4,8). O sistema foi 
submetido a 50°C e 150rpm por 72h. O hidrolisado (HCCV) foi centrifugado e filtrado 
(0,22mm) para ser utilizado como substrato na fermentação. 
 
Meio de ativação 
 
A Clostridium beijerinckii (ATCC 10132) foi adquirida na Coleção de Culturas Tropical 
da Fundação André Tosello na forma liofilizada. Para a sua reativação, fez-se a 
suspensão das células (na ampola), adicionando 0,2 ml de água destilada e deixando 
reidratar por 10 a 15 minutos. O conteúdo foi transferido para um tubo de ensaio 
contendo 5 mL do meio de cultura líquido (caldo) indicado para o microrganismo e 
incubado a 37 °C por um período de 24 até 72h. A partir da cultura crescida foi feita uma 
estria de esgotamento em placa contendo meio de cultura sólido recomendado. 
 
O meio de crescimento e manutenção foi preparado a partir de 38 g do meio RCM – 
composição descrita por Hirsch e Grinsted (1954) - pesado em balança semi-analítica e 
dissolvido em água destilada, totalizando 1 L de solução; o pH foi para 6,8 ± 0,2 e, ao 
final, esterilizou-se a solução em autoclave a 121 ºC por 15 minutos. 
 
Para o manuseio da cepa de C. beijerincki em anaerobiose, foi utilizada uma caixa 
plástica de polipropileno (aproximadamente 60 L), semelhante a que foi construída por 
Visioli (2015). 
 
Preparo do inóculo 
 
O microrganismo foi mantido sob refrigeração (4 a 7 ºC) em meio sólido (cultivo em 
tubos inclinados) e sob anaerobiose, com realização de repiques a cada 2 meses para 
a obtenção de novas culturas. Para o preparo de pré-inóculo, utilizou-se o meio de 
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cultura em caldo Tioglicolato (100 mL), sendo inserida uma alçada de uma colônia 
proveniente do cultivo em tubo inclinado. O crescimento ocorreu em uma vidraria selada 
durante 24 horas a 37 ºC. Depois disso, os inóculos foram preparados utilizando o meio 
RCM a partir do pré-inóculo, usando-se 10% (v/v). Após o crescimento, repetiu-se o 
procedimento nas mesmas condições, estando o último cultivo apto para o inóculo de 
fermentação (KHAMAISEH et al., 2012; VISIOLI, 2014). 
 
Fermentação ABE 
 
Os experimentos de fermentação foram realizados em batelada, sob condições 
anaeróbicas a 37°C, em frascos de 20mL fechados, sem agitação, por 96h. O 
hidrolisado diluído 1:1 (8,9 g/L ART) do LCM 1 foi usado como meio fermentativo e 
suplementado com triptona ou peptona (6g/L), conforme a tabela 1, extrato de levedura 
(2g/L), solução mineral (MgSO4.7H2O, 0,2g/L; MnSO4.H2O, 0,01g/L; FeSO4, 0,01g/L; 
NaCl, 0,01g/L) e solução tampão acetato (KH2PO4, 0,50g/L; K2HPO4, 0,50g/L; e 
acetato de amônio, 2,2g/L), conforme Qureshi e Blaschek (1999) com algumas 
modificações, com pH inicial 6,0. Para comparação, foi utilizado um meio sintético com 
glicose 11 g/L, igualmente suplementado, de pH inicial 6,0 
 
Avaliação do processo fermentativo 
 
As conversões finais de biomassa (X) e produto (P) em função do substrato (S) 
consumido durante a fermentação em estudo foram obtidas por regressões lineares de 
X vs. S e P vs. S; e também foram avaliadas as produtividades em biomassa e em 
produto, cujo o interesse prático está voltado para avaliação de desempenho de um 
processo fermentativo (SCHMIDELL, 2001). 
 
Determinação da concentração celular 
 
A concentração de biomassa celular foi determinada por leituras de absorbância, por 
meio de espectrofotômetro digital UV visível a 600 nm, que foram introduzidas em 
curvas de calibração construídas a partir de diluições feitas para a determinação do 
peso seco das células ao final da fase exponencial. Os resultados foram expressos em 
g/L. 
 
Determinação da concentração de produtos 
 
Os meios (Tabela 1) foram purgados com N2 e autoclavados a 121°C por 15 min. Foram 
estudadas concentrações iniciais de inóculo de 0,5 a 2,0 g/L (em peso seco), adicionado 
aos meios através de seringa e agulha estéreis. Os experimentos foram realizados em 
duplicata com volume final de 15mL. As Equações 1 e 2 foram utilizadas para avaliar a 
eficiência da fermentação: 

(1) rendimento = (g/L de produto)/(g/L de ART consumido)     
(2) produtividade (g/L.h) = (g/L de produto)/tempo de fermentação, h)                         
 
Métodos analíticos 
 
A concentração inicial do inóculo foi determinada a partir de uma curva de biomassa 
construída para a cultura em estudo. O volume de inóculo do meio fermentativo foi 
calculado pela regra de diluição (C1.V1 = C2.V2). 
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A concentração de ART, ácidos orgânicos e solventes foram quantificados por CLAE. 
Amostras filtradas (0,22mm) foram injetadas em cromatográfico LC-10ADvp 
(Shimadzu), sendo os ART (glicose e xilose) e ácido butírico separados em coluna Shim-
Pack SCR 101-H, a 50 °C, ácido sulfúrico 5 mM como fase móvel e vazão de 0,6 mL/min. 
Já o butanol, produto da fermentação ABE, foi separado em coluna Aminex, HPX-87C, 
a 50 °C, na mesma vazão anterior, porém utilizando água MiliQ como fase móvel. Os 
resultados foram expressos em g/L a partir de curvas padrão previamente construídas 
para cada componente, com o auxílio do software MS Excel. 

 
Resultados e Discussões 

 

Após a realização dos experimentos e tratamento dos dados conforme descrito no item 
anterior, foram obtidos os resultados apresentados na tabela 2, também representados 
na figura 1. 

As concentrações de butanol produzidas nos meios hidrolisados foram maiores em 
comparação com os meios sintéticos, obtendo até 3,372 g/L no ensaio TH 1,0. 
Enquanto, dentre os meios apenas com glicose, o ensaio TH 0,5 obteve maior 
concentração do produto, 1,596 g/L apenas. Além disso, o consumo de ART no meio 
hidrolisado foi menor, isto é, apresentou maior rendimento no processo fermentativo, 
conforme a tabela 2. Isso indica uma influência significativa do processo de hidrólise na 
produção do butanol. Ainda, nota-se que o consumo de ART nos meios hidrolisados 
apresentou pouca variação, assim como o rendimento, apesar de concentrações iniciais 
de inóculo diferentes. 

O processo de fermentação é dividido em fases acidogênica, onde ocorre a formação 
dos ácidos acético e butílico, e solventogênica, onde os ácidos são consumidos junto 
com as fontes de carbono. A quantidade do ácido butílico disponível para consumo na 
segunda fase é trivial no desempenho do processo fermentativo. Os resultados 
apresentados mostram apenas as concentrações de ácido butílico residuais, isto é, a 
quantidade não consumida pelo microrganismo para formação dos produtos. É 
necessário, em experimentos posteriores, a determinação do ácido na transição das 
fases de fermentação. Em estudos realizados por Hristoskova et al (2019), foram 
estudadas as influências de fontes de nitrogênio na formação de ácido butílico utilizando 
diferentes cepas da linhagem Clostridium. As melhores produções do ácido foram em 
meios suplementados com combinações de triptona, peptona e extrato de levedura. O 
pior desempenho foi apresentado em meios com peptona e extrato de levedura apenas. 
Todos os meios continham somente glicose como fonte de açúcar. 

No presente trabalho, os meios hidrolisados suplementados com Triptona e inoculados 
com concentração celular de 1g/L apresentaram produtividade e rendimento de butanol 
discretamente superiores em relação à Peptona e demais concentrações de inóculo 
testadas nos meios hidrolisados. 

Outra possibilidade para explicar a maior produção nos meios hidrolisados, é a 
variedade de açúcares provenientes da casca do coco verde, o que pode ocasionar uma 
metabolização mais rápido pela bactéria, consequentemente, produzindo os ácidos em 
grande quantidade em menor tempo, antecipando o início da segunda fase e resultando 

em produções maiores de butanol (JONES E WOODS, 1986). 
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Conclusão 

 

O biobutanol pode ser produzido a partir de fermentação ABE, utilizando cepas de 
Clostridium beijerinckii, através de açúcares fermentescíveis provenientes da casca do 
coco verde. Esse material lignocelulósico é composto, predominantemente, por 
celulose, hemicelulose e lignina que, após processos de pré-tratamento e hidrólise 

enzimática, fornecem ART para as sínteses de acetona, etanol e butanol. 

Neste estudo utilizou-se o pré-tratamento alcalino por este ter apresentado um melhor 
rendimento em ART, conforme resultados obtidos em experimentos anteriores. Além 
dos açúcares (fontes de carbono), é necessário nutrir o microrganismo, em 
concentrações adequadas, com fontes de nitrogênio, minerais etc. A concentração 
inicial de inóculo no processo fermentativo é outro fator em estudo na influência da 
produção de butanol. 

Os meios hidrolisados obtiveram maior produção de butanol em relação aos meios 
sintéticos, porém não houve variação significativa entre si, independente da fonte de 
nitrogênio e da concentração de inóculo usada. 

Após apresentação e discussão dos resultados, conclui-se que os objetivos do trabalho 
foram parcialmente alcançados. As produtividades do processo de fermentação ABE 
foram avaliadas frente à dois fatores, concentração inicial de inóculo e fontes de N, em 
meios hidrolisados e sintéticos. É necessário estudos mais detalhados sobre o impacto 
das fontes de nitrogênio na produtividade de biobutanol. A avaliação da curva de 
crescimento do microrganismo na fermentação pode auxiliar o estudo desse e de outros 
fatores, como a influência do pH ao longo do processo. Por fim, é proposto para o 
próximo trabalho, a utilização das cepas de Clostridium acetobutylicum no processo de 
fermentação ABE para comparar com os resultados dos experimentos anteriormente 
citados, tornando possível identificar qual a melhor cepa para este tipo de fermentação. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - meios sintéticos e hidrolisados suplementados com peptona e triptona com 
variação da concentração inicial de inóculo. Fonte: Autor, 2020 
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Tabela 2 – Concentrações de ART consumido (e residual), concentrações de ácido 
butílico e butanol produzidos, rendimento e produtividade de butanol em meios sintético 

e hidrolisado. Fonte: Autor, 2020. 

 

 

Figura 1 – Concentração de ART não consumido e produções de ácido butílico e 
butanol. Fonte: Autor, 2020. 
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TÍTULO: Reciclagem de metais de placas de circuito impresso por lixiviação 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é estudar a eficiência do ácido sulfúrico concentrado na 
despolimerização da resina epóxi presente em placas de circuito impresso (PCI) de 
computadores desktops. Inicialmente as PCI foram submetidas a etapas de pré-
tratamento físico mecânicos para serem divididas em dois grupos de materiais de 
trabalho: as PCI cortadas em fragmentos de 4 cm² e as PCI moídas. Após a realização 
dos ensaios foi constatado que as taxas de despolimerização em valores percentuais 
foram crescentes apenas na primeira hora de reação quando utilizadas as PCI cortadas, 
eficiência máxima de 42,12%. Por outro lado, os rendimentos das reações realizadas 
com as PCI moídas foram superiores a 44% em todos os intervalos de tempo testados, 
com eficiência máxima de 48,08% após três horas de reação. 

 
 
Palavras-chave: Placas de circuito impresso. Despolimerização. Ácido sulfúrico. 

TITLE: Metal recycling of printed circuit boards by leaching 

Abstract 

The objective of this work is to study the efficiency of concentrated sulfuric acid in the 
depolymerization of epoxy resin present in printed circuit boards (PCI) of desktop 
computers. Initially, the PCIs were subjected to mechanical physical pretreatment steps 
to be divided into two groups of work materials: the PCIs cut into 4 cm² fragments and 
the ground PCBs. After carrying out the tests, it was found that depolymerization rates 
in percentage values increased only in the first hour of reaction when the cut PCIs were 
used, a maximum efficiency of 42.12%. On the other hand, the yields of the reactions 
carried out with the ground PCIs were higher than 44% in all the tested time intervals, 
with a maximum efficiency of 48.08% after three hours of reaction. 
 
Keywords: Printed circuit boards. Depolymerization. Sulfuric acid. 

Introdução 

A produção de equipamentos eletroeletrônicos (EEE) vem crescendo a cada ano, 
resultando na geração de milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos (REEE). 
Isso ocorre devido a larga utilização e fácil substituição de equipamentos como 
celulares, notebooks etc. 
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Conforme Mallampati et al. (2016), somente em 2014, foram gerados em torno de 54 
milhões de toneladas de REEE no mundo, chegando a marca de 72 milhões de 
toneladas em 2017, sendo estimada a produção de 120 milhões de toneladas de REEE 
até 2050. O impacto do acúmulo dos REEE vai muito além aos causados ao meio 
ambiente, visto que representa um alto gasto de produção, sendo estimado em mais de 
US$ 62,5 bilhões ao ano, o que representa um valor bem superior ao PIB de inúmeros 
países. 
 
O Brasil é classificado como o maior produtor de REEE da América Latina e sétimo 
maior produtor do mundo, mas apenas cerca de 3% do rejeito é descartado ou reciclado 
de maneira adequada, sendo necessário que sejam tomadas medidas efetivas frente ao 
tratamento desses materiais para evitar problemas ambientais como a poluição dos 
solos, do ar, das águas subterrâneas, etc. (Melo, 2017). 
 
Nesse cenário, as placas de circuito impresso (PCI) são um tipo de resíduo que causa 
bastante preocupação, tendo em vista que estão presentes na maioria dos EEE, 
possuindo em sua composição inúmeros materiais como polímeros e metais, incluindo 
substâncias perigosas que podem causar danos ambientais e a saúde dos seres vivos. 
Por outro lado, esses resíduos têm alto potencial de reciclagem dada a presença de 
metais valiosos e de base, que podem ser utilizados tanto para a produção de novos 
equipamentos quanto para a revenda e consequente transformação em incremento 
financeiro (Melo, 2017). 
 
Os processos adotados para o reaproveitamento das PCI podem se tornar bastante 
complexos, isso porque as placas possuem em sua composição, além dos metais 
passíveis de reaproveitamento como a prata, o ouro, o cobre, etc., outros metais 
pesados e a presença da resina epóxi formada por retardadores de chama bromados 
(Verma et al., 2016). Dessa forma, é necessário identificar quais metodologias de 
reciclagem podem ser mais vantajosas, evitando desperdícios do ponto de vista 
financeiro ou energético. 
 
Conforme Melo (2017) várias técnicas vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos 
visando separar e purificar metais como o ouro, a prata, o zinco e o cobre, sendo os 
processos hidrometalúrgicos mais utilizados por apresentar maior eficiência e menores 
taxas de poluição ao meio ambiente, diferentemente dos processos pirometalúrgicos 
que causam problemas de poluição da atmosfera devido a liberação de dioxinas e 
furanos. Nos processos hidrometalúrgicos, entretanto, existe a necessidade de realizar 
alguma etapa de pré-tratamento das PCI para retirada dos componentes mais 
grosseiros antes de partir para a reciclagem em si dos componentes de interesse 
(Verma et al., 2016). 
 
Na UFRN há uma grande quantidade de computadores obsoletos acumulados e, como 
a instituição não conta com um programa de reaproveitamento dos REEE, se faz 
necessário o desenvolvimento de metodologias para reciclagem dos metais de 
interesse, de modo que possa haver incremento financeiro a partir dos REEE e redução 
de danos ao meio ambiente. 
 
O procedimento escolhido para realizar o tratamento das placas se dá por meio de 
reações de despolimerização, havendo a quebra das ligações C-C conforme há o 
aumento na temperatura. A despolimerização foi realizada a partir da hidrólise ácida, 
utilizando como agente despolimerizante o ácido sulfúrico concentrado, que de acordo 
com estudos anteriores demonstrou ter alto rendimento na dissolução da resina epóxi e 
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demais compostos bromados (Carmo, 2018). Portanto, o objetivo deste estudo é 
verificar a eficiência do H2SO4 na despolimerização da resina epóxi presente nas PCI 
para facilitar a reciclagem dos metais de interesse, verificando a influência de etapas de 
pré-tratamento químico no rendimento final do processo. 
 
Metodologia 

 

O processamento mecânico das PCI foi realizado com base na metodologia proposta 
por Melo (2017) com as etapas descritas a seguir: 

I) Desmantelamento das PCI para retirar os componentes eletrônicos mais grosseiros; 

II) Corte das PCI em pedaços com aproximadamente 4 cm² com guilhotina tesourão; 

III) Moagem das placas para obtenção de um pó utilizando moinho de facas. 

O planejamento experimental foi dividido em dois grupos, sendo o primeiro contendo as 
PCI pré-tratadas até a etapa II e o segundo com as placas submetidas as três etapas 
de pré-tratamento citadas anteriormente. Após essa divisão foram realizadas reações 
de despolimerização (ver Figura 1) em diferentes intervalos de tempo e na temperatura 
de 100 °C, tendo em vista que como observado em Costa et al. (2019) o rendimento 
desse tipo de reação é maior conforme há o aumento na temperatura. 

Ao final de cada reação o produto obtido passou por lavagem, filtração e secagem ao 
longo de 24 horas, sendo o precipitado resultante pesado após todo o procedimento 

para se obter o percentual de rendimento em cada uma das reações. 

 
Resultados e Discussões 

 

O primeiro grupo de reações foi formado pelas placas cortadas em 4 cm² e submetidas 
a dissolução da resina epóxi utilizando como agente despolimerizante o ácido sulfúrico 
concentrado. A Tabela 1 a seguir apresenta os resultados obtidos por meio da análise 
gravimétrica, onde mi e mf correspondem, respectivamente, as massas inicial e final da 
amostra, t ao tempo de reação, T à temperatura e R ao rendimento percentual: 

Conforme observado na Tabela 1, a amostra A teve um rendimento inferior à 20%, 
enquanto a amostra B correspondente à reação realizada em uma hora obteve 
rendimento de 42,12%. Já as amostras C e D obtiveram rendimentos próximos e 
superiores a 32%. Portanto, de acordo com os dados observados o tempo de reação 
inicialmente interferiu positivamente, porém a partir de uma hora de reação o rendimento 
passou a ser menor nas amostras C e D. A Figura 2 a seguir representa a imagem da 
placa de circuito impresso após a reação de despolimerização: 

O segundo grupo formado pelas placas em forma de pó foi submetido aos mesmos 
processos ao qual foram submetidas as placas cortadas em pedaços. Os resultados 
obtidos nos procedimentos experimentais estão descritos na Tabela 2 a seguir, observe: 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2048 

 

Conforme observado na Tabela 2, os rendimentos percentuais foram superiores a 44%, 
não oscilando muito de um intervalo de tempo para outro e sendo observado o melhor 
rendimento (48,08%) na amostra D submetida a três horas de reação. Na Figura 3 se 
pode observar a imagem da PCI em forma de pó após o procedimento experimental: 

No Gráfico 1 a seguir se pode observar uma comparação entre os rendimentos obtidos 
na despolimerização com as PCI cortadas e moídas: 

À partir do gráfico 1 se pode observar que as PCI moídas obtiveram rendimentos bem 
superiores aos obtidos pelas PCI cortadas, o que vai de encontro pelo exposto por 
Verma et al. (2016), que diz que o bom rendimento nesse tipo de reação é melhor 
conforme a superfície de contato com o agente despolimerizante diminui. 

  

  

 
Conclusão 

 

De acordo com as reações de despolimerização realizadas, se pode concluir que o ácido 
sulfúrico concentrado submetido a altas temperaturas funciona como um bom agente 
despolimerizante, isso porque ele é capaz de realizar a dissolução da resina epóxi 
presente nas placas de circuito impresso. Além disso, serve como alternativa 
ambientalmente adequada para tratar a fração de retardadores de chamas presentes 
nesse tipo de material, sem recorrer aos processos pirometalúrgicos (pirólise e 
incineração), portanto é útil para o reaproveitamento dos metais de interesse que 
formam as PCI. 

Na literatura foi observado que o rendimento da despolimerização da resina epóxi nas 
placas aumenta na medida que diminui a superfície de contato do material com o agente 
despolimerizante, dessa forma é essencial que as PCI sejam submetidas a etapas de 
moagem. Portanto, os dados experimentais obtidos concordam com o exposto pela 
literatura, afinal o material moído obtive rendimentos superiores aos obtidos nas placas 

que foram apenas cortadas em 4 cm². 

A despolimerização da resina epóxi e outros retardadores de chama é uma importante 
rota para realizar a reciclagem e adquirir, posteriormente, os metais de interesse nas 
PCI, possibilitando que haja a diminuição dos impactos ao meio ambiente causados por 
esse tipo de REEE ao mesmo tempo em que há a possibilidade de ganhos financeiros 
para a instituição que busca esse tipo de alternativa além de simplesmente acumular 
esses resíduos. 
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Figura 1 - Etapas de pré-tratamento das PCI e sistema reacional 

 

 

Gráfico 1: Rendimento das PCI cortadas x PCI moídas. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2051 

 

 

Figura 2 - Placa de circuito impresso após a reação de despolimerização 
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Figura 3 - PCI em forma de pó após a reação de despolimerização 
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Tabela 1 – Reação de despolimerização com as PCI cortadas em 4 cm² 
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Tabela 2 – Reação de despolimerização com as PCI moídas. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO, PROJEÇÃO, CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM 

ESCLERÔMETRO PENDULAR 

Resumo 

 

Na usinagem convencional, em que há o contato da peça a ser usinada com a 
ferramenta de corte, são geradas forças que podem resultar em deformações 
indesejadas, aumento da potência consumida e, consequentemente, aumento 
exagerado da temperatura de corte. Assim, o monitoramento das forças que surgem na 
formação do cavaco é tarefa imprescindível para o melhor entendimento e tomada de 
decisões que conduzam à otimização do processo. Nesse caso, normalmente o 
monitoramento é realizado diretamente na máquina-ferramenta usando dinamômetros, 
o que custa tempo e dinheiro. Para minimizar tais problemas, pode-se fazer uso de 
técnicas mais simples e baratas e que representem de forma satisfatória os fenômenos 
que ocorrem na interação entre peça e ferramenta na usinagem, como é o caso da 
esclerometria pendular. Ela consiste em liberar, de uma certa altura, um riscador que ao 
entrar em contato com a amostra, perde parte de sua energia no riscamento. A 
intensidade desta energia consumida, representa a dificuldade que o riscador teve para 
riscar a peça. Este valor pode ser correlacionado com a dureza dinâmica do material, 
coeficiente de atrito e outras variáveis importante para se avaliar tribologicamente o 
sistema, fornecendo informações importantes a serem consideradas num processo de 
usinagem real. O presente trabalho tem como objetivo construir um esclerômetro 
pendular instrumentado, para medir, além da da energia consumida, as forças 
envolvida, o coeficiente de atrito e dureza dinâmica. 

 
 

Palavras-chave: Esclerômetro Pendular. Monitoramento. Energia de riscamento. 

TITLE: DEVELOPMENT, DESIGN, CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A 

PENDULAR SCLEROMETER 

Abstract 

 

In conventional machining, in which there is contact between the part to be machined 
with the cutting tool, forces are generated that can result in undesirable deformation, 
both in the workpiece and the cutting tool, increase in the power required for chip 
formation, and excessive cutting temperatures. Thus, the monitoring of the forces that 
arise during the chip formation is crucial to improve the skills and the decision taking that 
lead to the process optimization. In this case, normally the monitoring is directly 
performed on the machine tool using dynamometers, which costs time and money. In 
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order to minimize these problems, it can be used simpler and cheaper methods, which 
represent satisfactorily the phenomena that occur between tool and workpiece in 
machining, as is the case of pendular sclerometer. The technique consists in realising 
from a certain height a scratcher (cutting tool) that scratches the sample (workpiece) and 
loses part of its energy during the scratching. The intensity of this consumed energy 
represents the difficulty of the scratcher to scratch the sample. This value can be 
correlated with the dynamic hardness of the scratched material, friction coefficient, and 
with other important variables to tribological evaluate the system, providing important 
information for consideration in a real machining process.Thus, the present work aims to 
construct a instrumented pendular sclerometer to measure the consumed energy, forces 

and the friction coefficient. 

 
 
Keywords: Pendular Sclerometer. Monitoring. Scratching energy. 

Introdução 

     Há várias formas de se mensurar o índice de usinabilidade dos materiais. 
Normalmente, estas envolvem testes demorados e onerosos. Uma forma mais rápida, 
simples barata, e que representa de forma satisfatória os fenômenos que ocorrem no 
processo de usinagem é usando a esclerometria pendular. 

     O esclerômetro pendular, tema principal deste trabalho, é caracterizado por um 
penetrador fixado na ponta de um pêndulo que é solto de uma altura conhecida, 
ganhando energia suficiente para riscar uma amostra que fica presa no ponto mais baixo 
de seu curso. Essa técnica é particularmente adaptada às situações dinâmicas onde a 
remoção de material ocorre com elevadas deformações e sob altas taxas de deformação 
plástica (FRANCO; 1989). 

     A energia consumida no riscamento da amostra pode ser relacionada com a 
resistência a abrasão do material ou com sua dureza, por exemplo. Além destas 
variáveis, se instrumentado, o esclerômetro pode fornecer valores das forças tangencial 
e normal desenvolvidas no processo e, consequentemente, do coeficiente de atrito. 
Visando viabilizar um sistema como este, propôs-se este trabalho. Neste caso, foi 
pensado em utilizar a plataforma Arduino e sensores de carga para o desenvolvimento 
de um sistema barato e eficaz para o propósito. 

 

Metodologia 

 

     A primeira etapa do projeto, foi a análise da viabilidade de se usar como ponto de 
partida a estrutura de um dispositivo pendular que estava em desuso no Laboratório de 
Manufatura, o qual está mostrado na figura 1. Tendo-se concluído que a estrutura seria 
viável, a mesma foi desmontada para a retirada de peças que não seriam necessárias 

no novo equipamento. 

     Para a segunda etapa, ficou definido a parte de projetar e desenhar a estrutura do 
esclerômetro e o dinamômetro que será usado para medir as forças normal e tangencial 
durante o riscamento, usando ferramentas computacionais adequadas. Neste caso, 
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estão sendo utilizados os softwares Solidworks 2019, CREO 2020 e o Ansys 2020. 
Salienta-se que, os sensores na qual estão sendo usados no projeto e construção do 
dinamômetro são células de carga com capacidade de 5000 N baseadas em 
transdutores do tipo strain-gauges. 

    Dessa forma, para capturar e processar as informações provenientes das células de 
carga está sendo estudado o uso da plataforma Arduino Uno, bem como para amplificar 
o sinal provenientes dos transdutores, será usado o módulo amplificador e conversor 
A/D HX711. A apresentação dos valores lidos e processados será feita com o uso do 
software Microsoft Office Excel® por meio do software PLX-DAQ®. 

    Infelizmente, devido a pandemia do novo Coronavírus, as atividades do projeto que 
vinham sendo realizadas no laboratório, tiveram que ser paralisadas devido à interdição 
do mesmo, embora as reuniões remotas continuem acontecendo semanalmente com 
os envolvidos. 

 

Resultados e Discussões 

 

     Apesar da paralisação das atividades presenciais devido à quarentena, avanços já 
foram feitos no trabalho, como por exemplo: 

• Desmontagem da estrutura do esclerômetro; 
• Compra dos mancais de sustentação do braço do esclerômetro; 
• Compra das células de carga que comporão o dinamômetro; 
• Projeto do sistema de fixação do riscador; 
• Projeto do dinamômetro; 
• Lixamento da base do esclerômetro; 

• Estudo do sistema de aquisição de dados. 

 
Conclusão 

 

      O projeto se encontra em pleno andamento, apesar da quarentena imposta pelo 
novo coronavírus. Várias etapas já foram cumpridas e, assim que as atividades 
retornarem de forma presencial, as demais serão atendidas. 

     Espera-se que, com o projeto finalizado, ele possa ser utilizado de forma educacional 
nas aulas de graduação e pós-graduação de Engenharia Mecânica e que ele sirva de 
inspiração para outros projetos futuros ou melhorias no sistema de aquisição, deixando-
o mais rápido e mais barato. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Estrutura que está sendo aproveitada para a construção do esclerômetro. 
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TÍTULO: ESTUDO DA VIABILIDADE DO TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO 

PAPEL (SULFITE, KRAFT, CANSON E DE EMBALAGEM) PARA APLICAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL. 

Resumo 

Com o cenário da construção civil, assim como da Engenharia de modo geral, novos 
materiais e métodos se fazem cada vez mais necessários a fim de se ter uma indústria 
mais sustentável e, ainda assim, economicamente viável e atrativa. Um material que 
chama atenção pela sua facilidade de obtenção, uso e reciclagem, tal como de suas 
características, é o papel. O presente trabalho tem como objetivo analisar a resistência 
à compressão de tijolos cuja matéria-prima base é o papel. Como não há normas para 
este tipo de tijolo, foi utilizada a NBR 15270, que trata das características do tijolo 
cerâmico, um dos mais utilizados na construção civil. Embora esta norma tenha sido 
utilizada para os parâmetros iniciais, houve algumas adaptações devido às 
características do papel. Ele não se rompe, como os demais materiais comumente 
utilizados, apenas se deforma. Devido a isso, mais que observar a força capaz de 
romper o material e calcular sua resistência ─ como ocorre com o tijolo cerâmico ─, o 
relatório trata da análise das deformações causadas às dimensões dos tijolos do lote 
testado. A partir disso, é possível tirar conclusões a cerca de mudanças necessárias na 
fabricação dos tijolos de papel para melhorar algumas características, assim como 
construir uma base de dados da resistência que eles apresentam. 

  

 
 

Palavras-chave: Resistência. Compressão. Tijolo. Papel. Deformação. 

TITLE: STUDY ON THE FEASIBILITY OF BRICK DONE WITH PAPER DISPOSAL 

(SULPHITE, KRAFT, CANSON AND PACKAGING) FOR APPLICATION IN CIVIL 

CONSTRUCTION. 

Abstract 

With the civil construction scenario, as well as Engineering in general, new materials 
and methods are becoming increasingly necessary in order to have a more sustainable 
industry, and yet, economically viable and attractive. A material that stands out for its 
ease of obtaining, use and recycling, as well as its characteristics, is paper. The present 
work aims to analyze the compressive strength of bricks whose base material is paper. 
As there are no standards for this type of brick, NBR 15270 was used, which deals with 
the characteristics of ceramic brick, one of the most used in civil construction. Although 
this standard was used for the initial parameters, there were some adaptations due to 
the characteristics of the paper. It doesn't break, like other commonly used materials, it 
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just deforms. Because of this, more than observing the force capable of breaking the 
material and calculating its strength ─ as occurs with ceramic bricks ─, the report deals 
with the analysis of deformations caused to the dimensions of the bricks in the tested lot. 
From this, it is possible to draw conclusions about necessary changes in the manufacture 
of paper bricks to improve some characteristics, as well as to build a database of the 
resistance they present. 

  

 
 
Keywords: Resistance. Compression. Brick. Paper. Deformation. 

Introdução 

A Indústria da Construção Civil é de extrema importância para a sociedade em que 
vivemos, sendo responsável por grande parte da geração de riqueza de um país. 
Em contrapartida, é também responsável por muitos resíduos deixados e poluição. 
Estes fatores, em conjunto com a escassez de determinados materiais pela demanda 
de uso, fazem com que novos materiais e métodos de construção sejam cada vez 
mais necessários. 
Tais materiais buscados devem também atender aos critérios de sustentabilidade e 
baixo custo, de modo que se possa reduzir o problema de resíduos e poluição 
deixados pela construção sem elevar os gastos envolvidos. Como diz Rocha (2008), 
a sustentabilidade em parceria com a reciclagem vem para eliminar impactos 
negativos pela incorreta disposição desses resíduos poluentes ou os custos de seu 
armazenamento; bem como evitar que as matérias-primas se esgotem no futuro, visto 
que população mundial e consumo continuam a crescer. 
Como se trata de construção civil, além das preocupações já citadas, 
outras características são importantes antes de aceitar o material para uso. No caso dos 
tijolos, frequentemente utilizados para fins estruturais e de vedação, é preciso se atentar 
a resistência (mecânica e térmica), seu desempenho acústico e massa, por exemplo. 
Atualmente, podemos considerar exemplos de dois tipos de blocos muito utilizados: o 
cerâmico e o de concreto. O tijolo cerâmico é barato, facilmente encontrado e apresenta 
bom desempenho térmico, mas acaba deixando resíduos nas obras ao ter muitas 
quebras para encaixes, como diz Nascimento (2011). Além de ser obtido a partir da 
argila extraída do meio ambiente e queimada, causando impactos ambientais, segundo 
Oliveira et al (2017). Já o bloco de concreto possui bom isolamento acústico, consumo 
de argamassa menor que o do bloco cerâmico, mas tem desempenho térmico inferior 
(ainda comparando ao bloco cerâmico) e seu peso é uma desvantagem 
(NASCIMENTO, 2011). 
O tijolo de papel tem a vantagem do peso ao ser comparado aos anteriormente citados 
e é ecologicamente correto ao aproveitar de um material que seria descartado: o papel. 
As demais características serão testadas neste projeto de pesquisa, avaliando 
a viabilidade do tijolo para utilização em vedações. 
A resistência à compressão é importante para os tijolos de vedação também, pois estes, 
além de suportarem o próprio peso, podem ter que suportar pequena cargas 
de ocupação. Segundo a NBR 15270, a resistência mínima deve ser 1,5 MPa para 
blocos cerâmicos de vedação (não há norma para tijolos de papel). 
Por isto, o objetivo deste trabalho é estudar a resistência à compressão de tijolos 
produzidos com diferentes tipos de papel. Desta forma, analisar se ele é seguro e 
adequado para uso em vedações não estruturais. O problema do papel é que ele não 
se rompe como os materiais frequentemente utilizados na construção civil, ele apenas 
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se deforma. Cabe, então, ao objetivo desta pesquisa analisar quanto é essa deformação 
e como ela pode ser amenizada para tornar o tijolo mais resistente e utilizável. 
Particularmente, serão analisados tijolos fabricados essencialmente com papel, sem 
acréscimos de materiais de uso comum na construção como cimentos e afins. 

  

 

Metodologia 

 
O tijolo de papel trabalhado neste projeto é maciço e feito a partir da polpa de papel 
(basicamente, papel picado ou triturado e água), que ganha forma ao ser prensado e, 
em seguida, secado naturalmente à sombra por duas semanas. O papel utilizado 
foi sulfite recolhido na própria instituição em a parceria com a Superintendência 
de Infraestrutura ─ que também nos autorizou a trituração do papel em seu triturador ─ 
e passou pelo processo de triagem e limpeza, como remoção de grampos, antes de 
ser triturado. A polpa ou massa base é a mistura do papel com água em uma proporção 
1:3 (um de papel e três de água). Esta proporção foi escolhida por oferecer boa 
qualidade para a mistura, apresentando a possibilidade de dissolução do papel com a 
menor quantidade de água possível. Com a pasta pronta, o material é colocado em uma 
forma de madeira e prensado até ser uniformizado e atingir as dimensões exigidas; após 
este processo, segue para a última etapa: a secagem. 
Inicialmente, houve uma parceria com o Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais 
Especiais, localizado no Departamento de Física Teórica e Experimental/UFRN, e 
alguns tijolos foram produzidos na prensa manual que disponibilizaram para uso 
em algumas ocasiões. A diferença entre as duas produções é que o tijolo produzido 
na prensa possui uma cavidade em uma de suas faces de maior área; enquanto o 
produzido pela forma de madeira, não. 
Vale ressaltar que trata-se de um tijolo de papel que pode ser de várias 
formas modificado, mas, por enquanto apenas a sua concepção mais básica foi 
produzida: papel e água. A ideia original era produzir tijolos tanto com papel sulfite, 
como papel Canson e papelão. Entretanto, foram produzidas poucas unidades com 
papel Canson ─ devido a dificuldade de encontrar quantidade suficiente ─, de modo que 
não foi possível montar um lote para analisar sua resistência. Já com relação ao 
papelão, as tentativas de produção de polpa não foram bem sucedidas, pois o papelão 
não se dissolve tão bem quanto o papel sulfite quando em contato com a água. E os 
demais tipos de papel não foram coletados em quantidade suficiente, de modo que sua 
produção se tornou inviável. Sendo assim, os tijolos produzidos e testados foram feitos 
essencialmente com papel sulfite e água. 
No caso do projeto, o tijolo possui dimensões de aproximadamente 20 cm × 10 cm × 5 
cm ─ a depender da forma ou prensa utilizada ─, respectivamente, comprimento, 
largura e altura; medidas similares às dimensões do tijolo maciço. Por se tratar, 
inicialmente, de um tijolo cujo material de produção é apenas papel e água, sem nada 
adicionado para mudar sua composição, tem-se como resultado um tijolo que não se 
rompe como é o caso dos principais materiais utilizados na construção civil, ele apenas 
se deforma. P or este motivo, verificar sua resistência à compressão torna-se 
um desafio, pois é preciso analisar quão aceitável é a deformação causada pela 
compressão antes de afetar a estrutura construída. 
Não há normas para tijolos de papel, por isto foi usada como referência a NBR 15270, 
que trata de blocos e tijolos para alvenaria ( tanto estrutural quanto de vedação). 
Segundo a norma, são necessários 13 tijolos para a realização do teste e, no caso do 
tijolo para vedação, pelo menos 1,5 M Pa de resistência à compressão ─ caso o tijolo 
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seja utilizado de modo que sua face de maior área esteja voltada para cima, ou seja, de 
modo horizontal ou “deitado” ─ depois da verificação de conformidade do lote com suas 
dimensões e desvios de face e esquadro. Porém, como dito anteriormente, o tijolo de 
papel não se rompe, apenas se deforma. Logo, esse referencial de resistência foi 
utilizado para comparar e analisar a pressão que o tijolo suporta até determinada 
deformação. 
Como é necessário verificar como se comporta o tijolo quando submetido a pressão, 
uma máquina que oferece mais detalhes é necessária para os testes. Por isso, foi 
utilizada a máquina Shimadzu AG-X 300 KN presente no Laboratório de Metais e 
Ensaios Mecânicos ─ LabMEM do Departamento de Engenharia de Materiais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Além disso, devido a pequenos 
desvios de face aceitos pela norma, os tijolos testados foram capeados com pasta de 
cimento. Portanto, houve uma maior preocupação de análise do comportamento do 
tijolo, já que os testes foram feitos até que o capeamento rompesse, deixando a 
entender que a resistência final é da pasta de cimento e não do tijolo em si. 
Por isso, é importante ressaltar que trata-se da análise e teste de algo que ainda não é 
normatizado e precisa de adaptações para ser estudado. As referências são utilizadas 
como parâmetros para analisar a deformação aceitável do tijolo a fim de concluir se este 
é viável ou não de ser utilizado do ponto de vista de sua resistência à compressão para 
vedação. Portanto, a análise será realizada com parando os diferentes tipos de tijolos 
produzidos para o projeto de pesquisa. No momento, não é possível realizar esta 
comparação, pois apenas um tipo de tijolo (o mais básico com papel e água apenas) foi 
produzido até agora. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para testar a resistência à com pressão dos tijolos desenvolvidos nesta pesquisa foi 
utilizada a máquina e laboratório citados no tópico anterior. Apenas um ensaio 
foi realizado em outubro de 2019, depois as férias letivas de final de ano 
aconteceram, seguindo-se de um retorno com a máquina utilizada quebrada a espera 
de ser consertada. Infelizmente, antes que a máquina fosse consertada e nós 
pudéssemos preparar um lote para ser testado, o Brasil começou a ser afetado pela 
pandemia da covid-19 e as aulas e atividades da universidade foram suspensas. Deste 
modo, o prazo inicial do projeto finalizou sem que fosse possível fazer mais um teste. 
No ensaio realizado foi utilizado um lote padrão com 13 tijolos de papel produzidos na 
prensa manual cedida pelo Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais, 
conforme parceria citada no tópico anterior, sem nenhum material ou composto 
adicional para que possamos verificar sua resistência à compressão em seu formato 
mais simples. Além deles, foram testados também três tijolos produzidos na forma de 
madeira. Porém, como estes últimos foram utilizados a penas para ter noção de suas 
características iniciais e ainda com pouca produção, a norma não foi considerada para 
o ensaio dos mesmos, de modo que seus dados estão presentes neste relatório apenas 
para efeito de apresentação e não de análise. 
Infelizmente, não foi possível reproduzir o gráfico que a máquina 
apresentava simultaneamente ao ensaio por questões tecnológicas; mas, para efeito de 
análise, conforme observado por uma colega de pesquisa e eu, os tijolos iniciavam 
sua deformação quando submetidos a 0,4M Pa. Porém, recebemos do laboratório os 
dados da pressão sofrida ao fim do ensaio ─ a que foi suficiente para o rompimento da 
pasta de cimento utilizada no capeamento dos tijolos ─ cujo valor médio foi 1,0 M Pa. 
Com isto, podemos analisar a deformação sofrida ao serem submetidos a este valor 
pouco menor que o exigido pela norma para tijolos de vedação. 
Antes da realização propriamente dita do ensaio de resistência à compressão, segundo 
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a NBR 15270, é necessário a verificação das características geométricas (largura, altura 
e com primento) dos tijolos. Para aceitação do lote a tolerância máxima de diferença 
entre os valores de referência e cada medida linear do tijolo é de ± 5 mm individualmente 
e ± 3 mm para a média; de forma que, no máximo, dois tijolos se encontrem não-
conformes. Em caso de três ou mais tijolos inconformes, todo lote deve ser rejeitado. 
Para o tijolo de papel produzido os valores de referência foram 90 mm, 45 mm e 194 
mm para largura, altura e comprimento, respectivamente. As medidas encontradas para 
cada tijolo produzido podem ser observadas na tabela 01, onde é possível perceber que 
o tijolo nº 7 e o nº 10 ficaram inconformes para largura e altura, respectivamente, 
possibilitando a aprovação do lote para o ensaio de resistência à compressão. Os tijolos 
de números 1 ao 13 representam o lote produzido na prensa manual cedida e passível 
de análise, enquanto os tijolos de números 14 ao 16 ─ marcados em cinza ─ 
representam os tijolos produzidos na forma de madeira. 
Com estes valores disponíveis é possível, então, o cálculo da área da face de cada 
tijolo; como o tijolo deste projeto é utilizado “deitado”, tal como explicação no tópico 
anterior, basta multiplicar largura por comprimento. E, juntamente aos dados da carga 
máxima sofrida por cada tijolo, pode-se calcular a resistência máxima suportada por 
cada um. Estes dados podem ser verificados na tabela 02. 
Para calcular quanto cada tijolo deformou após ser submetido ao ensaio de resistência 
à compressão é preciso também os dados das características geométricas dos mesmos 
após a execução do ensaio. Por isso, cada tijolo foi novamente medido depois de ter 
sido deformado e as medidas encontradas podem ser conferidas na tabela 03. 
Como era de se esperar, devido às características do ensaio e do posicionamento do 
tijolo durante o mesmo, as medidas de largura e comprimento aumentaram ─ ou seja, 
sofreram alongamento ─, enquanto a medida de altura diminuiu ─ ou seja, sofreu 
encurtamento. No entanto, é útil e necessário saber quanto essas deformações 
representam em números absolutos e relativos. Tais dados se encontram nas tabelas 
04 e 05. 
A partir das tabelas e seus dados, nota-se que a dimensão que mais sofreu deformação 
foi a altura dos tijolos. Em média, a altura diminuiu quase 9 mm, sendo a máxima 
observada de 15 mm. Relativamente a altura original, a média implica em uma redução 
de 20,23% dessa dimensão. P or se tratar de um material não normatizado para este 
fim ─ ou seja, para fabricação de tijolos que irão se submeter à compressão ─, não há 
um parâmetro de referência para a deformação aceitável do tijolo. Embora, 20% pareça 
um valor alto. Por exem plo, se considerarmos uma divisória de dois metros de altura, 
uma redução de 20% dessa medida representaria uma redução absoluta de 40 cm. 
Possivelmente o valor encontrado para este modelo se deva aos muitos espaços vazios 
que permitem alta compactação durante o ensaio. Essa afirmação se sustenta no fato 
de que as deformações das outras dimensões (largura e com primento), mesmo juntas, 
não representam sequer metade da deformação sofrida pela altura. O que deve 
significar que, antes que a largura e o comprimento sofressem alongamento, a altura 
diminuiu devido a compactação das partículas de papel que constituem o tijolo. Assim 
como, se repararmos nos dados dos tijolos feitos na forma de madeira, estes tiveram a 
deformação da altura relativamente cinco vezes menor que os produzidos na prensa 
manual e condizente com as deformações de comprimento e largura. 
 
Conclusão 

 
Como o objetivo deste projeto é analisar a resistência à compressão do tijolo fabricado 
com papel, conclui-se que ele foi parcialmente atingido até o momento deste relatório. 
Após este período de pesquisa, foram testados os tijolos mais básicos, 
aqueles produzidos apenas com papel e água, e seus dados analisados. Entretanto, por 
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se tratar de um material não normatizado, não há referências a serem utilizadas para 
comparação com os números obtidos para o lote testado. 
Logo, ainda é preciso testar e analisar dados de outros modelos a serem fabricados a 
fim de ter ter um banco de dados maior e ser possível fazer comparações entre os 
diferentes modelos. 
Voltando a origem do objetivo deste projeto, o tijolo de papel apresenta vantagens com 
relação a sua massa e manuseio, podendo ser ecologicamente correto e útil na 
construção ao diminuir custos. Contudo, precisa atender a determinadas características 
para que seja aceito como seguro e adequado; por isso a necessidade de estudar sua 
resistência. Deste modo, além de aumentar o banco de dados para que seja possível 
fazer comparações entre os diferentes modelos, é necessário que os próximos lotes 
apresentem desempenhos melhores. 
Embora não se tenha uma referência a ser utilizada, os dados das 
deformações encontradas não são positivamente tão atraentes, como se pode conferir 
no tópico “Resultados e Discussão”. Um explicação possível é que, talvez, ainda 
houvesse muitos espaços vazios que permitiram que o tijolo tivesse sua altura 
deformada ao ser prensado pela máquina que analisa sua resistência à compressão. Já 
pensando nisso, assim como na melhor qualidade para outras características, os tijolos 
seguintes começaram a ser produzidos em uma prensa para queijo que possui as 
dimensões do tijolo e consegue eliminar o máximo de água durante a prensagem, 
graças ao seu mecanismo de funcionamento. 
Então, tem-se os dados que serão utilizados como base para comparação com 
os demais modelos produzidos e novas formas de produção para atender 
necessidades observadas durante os testes realizados até o momento. 
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Anexos 

 

 

Tabela 01 - Características Geométricas Antes do Ensaio ( NBR 15270) 
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Tabela 02 - Determinação da Resistência à Compressão ( NBR 15270) 
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Tabela 03 - Características Geométricas Após Ensaio ( NBR 15270) 
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Tabela 04 - Deformações Absolutas A pós Ensaio - NBR 15270 
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Tabela 05 - Deformações Relativas A pós Ensaio - NBR 15270 
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TÍTULO: ANÁLISE DE UM DINAMÔMETRO BASEADO EM TRANSDUTORES DO 

TIPO STRAIN GAUGE PARA A DETERMINAÇÃO DAS COMPONENTES DA FORÇA 

DE USINAGEM NO TORNEAMENTO ORTOGONAL 

Resumo 

A usinagem é o processo de fabricação mais empregado na indústria. Objetiva conferir 
forma, dimensões e acabamento à peça, por meio da remoção de cavaco. 
Particularmente, o processo de torneamento ortogonal caracteriza-se pela interação 
peça-ferramenta de corte, em que a aresta de corte é normal ao plano de trabalho e ao 
plano de referência. Tal geometria permite analisar fenômenos que ocorrem na 
formação do cavaco, a exemplo das componentes da força resultante. A interação 
ferramenta-peça durante a operação de torneamento, produz uma força de usinagem 
que pode ser decomposta nas forças de corte e de avanço, que agem na direção do 
movimento de corte e avanço, respectivamente. O desenvolvimento e a intensidade 
dessas forças influenciam em outras variáveis, tais como o desgaste da ferramenta, a 
potência consumida e vibrações. Assim, este trabalho objetiva apresentar os resultados 
parciais obtidos pelo desenvolvimento de um dinamômetro baseado em transdutores 
strain gauge, capazes de monitorar diretamente e em tempo real, as forças de corte e 
avanço no torneamento ortogonal. A captação dos sinais dos transdutores foi feita 
através de um sistema de aquisição baseado na plataforma Arduíno Uno. O 
dinamômetro será calibrado através de massas-padrão e testes de usinagem em 
Tecnil® e Alumínio serão efetuados. Espera-se que os resultados comprovem a 
capacidade do sistema de medir módulos de força até valores de 500N, evidenciando a 
aplicabilidade em aulas de graduação e pós-graduação. 
 
Palavras-chave: Dinamômetro, Usinagem, Força de corte e de avanço, Corte ortogonal 

TITLE: ANALYSIS OF A DYNAMOMETER BASED ON STRAIN GAUGE 

TRANSDUCERS TO DETERMINE COMPONENTS OF THE RESULTANT FORCE IN 

ORTHOGONAL TURNING 

Abstract 

Machining is the most used manufacturing process in the industry. It aims to provide 
shape, dimensions and finish to a raw material, by removing chips. Particular, the 
orthogonal turning process is characterized by the workpiece-cutting tool interaction, in 
which the cutting edge is normal to the work plane and the reference plane. Such 
geometry allows to analyze phenomena that occur in the formation of the chip, like the 
components of the resulting force. The tool-workpiece interaction during the turning 
operation produces a machining force that can be decomposed into the cutting and feed 
forces, which act in the direction of the cutting and feed movement, respectively. The 
development and intensity of these forces influence other variables, such as tool wear, 
power consumption and vibrations. Thus, this work aims to present the partial results 
obtained by the development of a dynamometer based on strain gauge transducers, 
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capable of monitoring directly and in real time, the cutting and advancing forces in 
orthogonal turning. The capture of the signals from the transducers was done through 
an acquisition system based on the Arduíno Uno platform. The dynamometer will be 
calibrated using standard masses and tests of machining in Tecnil® and Aluminum will 
be carried out. The results are expected to prove the system's capacity to measure force 
modules up to 500N values, showing the applicability in undergraduate and graduate 
classes. 
 
Keywords: Dynamometer, Machining, Cutting force, Feed force, Orthogonal cut 

Introdução 

A usinagem é reconhecidamente o processo de fabricação mais popular do mundo, 
transformando em cavacos algo em torno de 10% de toda a produção de metais e 
empregando dezenas de milhões de pessoas (TRENT, 1984). 

O termo usinagem pode ser definido como operação que ao conferir à peça forma, 
dimensões e acabamento, produz cavaco. E por cavaco entende-se como a porção de 
material da peça retirada pela ferramenta e caracterizada por apresentar forma 
geométrica irregular (MACHADO, 2009). 

Embora seja uma operação de ampla aceitação na indústria metalmecânica global, a 
usinagem ainda é considerada um processo imprevisível e paradoxal. Por um lado, 
apresenta complexidade devido às dificuldades em se definir as condições ideais de 
corte, muitas vezes imprevisíveis, mas por outro lado, uma vez bem determinados estes 
parâmetros e condições, a formação do cavaco ocorre adequadamente e a produção 
de peças dentro de especificações de dimensão, forma e acabamento é realizada com 
perfeição. 

Na usinagem de um material, a vida da ferramenta de corte, é normalmente o critério de 
maior importância. A vida da ferramenta é o tempo em que ela resiste do início ao fim 
do corte e, está relacionada ao critério de fim de vida e ao desgaste. Os desgastes em 
ferramentas de corte significam custos adicionais e perda de produtividade, pois quando 
há fim de vida de uma ferramenta é necessária a parada no processo para troca da 

ferramenta ocasionando tempo improdutivo na linha de produção (ZEILMANN, 2007). 

Neste sentido, a determinação das forças desenvolvidas durante o processo de 
usinagem é de extrema importância para o acompanhamento do processo fabril, bem 
como para determinar a vida útil da ferramenta, objetivando maior eficiência na 
operação. Usualmente, empregam-se dinamômetros baseados em células de carga 
para medições de forças em processos de fabricação. 

A força de usinagem pode ser entendida como o resultado da composição de três 
componentes, a força de corte (Fc), que é a projeção da força de usinagem na direção 
do movimento de corte; a força de avanço (Ff), que a projeção da força de usinagem na 
direção do movimento de avanço; e a força passiva (Fp), que é a projeção da força de 
usinagem perpendicular ao plano de trabalho (plano que contém as direções de corte e 
de avanço). A figura 1 do anexo ilustra a força de usinagem e suas componentes numa 
operação de torneamento. 

No corte ortogonal as componentes da força de usinagem irão atuar em um único plano, 
o plano de trabalho. Assim, por serem perpendiculares, as forças de corte (Fc) e de 
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avanço (Ff) podem ser facilmente obtidas empregando-se um dinamômetro. A 
decomposição da força de usinagem (Fu) nas diversas direções obedece a um teorema 
que permite representar todas as componentes em um círculo de diâmetro igual ao 
módula da força de usinagem. Essa representação é conhecida como Círculo de 
Merchant, conforme apresentado na figura 2 do anexo. 

Célula de carga é um transdutor eletromecânico que transforma uma solicitação 
mecânica em um sinal elétrico, posicionando o transdutor no local ou ponto onde é 
aplicada a força, mede-se sua intensidade através de um condicionador de sinais e um 
sistema de aquisição de dados (BARRETO, 1998; WEBER, 2008). 

A extensometria elétrica por Strain-Gauges utiliza como elemento sensível um fio 
resistivo que transforma uma variação de comprimento em variação de resistência 
elétrica. Os gauges são basicamente constituídos de uma resistência elétrica delgada, 
geralmente em forma de lâmina ou de um fio. Os gauges são baseados na propriedade 
elétrica dos condutores que, quando submetidos a um alongamento ou a um 
encurtamento de seu comprimento, variam suas resistências elétricas 
proporcionalmente a esta solicitação (DELIJAICOV, 2015; LUCIANO, 2011). 

 
Metodologia 

 

A primeira etapa do projeto do circuito de aquisição dos sinais de forças levou em 
consideração a seleção do sensor que seria empregado para a realização do trabalho 
e, assim, a obtenção dos módulos das forças de corte e de avanço durante a operação 
de usinagem. As células de carga selecionadas contêm transdutores do tipo strain 
gauge. Tais transdutores apresentam as seguintes características: 

Capacidade máxima de medição: 50 kg; 

Potência: 1,0 ± 0,1 mV/V; 

Impedância de entrada: 1000 ± 0,2 Ω; 

Impedância de saída: 1000 ± 0,1 Ω; 

Resistência de isolamento: 2000 Ohms; 

Temperatura: -20 a 70 °C; 

Tensão máxima de trabalho: 8 VCC. 

A figura 3 do anexo apresenta a célula de carga utilizada. 

A definição da célula levou em consideração a empregabilidade, uma vez que estes 
sensores são amplamente empregados em projetos utilizando a plataforma Arduíno, 
bem como pelo custo x benefício associado. Vale salientar que a seleção das células 
de carga extensométricas limita o emprego do dinamômetro para módulos de forças de 

até 500 N. 
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É necessário que a montagem do extensômetro siga a teoria da Ponte de Wheatstone, 
a fim de medir, com grande precisão e converter a variação de resistência em uma saída 
em voltagem. Cada célula de carga possui, internamente, dois elementos resistivos de 
1000 Ohm. Sendo assim, é necessário que outros dois resistores de igual valor sejam 
inseridos no sistema para equilibrarem a ponte, realizando uma ligação em meia ponte. 
A figura 4 do anexo ilustra a configuração de meia ponte de Wheatstone, para emprego 

com duas células de carga. 

A captação dos sinais provenientes das células de carga ocorrerá através da plataforma 
de prototipagem eletrônica Arduíno Uno e programada via IDE (Ambiente de 
Desenvolvimento Integrado) utilizando uma linguagem baseada em C/C++. Algumas 

características do Arduino Uno são: 

Voltagem operacional: 5V; 

Voltagem de alimentação (recomendada): 7-12V; 

Voltagem de alimentação (limites): 6-20V; 

Pinos de entrada digital: 14; 

Pinos de entrada analógica: 6; 

Corrente contínua por pino: 40 mA; 

Memória flash 32 KB. 

Foi necessário empregar no sistema de aquisição um amplificador de sinais. O 
amplificador selecionado foi o Módulo HX711, um conversor/amplificador de sinal 
analógico para digital. Algumas características do Módulo HX711 são: 

Tensão de operação: 4,8 a 5,5V DC; 

Corrente de operação: 1,6mA; 

Temperatura: -20 à 85°C; 

Precisão: 24 bits; 

Frequência: 80 Hz; 

A figura 5 do anexo apresenta o módulo utilizado no trabalho. Vale ressaltar, ainda que 
todos os elementos foram soldados em placa de circuito impresso, a fim de evitar 
interferências devido a ruídos, comuns em conexões pinadas. 

Por fim, para realizar corretamente a aquisição de dados, foi necessário o 
desenvolvimento de um código específico para o sistema. O código foi testado, redigido 
e carregado para o Arduíno via software IDE, em sua versão 1.8.13. Por se tratar-se de 
uma plataforma “open source”, ou seja, de livre criação, há uma variada lista de projetos 
disponíveis em diversos portais da web, a exemplo da nuvem hospedada pelo GitHub 
(https://github.com), em que os desenvolvedores podem trabalhar juntos para revisar, 
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gerenciar e construir projetos. Nesse sentido, vale ressaltar que a programação 
desenvolvida para este trabalho foi realizada com o auxílio de códigos de licença 

pública. 

Embora a interface do software Arduino IDE, possua um ambiente para visualização das 
leituras e gráficos para avaliação de projetos, o Serial Plotter, no presente trabalho 
optou-se por transferir todos os dados levantados nos testes para o software Microsoft 
Office Excel® 2016, objetivando facilitar o armazenamento e posterior análise e estudo 
mais detalhado destes. Assim, para realizar este processo de transferência e 
armazenamento dos dados para o Microsoft Office Excel® 2016, foi empregado o 
software PLX-DAQ® 2014. 

 
Resultados e Discussões 

 

De maneira geral, acredita-se que a avaliação do sistema mecânica atingirá o objetivo 
esperado, uma vez que, até o momento, todas as etapas do trabalho foram 
desenvolvidas conforme planejado, em que ambos os sistemas, o mecânico e o 
eletrônico já se apresentam operando e funcionais. 

É válido citar que todos os testes mecânicos empregados para avaliação do sistema 
foram realizados no Laboratório de Manufatura da UFRN, instrumentalizados pelo 
maquinário ali disponível. 

Seguindo o projeto, a primeira etapa do trabalho objetivou avaliar a estabilidade do 
dinamômetro ao usinar. Para a realização dos testes foram utilizadas amostras similares 
de alumínio e Tecnil®, em baixas velocidades de rotação e avanço. Para ambos os 
casos, observou-se que o dinamômetro apresentava instabilidades. Com o intuito de 
eliminar este problema, foi desenvolvido um sistema de aperto, a partir da inserção de 
dois parafusos laterais com pontas arredondas por uma lima. Novamente testes foram 
realizados sob as mesmas condições e comprovou-se a estabilidade. As figuras 6, 7 e 
8 apresentam imagens do dinamômetro e de como ficou seu design final. 

Inicialmente o sistema de aquisição de dados foi construído em uma placa Protoboard 
de ótima comunicação com o Arduíno, porém observou-se que a aglomeração de fios 
em uma placa pinada estava produzindo ruídos no sistema. Optou-se, então, por 
desenvolver todo o sistema em uma placa de circuito impresso, com todos os 
componentes soldados. Em testes aplicando carga, verificou-se que o sinal foi 
reconhecido, amplificado e traduzido em um valor de massa, que é apresentado em 
tempo real no Plotter Serial do Arduino IDE apresentando poucas interferências devido 
a ruídos. 

É importante ressaltar que devido ao fato de a etapa de calibração do equipamento 
ainda não ter sido finalizada, a confiabilidade desses valores é baixa, embora aparente 
tratar-se de valores coerentes com a força aplicada. As figuras 9 e 10 ilustram as 
configurações de montagem empregadas no trabalho e o resultado, respectivamente. 

Espera-se que a calibração da célula responsável pela medição da força de corte seja 
mais simples, uma vez que é apenas necessário utilizar uma ferramenta desenvolvida 
para esta etapa. Trata-se de uma chapa de metal com um rasgo para acoplar a 
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ferramenta em um lado e no outro um rasgo para acoplar as massas padrão. É 
importante citar que como o código desenvolvido para este trabalho foi baseado em um 
projeto de uma balança de carga, foram usadas massas padrão para realizar a 
calibração. Para proceder com a calibração da célula responsável pela medição da força 
de avanço, está sendo previsto o emprego de um sistema em que, a partir de uma 
roldana, seja possível apoiar massas padrão fazendo com que estas produzam uma 

deformação na célula. 

Por fim, uma vez o sistema estando calibrado, procederemos com os testes de 
usinagem, para avaliarmos a influência dos módulos das componentes da força de 
usinagem em diversos parâmetros como, geometria da ferramenta e velocidade de 

avanço, por exemplo. 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho realizou-se a avaliação de um dinamômetro baseado em células de 
carga extensométricas de até 500N de força, como sensores para medição direta e em 
tempo real das componentes da força desenvolvida durante o processo de usinagem 
em corte ortogonal. 

Foi realizado um projeto eletrônico de um sistema de aquisição dos sinais provenientes 
das células instaladas no dinamômetro, desenvolvido em uma placa de circuito 
impresso. O armazenamento dos dados da usinagem ocorreu no software Microsoft 
Office Excel® 2016, que permitiu a melhor manipulação, visualização e interpretação 
dos dados, a exemplo da criação de gráficos dos módulos das forças das componentes 
em tempo real. 

Com a complementação do trabalho através da realização da calibração do dispositivo 
e da realização de testes de usinagem, espera-se que o protótipo se mostre satisfatório, 
permitindo sua aplicação em aulas de graduação e pós-graduação em Engenharia 
Mecânica. Espera-se, também que o desafio de construir, avaliar e empregar, de fato, 
um instrumento funcional e de baixo custo auxilie e inspire futuros trabalhos no 
Laboratório de Manufatura da UFRN. 
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Anexos 

 

 

Força de usinagem e suas componentes no torneamento Fonte: Machado et al. (2009) 
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Representação do círculo de Merchant Fonte: Machado et al. (2009) 

 

 

Célula de carga Fonte: Faranux Electronics (2019) 
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Ponte de Wheatstone Fonte: Vieira (2016) 

 

 

Módulo Amplificador HX711 Fonte: Faranux Electronics (2019) 
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Visualização do dinamômetro Fonte: Autoria própria 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2080 

 

 

Visualização do dinamômetro Fonte: Autoria própria 
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Visualização do dinamômetro Fonte: Autoria própria 
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Esquema de ligação para obtenção de forças com o uso de uma célula de carga. Fonte: 
Faranux Electronics (2019) 

 

 

Montagem do sistema de aquisição Fonte: Autoria própria 
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TÍTULO: Simular o fenômeno termoelétrico do painel solar e célula termoelétrica 

utilizando COMSOL 

Resumo 

A procura em diversificar a matriz energética, por causa das fontes não renováveis 
possuírem seus recursos finitos e produzirem impactos ambientais, faz com que as 
fontes renováveis sejam uma alternativa. A energia solar, sendo uma delas, depende 
da quantidade de incidência solar na placa fotovoltaica e da temperatura dos 
componentes, visto que o aumento de temperatura diminui a taxa de rendimento. Assim, 
esse trabalho propõe estudar sobre o funcionamento do painel solar e da célula 
termoelétrica, com o intuito de analisar em quais parâmetros se obtém um desempenho 
mais eficiente, como também os pontos de máxima potência, e validar por meio de 
simulações realizadas na ferramenta COMSOL Multiphysics. 
 

Palavras-chave: Energia solar. Célula termoelétrica. Sistema híbrido. COMSOL. 

TITLE: Simulate the solar panel and thermoelectric cell thermoelectric phenomenon 

using COMSOL 

Abstract 

The search to diversify the energy matrix, because non-renewable sources have their 
finite resources and produce environmental impacts, makes renewable sources an 
alternative. Solar energy, being one of them, depends on the amount of solar incidence 
in the photovoltaic plate and the temperature of the components, since the increase in 
temperature decreases the efficiency rate. Thus, this work proposes to study about the 
functioning of the solar panel and the thermoelectric cell, in order to analyze in which 
parameters it obtains a more efficient performance, as well as the points of maximum 
power, and validate through simulations performed in the COMSOL Multiphysics tool. 

 
Keywords: Solar energy. Thermoelectric cell. Hybrid system. COMSOL. 

Introdução 

A energia solar, sendo uma fonte renovável, vem cada vez mais sendo uma alternativa 
promissora para diversificar a matriz energética de alguns países, visto que o seu uso 
permite: redução do uso de combustíveis fósseis, redução de emissões de gases de 
efeito estufa, desenvolvimento tecnológico, geração de empregos e criação de valor, 
vetores da sustentabilidade ambiental, social e econômica. (ESPOSITO; FUCHS, 2013) 
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O Brasil, por ser uma região que recebe grandes incidências solares durante o ano, faz 
com que a energia fotovoltaica seja uma boa opção de fonte energética, sendo essa, 

inserida na matriz elétrica aos poucos, apresentando ainda uma pequena taxa. 

A energia elétrica na placa fotovoltaica é gerada pelo efeito fotovoltaico. Efeito, no qual, 
a energia solar é obtida por meio da conversão da radiação solar em eletricidade 
mediante materiais semicondutores. (BRAGA, 2008) 

No entanto, quanto maior a incidência solar em uma placa fotovoltaica, maior é a 
temperatura nas células em operação, devido a taxa de energia solar não convertida 
em energia elétrica e é dissipada em forma de calor nos componentes. (ARAÚJO, 2019) 

Diante disso, uma alternativa estudada para tentar aumentar a taxa de eficiência da 
placa foi a de utilização de células termoelétricas, ou pastilhas de Peltier, para resfriar o 
painel, transferindo calor e dando potência às células. Essas células produzem o 
fenômeno Peltier que foi descoberto por Jean Charles Athanase Peltier em 1834, e de 
acordo com Almeida (2015) esse efeito se refere à presença de um gradiente de 
temperatura entre as junções de dois condutores distintos de um circuito elétrico quando 
submetido por uma corrente elétrica. 

Levando em consideração que os condutores ou semicondutores sejam do tipo-P e 
outro do tipo-N, segundo Araújo (2018), os de tipo-N possuem impurezas que geram 
carga negativa com os elétrons livres, enquanto o outro tipo gera carga positiva com a 
ausência de elétrons livres, ou seja, nesse tipo os portadores de carga se move no 
sentido da corrente elétrica, e no tipo-N acontece o inverso. 

Portanto, foram estudadas essas características e dada continuação à linha do projeto 
que propôs um sistema híbrido fotovoltaico-termoelétrico. Além da proposta de uso da 
ferramenta computacional COMSOL Multiphysics, com o objetivo de validar os 
resultados obtidos pelos resultados das simulações. 

 

Metodologia 

 
Assim, continuando a linha de pesquisa do ano anterior, onde foram estudadas técnicas 
que trouxesse uma maior eficiência de placas fotovoltaicas com a utilização de células 
termoelétricas, foi proposto o estudo do funcionamento em geral das placas 
fotovoltaicas e das células termoelétricas e modelos matemáticos para ambas. 

De acordo com Rodrigues et. al (2018), o modelo matemático das células fotovoltaicas 
mais utilizado é o de cinco parâmetros pois demonstram uma boa relação entre a 
complexidade e o desempenho. O circuito deste modelo está representado na Figura 
1. 

As células termoelétricas com sua característica de resfriar um lado e logo aquecendo 
o outro, é representada pela Figura 2. É possível observar as duas camadas de material 
isolante e no meio os pares semicondutores (tipo-P e tipo-N) e uma camada de um 
condutor para movimentar a corrente elétrica. 

Posteriormente, fez-se uso da ferramenta COMSOL, a qual seria utilizada para realizar 
simulações com bases físicas de acordo com especificações, características dos 
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materiais, além de equações que fossem adequadas para o problema a ser simulado. 
Sendo inseridas as condições que a placa poderia ser submetida e em qual delas traria 
a máxima potência. O software realiza simulações multi físicas, ou seja, sendo possível 
selecionar mais de uma física para ser analisada no problema. 

Assim, ocorreu o estudo da plataforma, realizando algumas simulações de sistemas já 
existentes por meio de tutoriais, obtendo familiaridade, e verificando se os resultados 

obtidos faziam sentido. 

Para a realização das simulações é necessário um levantamento de informações, como 
a geometria, a composição, dimensões, camadas de contorno, condições iniciais e, às 
vezes, finais, pontos de aplicações, as físicas estudadas, além de que esses tipos de 
informações mudam de acordo com o sistema e com o objetivo do estudo. Após inserir 
todas as informações do sistema, coloca-se para computar os resultados. No entanto, 
a simulação não é um processo tão simples, visto que, é preciso relacionar as 
configurações das físicas estudadas de forma coerente para obtenção de resultados 

coesos. 

Etapas para criar um projeto no COMSOL: 

1. Inicializar o programa. 

2. Selecionar o COMSOL Model Wizard para escolher o modelo de coordenada do 
sistema, as físicas relevantes para o problema e o tipo de estudo que deseja performar 
(estacionário ou tempo independente). 

3. Definir as variáveis, parâmetros e equações pertinentes ao problema. 

4. Definir a geometria do sistema. 

5. Selecionar os materiais que serão utilizados no modelo do sistema. 

6. Selecionar as fronteiras, massa e condições iniciais para o sistema para cada uma 
das físicas utilizadas. 

7. Escolher o tamanho elementar para ser usado. 

8. Ajustar os parâmetros de solução e computar. 

9. Exibir os resultados. 

No entanto, não é todo sistema que necessita de todos esses passos na criação de um 
modelo, depende muito da complexidade e do objetivo da simulação, podendo precisar 

de menos ou mais configurações. 

No decorrer do estudo, ainda foi proposta a simulação de um sistema de transferência 
de calor de uma linha de dutos no Laboratório de Avaliação e Medição em Petróleo - 
LAMP, objeto de outra pesquisa. Esta tem como objetivo simular o desenvolvimento 
térmico do sistema, apontando a evolução da temperatura em todos os pontos do 
sistema, além da evolução do perfil térmico estabelecido no fluído, tanto no perfil 
estacionário como no de tempo dependente. 
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Resultados e Discussões 

 
A princípio foi feito um estudo do funcionamento das placas fotovoltaicas como também 
das células termoelétricas, tendo como base os resultados obtidos anteriormente no 
projeto, para poder correlacionar com resoluções obtidas por meio de simulações na 
ferramenta computacional COMSOL Multiphysics, visto que possuem precisão. 
  
Os resultados anteriores apontam a viabilidade e estes são em relação à temperatura 
durante o funcionamento da placa, visto que quando há o aumento de temperatura o 
painel tem redução de rendimento. Decorrem também em relação a potência consumida 
e a gerada e a avaliação de rendimento com a utilização das células termoelétricas para 
ajudar no controle da temperatura por meio da refrigeração. 

No entanto, o progresso da pesquisa foi ainda prejudicado em virtude do fechamento do 
laboratório (como forma de evitar a propagação do Covid-19) onde se encontra o 
computador no qual está instalado o software licenciado. 

 
Conclusão 

 

Diante das dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa, não houve os resultados 
esperados, os quais seriam relacionados com os resultados anteriores para realizar um 
comparativo e novamente analisar a viabilidade. 

No entanto, foi dado suporte em outras pesquisas em execução no laboratório, por 
exemplo, com programação em Python, para auxiliar na pesquisa de criptografia. E 
anteriormente, também com a programação do protocolo CAN, estabelecendo 
comunicação entre dois módulos. 
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Figura 2. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2089 

 

CÓDIGO: ET1171 

AUTOR: GEOVANNA KAREN PIRES DANTAS DE ARAUJO MACEDO 

ORIENTADOR: DIANA CARLA SECUNDO DA LUZ 

 

 

TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL: VIABILIDADE DO USO DE RESINA DE POLIURETANO 

VEGETAL À BASE DE ÓLEO DE MAMONA COMO IMPERMEABILIZANTE 

Resumo 

 

O setor da Construção Civil é, reconhecidamente, o setor de atividades humanas que 
mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva. Existem diversos 
desafios para o setor da construção, porém, em suma, eles giram em torno 
principalmente da redução e otimização do consumo de materiais e energia, redução 
dos resíduos gerados, e da preservação do meio ambiente. Por questões éticas e 
ambientais, a sustentabilidade é uma demanda cada vez mais solicitada pela sociedade 
e, em contrapartida, estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados pelo 
conjunto das atividades humanas sejam provenientes da construção. Nesse sentido, a 
idealização de um tijolo feito com matéria prima proveniente do descarte de papel e 
resíduos gerados pela UFRN apresenta-se como uma iniciativa considerável e relevante 
para a sociedade. Para tanto, é imprescindível observar o comportamento do tijolo face 
a absorção de umidade para que seu uso não seja comprometido e propor um tipo de 
material de fonte sustentável que garanta a estabilidade das suas características, 
problemática que pôde ser desenvolvida ao utilizar-se de uma resina poliuretana a base 
de óleo de mamona. Uma análise de variância foi utilizada para verificar a influência 
exercida pelos diferentes sistemas de impermeabilização. Além disso, observou-se a 
tendência de diminuição do teor de umidade com o aumento de demãos da resina, em 
decorrência da impermeabilização das partículas. 

 
 
Palavras-chave: Tijolo de papel, Absorção de água, Resina Poliuretana Vegetal. 

TITLE: BRICK MADE WITH DISPOSAL OF PAPER FOR APPLICATION IN CIVIL 

CONSTRUCTION: FEASIBILITY OF THE USE OF VEGETABLE POLYURETHANE 

RESIN BASED ON CASTOR OIL AS WATERPROOFING 

Abstract 

 

The construction industry is, recognizably, the most natural resource consuming sector 
of human activities. There are several challenges that this industry needs to overcome, 
but they consist primarily on the reduction and optimization of the energy and materials 
consumption, the reduction of created residues and preservation of the environment. 
Due to ethical and environmental issues, sustainability is a demand that is increasingly 
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requested by society however, on the other hand, it is estimated that more than 50% of 
the solid waste generated by all human activities comes from construction. In this line of 
thinking, the idealization of a brick made with raw materials from the disposal waste 
generated by UFRN presents itself as a considerable and relevant initiative for society. 
For that reason, it is indispensable to observe the brick’s behavior in terms of its water 
absorption, so that its use is not compromised and propose a type of material from a 
sustainable source that guarantees the stability of its characteristics — a proposition that 
was developed using a polyurethane resin based on castor oil. An analysis of variance 
was used to verify the influence exerted by the different waterproofing systems. In 
addition, there was a tendency to decrease the moisture content with the increase of 

resin coats, due to the waterproofing of the particles. 

 
 
Keywords: Paper brick, Water absortion, Polyurethane resin 

Introdução 

Considerações sobre o conceito de sustentabilidade são cada vez mais recorrentes na 
esfera da construção civil, bem como em todos os setores da sociedade, uma vez que 
a tendência mundial segue em busca de inovações tecnológicas ao passo em que preza 
por redução de impactos ambientais, fazendo-se necessária uma atenção especial ao 
campo dos materiais numa perspectiva que priorize esse novo perfil de 
desenvolvimento. 

 

Buscando formas de integrar a prosperidade econômica à questões ambientais e ao 
progresso nas propriedades dos materiais, a ciência tem explorado caminhos 
alternativos que possam atender com excelência aos requisitos sustentáveis, aliando 
tecnologia à investimentos e fazendo com que esta tendência pese cada vez mais nas 
decisões das pessoas, corporações e organizações. 

 

Percebe-se, nesse sentido, que para atender aos critérios de sustentabilidade, há uma 
procura em materiais biodegradáveis, que não agridam o meio ambiente e que sejam 
derivados de uma matéria orgânica. 

 

Os materiais utilizados para cumprir a função de isolar e proteger as estruturas de uma 
edificação da passagem indesejável de líquidos e vapores, mantendo assim as 
condições de habitabilidade da construção, também são alvos de estudo da linha de 
pensamento sustentável, em que busca-se satisfazer todos os critérios de desempenho 
necessários para manter o sistema protegido bem como considerar a repercussão 

ambiental que a utilização deste material pode trazer. 

 

A preocupação com a impermeabilização de materiais demonstra ser uma providência 
de caráter coerente e cauteloso, uma vez que prezar pela impermeabilização de um 
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sistema implica no incremento não somente de sua durabilidade como também pode 
significar melhoras consideráveis em sua resistência mecânica. 

 

O óleo provindo da mamona (Ricinus communis) é um material sustentável em que 
observa-se grande versatilidade química dentro do ramo industrial. Ele pode ser 
utilizado na indústria de plásticos, de cosméticos, tintas e vernizes, na siderurgia, e 

possui aplicações práticas diretamente no ramo da Engenharia Civil. 

 

A especialidade do óleo de mamona reside no fato de que 81-96 % de sua composição 
consiste de glicerídeos de ácido ricinoleico (C18 H34 O3), que é o principal componente 
do óleo de mamona, formado pelo ácido oleico com uma hidroxila no 12º carbono. Essa 
particularidade torna o óleo de mamona único em relação a todos os outros óleos 
vegetais e animais, conferindo-lhe certas peculiaridades de comportamento e aplicação. 
Isso possibilita a produção de derivados específicos nas reações com sua hidroxila. Por 
causa deste grupo de hidroxila extremamente polar, ele é compatível com uma grande 
variedade de resinas naturais e sintéticas. MURAKAMI (2002, p. 11) 

 

A partir do óleo é possível desenvolver pré-polimeros e polióis com propriedades 
distintas que, quando combinadas, formam o poliuretano (DIAS, 2005). Jocelen Masson 
(2017), se refere ao uso de resinas em revestimentos de pisos como as mais resistentes, 
versáteis e duráveis em relação aos demais sistemas existentes. 

 

Seguindo a tendência de desenvolvimento de produtos sustentáveis para agregar valor 
ao tijolo de papel, de modo a prezar pela utilização do maior número de materiais de 
origem sustentável possível para sua concepção, o presente trabalho teve como 
finalidade desenvolver um estudo para atestar a viabilidade do uso da resina poliuretana 
a base de óleo de mamona como impermeabilizante para um protótipo de tijolo de papel 
a ser utilizado como elemento de vedação. 

 
Metodologia 

 
2.1 Produção de tijolos 
 
Este item pode ser melhor descrito no trabalho intitulado "TIJOLO FEITO COM O 
DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PROCESSO 
DE PRODUÇÃO DOS TIJOLOS DE PAPEL". 
 
2.2 Sistema de impermeabilização 
 
Haja vista a inexistência de normas as quais se refiram a um tijolo composto pelos 
materiais estudados, foi utilizada como parâmetro a norma NBR 8492 para Tijolo de solo 
cimento – Análise dimensional determinação da resistência à compressão e da 
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absorção de água para a execução do ensaio de absorção de água devido a 
similaridade de dimensões entre os dois blocos. 
 
A realização do ensaio para avaliação da capacidade de absorção de água dos tijolos 
consiste na secagem do tijolo em estufa a 110ºC, na pesagem do corpo de prova seco, 
na imersão do tijolo em água durante 24 horas e na pesagem do corpo de prova 
saturado antes de decorridos 3 minutos. Haja vista a impossibilidade do uso da estufa, 
foram usados blocos em secagem há mais de 90 dias em que a diferença entre as 2 
últimas conferências de massa diferiram em menos de 0,5%. A equação do índice de 
absorção de água segue na Figura 1. 
 
Foram retirados do lote da prensa de queijo 3 corpos de prova para compor cada grupo 
e observar o comportamento do tijolo aos diferentes sistemas de impermeabilização aos 
quais foram submetidos. A absorção média do grupo é obtida pela média dos valores 
individuais dos corpos de prova. 
 
2.2.1 Resina poliuretana a base de óleo de mamona 
 
A resina poliuretana vegetal bicomponente à base óleo de mamona foi utilizada na 
impermeabilização dos tijolos. 
 
A resina de mamona, como é comumente chamada, trata-se de um polímero com base 
vegetal e já vem sendo muito usada como impermeabilizante. A mamona é atóxica e 
ecologicamente correta, não agride no momento da aplicação e nem o ambiente em que 
será aplicada. A escolha desse material partiu de dois pressupostos: 
 
Este impermeabilizante a base de poliuretano vegetal é formado a partir da reação de 
polimerização a frio de polióis e isocianato, e constitui uma membrana monolítica, com 
estabilidade físico-química, elasticidade, aderência em materiais porosos e 
impermeabilidade, fator primordial em razão da matéria prima do tijolo, a celulose, ser 
significativamente anfifílica – apresenta uma região polar ou hidrofílica (que se dissolve 
na água) e outra apolar ou hidrofóbica (Lindman, 2018). 
 
Uma característica muito forte da molécula de água é a de formar pólos, como se fossem 
pequenos ímãs. Quando outras substâncias possuem a mesma característica, como é 
o caso do papel, elas interagem com a água e molham. Por isso, é imprescindível um 
sistema de impermeabilização que garanta a proteção e durabilidade do tijolo. 
Outro ponto crucial para a escolha deste material impermeabilizante é atender ao 
objetivo do trabalho de desenvolver um produto com proposta sustentável, uma vez que 
a resina é feita à base do óleo de mamona, insumo natural e renovável, sendo uma 
opção ecológica de insumo para a produção da resina, que é totalmente atóxica por não 
conter nenhum tipo de solvente sintético. 
 
2.2.2 Fécula de mandioca 
 
Fécula de mandioca ou polvilho doce, é um pó fino, branco, sem cheiro e sem sabor, é 
um carboidrato obtido da raiz da mandioca devidamente limpas, descascadas, 
trituradas, desintegradas, purificadas, peneiradas, centrifugadas, desidratadas e 
secadas. A fécula é utilizada como um dos componentes de uma técnica que ultrapassa 
de geração em geração e consiste em misturar 1 parte de fécula para 5 partes de água 
formando uma cola vegetal forte e muito útil em diversos âmbitos, principalmente no 
artesanato. 
Utilizou-se da cola de fécula em 2 dos grupos do experimento como método semelhante 
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ao que é conhecido como imprimação na Construção Civil, que tem por finalidade o 
tamponamento dos pequenos poros presentes na superfície do objeto, para que assim 
fosse possível garantir um melhor desempenho do tijolo ao ser imerso em água. 
 
2.3 Procedimento Experimental 
 
2.3.1 Verificação das condições iniciais dos tijolos 
 
Foram separados 6 grupos de 3 tijolos cada para a realização de testes preliminares a 
fim de observar o comportamento do tijolo com relação a utilização da resina poliuretana 
a base de óleo de mamona como impermeabilizante, como alguns dispostos na Figura 
2. 
 
Para tanto, foram observados aspectos como dimensões, planeza das faces, presença 
de trincas, e, em caso negativo, espanados e levados a medição da massa em balança 
da marca Águia Urso, modelo SF-400 com resolução de 1g. A divisão dos grupos seguiu 
de acordo com o Quadro 1. 
 
2.3.2 Aplicação de resina poliuretana vegetal a base de óleo de mamona 
 
A resina poliuretana a base de mamona é composta por dois componentes (A + B), que 
devem ser misturados na proporção de 1:2 em volume, vide Figura 3 e 4. Após a mistura, 
o tempo de trabalho (pot life) gira em torno de 20 minutos, quando a resina entra no 
ponto de gel dificultando a aplicação do material, gerando consequentemente perdas. 
A aplicação sucedeu utilizando-se de um pincel para a distribuição do produto nas faces 
do tijolo. Em um único grupo, denominado grupo 6, o uso do pincel foi dispensado em 
detrimento da imersão das faces do tijolo em recipiente contendo o produto. 
 
As demãos foram aplicadas no momento em que a membrana apresentou-se seca ao 
toque, como indica o fabricante, atentando-se para que tempo máximo entre demãos 
não ultrapassasse 04 horas, período em que ocorre a polimerização final (reação total) 
e impossibilita a aderência entre camadas. O aspecto dos tijolos pode ser conferido na 
Figura 5. 
 
2.3.3 Aplicação de cola de fécula de mandioca 
 
Em 2 dos grupos testados, a cola de fécula foi utilizada para que fosse observada a sua 
contribuição quanto ao preenchimento de pequenos poros existentes na superfície do 
tijolo e deixados em secagem por 36h. Os aspectos desse procedimento podem ser 
observados nas Figuras 6, 7 e 8. 
 
2.3.4 Imersão dos tijolos em água 
 
Como recomenda a norma, cada grupo de tijolos foi imerso por 24h. 
 
Resultados e Discussões 

 

Com o intuito de estabelecer medidas preventivas ao coronavírus (Covid-19), a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) suspendeu por meio da Portaria 
nº 452/2020-R suas atividades presenciais. Estas mudanças acabaram por inviabilizar 
a utilização do laboratório e consequentes resultados mais primorosos, uma vez que 
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não foi possível dar continuidade ao aprimoramento do protótipo do tijolo como havia 
sendo feito. 

 

Até pouco antes da suspensão das atividades em laboratório, 3 moldes de tijolos foram 
explorados, sendo eles provenientes de uma fôrma de madeira, uma fôrma de tijolo de 
solo cimento, e uma fôrma de queijo. Os tijolos da fôrma de queijo foram os que 
apresentaram melhor aspecto visual, com poucas deformações, sem presença de 
trincas e menor relação entre tempo gasto e produtividade, e, por isso, foram os tijolos 
escolhidos para a realização dos ensaios de absorção de água. 

 

Os resultados dos índices de absorção de água de acordo com os diferentes métodos 
de impermeabilização são apresentados a seguir. 

 

De acordo com a Tabela 1, os índices de absorção de água do tijolo de papel, como era 

esperado, apresentaram altos valores dada a composição de sua matéria prima. 

Segundo os dados apresentados na Tabela 2 foi possível observar um decréscimo 
significativo de aproximadamente 45 pontos percentuais no índice de absorção de água 
em função da aplicação de apenas uma demão da resina poliuretana. 

 

Já na segunda demão de resina poliuretana, o resultado foi ainda melhor, obtendo um 
decréscimo de 68,5 pontos percentuais com relação ao grupo de controle, sem 
impermeabilizante, como apresenta a Tabela 3. 

 

As três demãos da resina poliuretana a base de óleo de mamona garantiram ao tijolo de 
papel um declínio de 89,08 pontos percentuais em referência ao grupo de controle, o 
que implica, em porcentagem, numa redução de 35% dos valores de absorção de água 

do grupo isento de impermeabilização e pode ser observado na Tabela 4. 

 

Como citado anteriormente, a fécula de mandioca foi utilizada como alternativa ao 
tamponamento dos poros existentes nas faces exteriores ao tijolo, o que facilitaria, 
posteriormente, a utilização da resina poliuretana à base de óleo de mamona. No 
entanto, com o intuito de observar o seu comportamento face a imersão em água, o 
grupo foi ensaiado e apresentou as seguintes informações dispostas na Tabela 5. 

 

Para confirmar a hipótese de que a absorção de água é alterada de acordo com o 
sistema de impermeabilização utilizado, foi feita uma análise de variância entre os 
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grupos sem impermeabilizante (GC), com cola de fécula de mandioca (FM) e 3 demãos 
de impermeabilizante (3D), de acordo com os dados estatísticos apresentados na 

Tabela 6. 

 

Define-se as hipóteses: 

H0: Não existe diferença significativa nos índices de absorção entre os grupos de acordo 

com o método de impermeabilização; 

H1: Existe diferença significativa nos índices de absorção entre os grupos de acordo 
com o método de impermeabilização; 

 

De acordo com tabela 6, o valor de F consta como 222,89 e Fcrítico o valor de 5,14. 
Com isso, é possível inferir que a hipótese H1 é verdadeira; ou seja, que os três 
diferentes sistemas de impermeabilização utilizados para proteger os tijolos de papel 
interferiram de modo discrepante na absorção de água dos mesmos. Outro valor que 
confirma a veracidade da hipótese H1 é o valor-P que apresentou um valor muito abaixo 
do nível de significância de 5% adotado na análise, sendo ele 2,34x10^-06. 

 

O gráfico 1 apresenta visualmente a diferença entre as médias dos grupos analisados. 

 

Um último grupo ainda foi ensaiado e diz respeito a um sistema de impermeabilização 
feito com 1 demão de cola de fécula e 2 demãos de resina poliuretana a base de óleo 
de mamona, que apresentou, para um dos tijolos denominado Tijolo 3 (vide Tabela 7), 
um índice de absorção de água de 25,82%, próximo ao limite máximo de 22% para os 
valores individuais de absorção de água segundo a norma de tijolos de solo-cimento. 
No entanto, esse é um comportamento que será melhor estudado e aprofundado em 
estudos seguintes. 

 
Conclusão 

 

A resina poliuretana vegetal à base de óleo de mamona mostrou-se eficiente pois 
representou um recurso determinante para diminuir a capacidade de absorção de água 
dos tijolos. Observou-se a tendência de diminuição do teor de umidade com o aumento 
de demãos de resina poliuretana, efeito decorrente da impermeabilização das 
partículas. 

 

Considerando o índice de absorção de água entre os grupos que não foram 
impermeabilizados e os que receberam demãos da resina poliuretana, a variação foi 
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bem evidente com redução de 44,81, 68,5, e 89,08 em pontos percentuais para os 
grupos com 1, 2 e 3 demãos de resina poliuretana vegetal, respectivamente. Pode-se 
inferir que o índice de absorção de água teve uma redução significativa com o aumento 
da quantidade de demãos. Podem ser explorados resultados com um maior número de 
demãos em trabalhos futuros. Cabe destacar, ainda, que a utilização da cola de fécula 
de mandioca como preparador da superfície junto a duas camadas de resina poliuretana 
conferiu a um dos tijolos um excelente desempenho frente ao ganho de umidade e que 
será poderá ser objeto de estudo dos próximos trabalhos. 
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Figura 1 – Equação do índice de absorção de água. 

 

 

Figura 2 – Grupos a serem ensaiados 
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Quadro 1 – Divisão de grupos de acordo com o método de impermeabilização 
empregado 

 

 

Figura 3 – Resina Poliuretana Vegetal Bicomponente a base de óleo de mamona 
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Figura 4 – Aspecto da mistura dos dois componentes 
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Figura 5 – Aspecto dos tijolos após impermeabilização 
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Figura 6 – Tamponamento de poros superficiais existentes com cola de fécula. 
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Figura 7 – Tamponamento de poros superficiais existentes com cola de fécula. 
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Figura 8 – Aspecto do tijolo após imersão de uma de suas faces em cola de fécula. 

 

 

Tabela 1 – Dados e índices de absorção de água referentes ao grupo de controle. 

 

 

Tabela 2 – Dados e índices de absorção de água referentes ao grupo com 1 demão de 
resina poliuretana. 
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Tabela 3 – Dados e índices de absorção de água referentes ao grupo com 2 demãos de 

resina poliuretana. 

 

 

Tabela 4 – Dados e índices de absorção de água referentes ao grupo com 3 demão de 
resina poliuretana. 

 

 

Tabela 5 – Dados e índices de absorção de água referentes ao grupo com 1 demão de 
cola de fécula. 

 

 

Tabela 6 – ANOVA: Comparação entre corpos de prova submetidos a diferentes 
sistemas de impermeabilização. 
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Tabela 7 – Dados e índice de absorção de água referentes ao Tijolo 3, impermeabilizado 
com 1 demão de cola de fécula e 2 demãos de resina poliuretana. 
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TÍTULO: Planejamento e Controle de Movimentos de Robôs Aplicados a Exoesqueleto 

Robótico 

Resumo 

O presente plano de trabalho está inserido no projeto “PVG13038-2015 - Órteses Ativas 
Transparentes para Reabilitação e Assistência à Locomoção – TAO”, que visa o projeto 
e a construção de órteses ativas transparentes para o auxílio à locomoção de pessoas 
com pouca ou nenhuma mobilidade nos membros inferiores (paraplégicos). O 
dispositivo a ser desenvolvido é constituído por um exoesqueleto dotado de motores 
elétricos alimentados por baterias que permitem a execução de movimentos 
automáticos pré-programados (caminhar, sentar, levantar, descer e subir degraus. 
Assim, o exoesqueleto terá maior autonomia, através da execução automática de 
movimentos complexos. Pretende-se fazer com que os movimentos do exoesqueleto se 
adaptem de forma autônoma às características do terreno, diminuindo a necessidade 

de intervenção constante por parte do usuário. 

 
Palavras-chave: ÓRTESE ATIVA, CONTROLE, E EXOESQUELETO. 

TITLE: Planning and Control of Robot Movements Applied to Robotic Exoskeleton 

Abstract 

The present work plan is part of the project “PVG13038-2015 - Transparent Active 
Orthoses for Rehabilitation and Assistance to Locomotion - TAO”, which aims at the 
design and construction of transparent active orthoses to assist the mobility of people 
with little or no mobility in the lower limbs (paraplegics). The device to be developed 
consists of an exoskeleton equipped with electric motors powered by batteries that allow 
the execution of pre-programmed automatic movements (walking, sitting, lifting, 
descending and climbing steps. Thus, the exoskeleton will have greater autonomy, 
through the execution complex movements, aiming to make the movements of the 
exoskeleton autonomously adapt to the characteristics of the terrain, reducing the need 
for constant intervention by the user. 
 
Keywords: ACTIVE ORTHESIS, CONTROL, AND EXOSKELETON. 

Introdução 

Desde da década de 60 trabalhos relacionados a órteses ativas vêm sendo 
desenvolvidos em alguns países, sobretudo nos Estados Unidos onde o foco principal 
desses modelos era a construção de tecnologias para fins militares devidos a mutilações 
em soldados vindos de guerras. Na atualidade, grupos de pesquisas em diversos países 
estão melhorando formas no que diz respeito à órteses ativas tanto para membros 
inferiores quanto para superiores através de materiais mais leves e resistentes como 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2107 

 

fibra de carbono e o incremento da microeletrônica para controle de atuadores e leitura 
de sensores. 

As órteses ativas ou exoesqueletos dos membros inferiores são uma forma de 
assistência para o caminhar de pessoas com alguma deficiência locomotora e são 
compostos por estruturas mecânicas e elétricas de elevado peso e volume. Um exemplo 
recente desse tipo de estrutura foi o exoesqueleto desenvolvido pelo pesquisador Miguel 
Nicolelis e exibido durante a abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2014, no Brasil. 
Esse cientista criou em 2013, um projeto que objetiva devolver movimentos à pacientes 
com algum tipo de paralisia corporal por meio do uso de um exoesqueleto. O projeto foi 
liderada por três grupos de pesquisa: a parte relacionada à robótica, por Gordon Cheng, 
da Universidade Técnica de Munique, o exoesqueleto foi construído por uma equipe de 
pesquisadores franceses, enquanto Nicolelis e sua equipe se focaram em estudar os 
sinais elétricos do cérebro e usá-los para controlar os membros robóticos. 

Dentro deste contexto, um aspecto importante para incorporar o conceito de 
transparência neste dispositivo robótico vestível é desenvolver e implementar técnicas 
de planejamento e controle do movimento que busquem otimizar o consumo energético, 
ao mesmo tempo em que possibilitem a execução de movimentos antropomórficos, 
adaptados e personalizados de acordo com as características biométricas específicas 

do usuário. 

Desta forma, este plano de trabalho tem como foco no desenvolvimento e na 
implementação de técnicas de planejamento e controle do movimento de robôs, as quais 
serão aplicadas particularmente no controle de movimentos do exoesqueleto robótico 

da órtese ativa Ortholeg 2.0. 

 
Metodologia 

 
Os trabalhos foram desenvolvidos diante de um estrutura exoesquelética recém 
construída e o foco foi controlar a posição e velocidade de giro dos motores os quais 
movimentam as juntas gerando assim o caminhar. A parte de hardware é composta por 
uma placa controladora modelo T REX como mostra a Figura 1, desenvolvida pela 
empresa Sparkfun Electronics que é capaz de acionar até dois motores de Corrente 
Contínua (CC) e possui um microcontrolador ATmega 328P, o mesmo usado em placas 
Arduino. Os motores CC de escovas 150W são da fabricante Maxon Motor onde no 
projeto são utilizados quatro, sendo um par para as articulações do joelho e outro para 
os quadris. Além disso, foi usado um raspberry pi 3 que é um mini-PC que inicia 
distribuição Raspbian e Ubuntu, dessa forma ele é capaz de implementar técnicas de 
visão computacional para o auxílio da órtese e comunicar-se com a placa de controle 
dos motores para a melhoria de certos parâmetros. 
 
A seguir será detalhada parte do trabalho desenvolvido, focando nas técnicas utilizadas 
para o funcionamento do motores em conjunto da placa controladora. 
 
1. ESTUDO DA ARTE 
 
A Ortholeg 2.0, como visto na Figura 2, possui um mecanismo constituído por um 
conjunto de estrutura rígidas unidas por juntas rotacionais. O protótipo da órtese tem 
atuadores nas juntas do joelho e nas juntas coxofemorais, enquanto que as articulações 
do tornozelo são equipadas com juntas passivas. Nos quadris tem um par de atuadores 
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de motores CC que executam movimentos de extensão e flexão para as duas juntas, 
dessa forma possibilita a execução dos movimentos de caminhada, subir e descer 
escada e desviar de pequenos obstáculos (M. Araujo and P. Alsina, 2015). 
A arquitetura de software do projeto é subdividida em tarefas de realização do 
planejamento de caminhada e o gerenciamento dos sensores e atuadores. O algoritmo 
de deslocamento da órtese é baseado em visão computacional e dados de sensores 
inerciais que são processadores no raspberry pi 3, assim gerando parâmetros de 
controle para os atuadores. A comunicação entre o raspberry e a placa controladora é 
por meio do protocolo I2C ( do inglês - Inter-Integrated Circuit ) que tem um modo de 
hierarquia em mestre/escravo, ou seja, o mini-PC seria o coordenador (mestre) de toda 
a comunicação, pois ele tem a capacidade de enviar e requisitar informações ao 
escravo, neste caso, a placa controladora. 
 
A outra parte do software responsável por gerenciar a posição e velocidade de giro dos 
motores, pois a execução dos movimentos de marcha precisa que os motores girem até 
a uma posição específica significando para que haja a flexão do joelho e/ou do quadril. 
O algoritmo de controle utilizado foi o Proporcional Integral Derivativo (PID) que é uma 
técnica amplamente aplicada em sistemas que se deseja reduzir erros de forma mais 
efetiva. Assim, o deslocamento suave da órtese faz com que o usuário tenha mais 
segurança e confiança nos movimentos. 
 
2. IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO NO SISTEMA EMBARCADO 
 
A placa controladora T REX tem capacidade de controlar até dois motores CC de 
corrente máxima de 40 A e tensão 30V em seus terminais, possui uma arquitetura de 
hardware pensada especialmente para esse tipo atividade, pois através do 
microcontrolador ATmega 328P tem a possibilidade de realização comunicações I2C, 
SPI, UART e programação via FTDI. Desta forma, a passagem de sinal para o 
acionamento dos atuadores é feita por pinos digitais exclusivos do microcontrolador para 
a modulação de sinal digital permitindo assim serem amplificados por um driver presente 
na placa que é ligado diretamente aos motores. 
 
Os motores RE 40mm escovados da fabricante Maxon Motor têm tensão nominal de 
24V e velocidade nominal de 6940 rpm, porém no seu eixo é acoplado uma caixa de 
redução permitindo assim a diminuição da velocidade do motor para aumento do torque 
que é necessário para o movimentar a estrutura da órtese e sustentar o peso do usuário. 
A caixa de redução GPX 42mm é da mesma fabricante dos motores tendo capacidade 
de aumentar até 73% o torque dos atuadores, assim sendo um conjunto satisfatório para 
o projeto. Além disso, foi adicionado ao motor foi adicionado um encoder incremental 
HEDL-5540, o qual possui nove bits de resolução que serve para o microcontrolador 
identificar sua posição de giro, ou seja, quantas voltas foram realizadas, para definir os 
ângulos das juntas. 
 
O raspberry pi 3, conforme a Figura 3, comunicará com a T REX em tempos pré-
definidos a fim sincronizar os parâmetros de movimentos. Com isso, a placa 
controladora através de driver de potência regulará o quanto de tensão o motor 
receberá, pois existe uma proporcionalidade direta entre a quantidade de voltagem para 
uma determinada velocidade. Portanto, a dinâmica de controle segue essa hierarquia, 
onde o hardware raspberry processa atividades de alto nível como visão computacional 
e a placa T REX executa ações de baixo nível como gerar o controlador PID e realizar 
leitura dos encoders, assim se garante um funcionamento adequado para o projeto em 
questão. 
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Resultados e Discussões 

 

O controlador Proporcional Integral e Derivativo (PID) é um algoritmo de controle 
mundialmente utilizado em indústrias porque possui um desempenho robusto e simples 
na sua implementação. A parte proporcional gera um sinal de controle proporcional ao 
erro. A adição de um termo integrativo reduz o erro estacionário, pois atua ao longo do 
tempo enquanto houver diferença entre o valor desejado e o valor controlado. O termo 
derivativo adiciona a capacidade do controlador de "antecipar" o erro. Com o controle 
derivativo, o sinal de controle pode se tornar grande se o erro começar a subir, mesmo 
enquanto a magnitude do erro ainda seja relativamente pequena. Essa antecipação 
tende a adicionar amortecimento ao sistema, diminuindo assim o pico de ultrapassagem 
do sinal controlado. 

O método utilizado neste trabalho para determinar os parâmetros do PID teve como 
ponto de partida a técnica de projeto Ziegler-Nichols. Esse método consiste em 
determinar o valor do ganho proporcional através de um valor de ganho crítico (Kcr) em 
que o sistema em malha fechada entra em oscilação. Assim, definem-se aproximações 
nos resultados dos parâmetros, sendo necessário um ajuste posterior. 

A variável manipulada do controlador são os pulsos obtidos através do encoder 
conectado ao eixo do motor, portanto a T REX realiza leituras em frequências na ordem 
de quiloHertz e assim foi pensado em forma de otimizar a captação desse sinal sem que 
houvesse perda de pulsos que geraria um problema grave no controlador PID. Após 
realizar a coleta dos dados o controlador compara com valor medido e o de referência 
executando um ajuste de Modulação por Largura de Pulso (do inglês Pulse Width 

Modulation (PWM)) para que o valor desejado seja mantido. 

A Figura 4 mostra um diagrama de controle baseado em blocos em que o valor de 
referência da velocidade é inicializado. Assim, esse valor é subtraído pelo sinal atual de 
velocidade vindo da interface do encoder. Em seguida, o controlador PID utilizará essa 
informação de erro para gerar um sinal adequado para a ponte H, que é um driver de 
controle de tensão para os motores. Por fim, o objetivo de controlar a velocidade do 
motor implicar também no ajuste de posição do eixo do atuador, pois a estrutura 
mecânica da órtese dependerá desse movimento. 

A Figura 5 descreve em fluxograma o comportamento da leitura dos pulsos e controle 
PWM do motor. 

  

A placa controladora T REX possui algumas limitações de hardware quando se opera 
em frequências de quiloHertz, dessa forma foi construído um algoritmo de captura de 
sinal do encoder a fim solucionar esse problema. Para isto, foi desenvolvido um 
programa em linguagem de baixo nível para otimizar os tempos entre um comando e 
outro, para que leitura de pulso fosse rápida para a mudança do sinal oriundo do 
encoder. Dessa forma, o controlador PID tem seu máximo desempenho, uma vez que, 
a realimentação do sinal de controle pode ser confiável. 
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A Figura 6 foi retirada de um osciloscópio e mostra em amarelo um canal do encoder 
operando em sua velocidade máxima em torno de 66,7 kHz que equivale 
aproximadamente 6500 RPM do motor e o sinal em verde corresponde ao tempo que 
levou para placa T REX realizasse a leitura do pulso do encoder, ou seja, quando a 
borda de subida da onda amarela sobe ou desce o sinal em verde consegue identificar 
essa mudança e assim executar o algoritmo de contagem desse pulso. Além disso, a 
frequência de captura (em verde) duas vezes maior que o sinal do pulso, portanto 
implica que não haveria perda de pulso com isso. 

Em seguida, para determinação dos ganhos do controlador, foi utilizado o método de 
tentativa e erro, tomando como base os valores obtidos anteriormente. Chegou-se a 
uma conclusão de que os valores dos ganhos utilizados no controle PID que 
proporcionam melhor estabilidade e controle dos atuadores, foram KP = 0.0005, KI = 
0.001 e KD = 0.0. 

Uma vez tendo o controle do motor, o próximo passo é gerar o modelo cinemático da 
órtese para que a marcha da caminhada seja executada de forma a combinar com as 
necessidades do usuário. 

 
Conclusão 

 
Os resultados recebidos da captura de valores de pulso usando o sensor de encoder na 
placa T REX foram bastante significativos, visto que os diferentes valores de sinais PWM 
que a placa controladora enviava para a placa de acionamento faziam com que o motor 
fosse acionado aumentando a velocidade de giro dependendo do valor do sinal, depois 
de um tempo fixo, o movimento do motor é interrompido, e a plataforma, por sua vez, 
calcula a posição atual do motor através dos pulsos recebidos do sensor. 

As próximas etapas do projetos serão baseados em simulações computacionais e teste 
experimentais. A parte de simulação tem como objetivo diminuir problemas de danos 
aos atuadores e as peças suportes, além disso seria possível encontrar singularidades 
nos movimentos e assim podendo encontrar parâmetros mais adequados de controle. 
Em seguida, os testes na órtese serão executados a fim de assegurar que o software 
embarcado está funcionando adequadamente e que o usuário realizará os movimentos 
com segurança. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Placa controladora T REX - (DAGU,2020) 
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Figura 2. Órtese Ortholeg 2.0 - (M. Gloger , 2015). 
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Figura 3. Raspberry Pi 3 - (raspberrypi.org) 

 

 

Figura 4. Diagrama de blocos do controlador PID 
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Figura 5. Fluxograma do código da placa controladora 

 

 

Figura 6. Formas de ondas do encoder e a resposta da placa controladora. 
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TÍTULO: Remoção de agentes tóxicos utilizando carvão ativado e tensoativos 

Resumo 

Os metais pesados são um dos mais significativos poluentes que afetam o meio 
ambiente. A presença desses metais nos recursos hídricos é perigosa devido à alta 
toxicidade, capacidade de acumulação, alta solubilidade e alta estabilidade em águas 
residuais. Assim, o processo de adsorção consiste em utilizar um sólido, denominado 
adsorvente, para adsorver em sua superfície os contaminantes presentes nas soluções 
aquosas. O lodo, subproduto gerado durante o processo de tratamento do esgoto, é um 
problema contemporâneo de preocupação mundial. A produção do carvão ativado (CA) 
para utilização no processo de adsorção é relativamente alta, entretanto, a utilização de 
resíduos como o lodo é uma alternativa potencialmente barata, contribuindo para 
agregar valor à matéria prima e redução no custo para o descarte desse resíduo. O 
presente trabalho tem como objetivo preparar e caracterizar o carvão ativado a partir do 
lodo doméstico e aplicar na remoção benzeno e tolueno em soluções aquosas. Os 
resultados obtidos apresentaram ótimas condições de estudo conseguindo uma 
remoção de aproximadamente 75% para o benzeno e 83% para o tolueno nos estudos 
em batelada e nos estudos em coluna de leito fixo apresentaram uma remoção de 
aproximadamente 87% para o benzeno e 91% para o tolueno de maneira a comprovar 
a eficiência da técnica de adsorção aplicada e favorecer os custos benefícios da 
aplicação, podendo ser uma alternativa clássica para o tratamento de efluentes. 
 
Palavras-chave: Adsorção; Efluentes; Lodo doméstico; Carvão ativado. 

TITLE: Removal of heavy metals in aqueous solutions using activated carbon from 

domestic sludge and surfactants 

Abstract 

Heavy metals are one of the most polluting investments that affect the environment. The 
presence of these metals in water resources is dangerous due to high toxicity, 
accumulation capacity, high solubility and high stability in wastewater. Thus, the 
adsorption process consists of using a solid, called an adsorbent, to adsorb 
contaminants present in aqueous solutions on its surface. Sludge, a by-product 
generated during the sewage treatment process, is a contemporary problem of 
worldwide concern. The production of activated carbon (CA) for use in the adsorption 
process is relatively high, however, the use of waste such as sludge is a potentially cheap 
alternative, contributing to add value to the raw material and reduce the cost of disposing 
of this waste. This work aims to prepare and characterize activated carbon from domestic 
sludge and apply it to remove benzene and toluene in aqueous solutions. The results 
are obtained by dissipating study conditions, achieving a removal of approximately 75% 
for benzene and 83% for toluene in batch studies and in alternative column studies, a 
removal of approximately 87% for benzene and 91% for toluene in order to prove the 
efficiency of the applied adsorption technique and favor the costs of the benefits of the 
application, being a classic alternative for the treatment of effluents. 
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Keywords: Adsorption; Effluents; Domestic sludge; Activated charcoal. 

Introdução 

O meio ambiente vem sofrendo grandes mudanças provocadas pelas atividades 
humanas modernas. Algumas dessas mudanças são devido à poluição que levam à 
degradação da qualidade ambiental. Os problemas ambientais podem prejudicar a 
saúde humana e o desenvolvimento sócio- econômico (Nogueira, 2010). Em 
consequência do avanço tecnológico e do aumento significativo de industriais, o volume 
de efluentes gerados estão cada vez maiores. Para a redução desses impactos 
ambientais e a preservação desses recursos naturais é necessário controle das 
condições em que esses efluentes são descartados em corpos de águas superficiais e 
subterrâneas (Souza, 2012). A água, dentre os recursos naturais é fator primordial visto 
sua importância à manutenção da vida, exigindo a implementação de novos métodos 
de tratamento e recuperação de fontes já degradadas, aumentando assim, a busca por 
novas técnicas que garantam uma melhor qualidade de vida no futuro. A presença de 
metais pesados em corpos receptores é uma forma de contaminação dos recursos 
hídricos. A contaminação por metais pesados, mesmo em pequenas quantidades são 
bastante tóxicos, tanto para o ambiente natural como para a saúde humana. Os metais 
pesados, como o cobre e o chumbo, são amplamente encontrados em diversos fins 
industriais como galvanoplastia, equipamentos de transporte, indústrias elétricas, 
pintura, gasolina e solda. Dentro da parte de minas, alta concentração de ferro, 
manganês, cobre e cádmio apresentam ameaças ambientais significativas (KIM, et al., 
2013). Quando a contaminação por esses íons de metais pesados ocorrem em águas 
superficiais, existe um risco de exposição humana através da ingestão ou na cadeia 
alimentar. Os metais pesados são tóxicos para muitos órgãos como coração, ossos, 
intestinos e também o sistema reprodutivo (YANG, et al., 2004). Portanto, a remoção de 
metais pesados de águas residuais e naturais vem tomando cada vez mais atenção. 
Muitas técnicas de tratamentos para remoção desses metais são aplicadas, tais como, 
troca de íons (KHAN E PAQUIZA, 2011), osmose reversa e nanofiltração (LIU et al., 
2008), separação por membrana (MARJANI E SHIRAZIAN, 2011), precipitação 
(GHARABAGHI et al., 2012) e adsorção (YANAGISAWA et al., 2010). Entre esses 
métodos a adsorção é amplamente aplicada. Uma série de materiais, como óxidos 
inorgânicos, zeólitas, sílica modificadas, incluindo carvão ativado, são relatados como 
capazes de adsorver os metais pesados presentes em soluções aquosas. O carvão 
ativado (CA) é um dos adsorventes que predominam as aplicações, sendo o mais 
utilizado nas indústrias devido a sua grande afinidade com substâncias de caráter 
orgânico. O CA pode ser produzido de diversas maneiras, dependendo da matéria prima 
utilizada e da forma de ativação. Matérias primas estas com: (madeiras, endocarpo de 
coco, pó de arroz, pó de cana de açúcar, lodo de ETE, etc.). A necessidade de tratar o 
esgoto urbano é fator importante para se manter a qualidade dos recursos hídricos e a 
saúde humana. O processo de tratamento do esgoto ocorre nas Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETE) e como subproduto gera-se um resíduo sólido conhecido 
como lodo. O gerenciamento do lodo é um problema contemporâneo de preocupação 
mundial, devido às grandes quantidades geradas de matéria por dia (MACHADO, 2010). 
Neste contexto, o presente trabalho busca avaliar a remoção dos metais pesados 
(Cobre (Cu), Chumbo (Pb), Zinco (Zn), níquel (Ni)) em soluções aquosas por adsorção 
utilizando como adsorvente o carvão ativado a partir do lodo da ETE e modificado com 
tensoativos aniônicos de origem vegetal, realizar um estudo cinético em batelada e um 
estudo do equilíbrio termodinâmico entre o adsorvente e o adsorbato para a 
determinação da concentração dos compostos retidos na superfície do sólido. 
 
Metodologia 
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Materiais e métodos - Adsorvente O material inicial para a produção de carvão ativado 
foi o lodo proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. O resíduo é coletado previamente seco e com uma granulometria 
muito grande. Devido o material ter sido fornecido com tais características faz-se 
necessário um pré-tratamento, consistindo na moagem e no peneiramento do lodo. A 
amostra de lodo será moída em um moinho de facas, transformadas em um pó fino, 
favorecendo o processo de adsorção. - Adsorbato O trabalho utilizará como adsorbato 
os metais pesados comumente encontrados nos corpos de águas superficiais e 
subterrâneas que apresentam um alto índice de toxicidades, sendo eles: Cobre (Cu), 
Chumbo (Pb), Níquel (Ni), Zinco (Zn) e Ferro (Fe). - Métodos - Síntese do Carvão A 
síntese do carvão será constituída apenas por um único passo de carbonização-
ativação na atmosfera de N2. A impregnação do agente desidratante será realizada 
sobre o precursor cru, com posterior ativação e lavagem. -Ativação Primeiramente, o 
lodo será impregnado com KOH em pó com o teor de 85% na proporção de 0,5, em 
relação Base/Lodo, Após a mistura, o material será submetido ao tratamento térmico 
em um reator tubular, com as seguintes variáveis: tempo de carbonização de 45 min, 
temperatura de pirólise à 550°C a uma taxa de aumento de 10°C/min, sobre o fluxo de 
nitrogênio, numa vazão de 100 ml/min. Seguido da ativação, o carvão será misturado à 
solução de HCl, sob agitação a 70°C por 2 horas para a retirada de cinzas e alguns 
minerais, filtrado sob vácuo e lavado com água destilada a 90°C até obter o pH próximo 
a neutro e, por fim, levado a estufa à 105°C por 24 horas. - Caracterização do carvão 
As técnicas para a caracterização do carvão utilizadas serão: Espectrometria de 
fluorescência de Raios X (FRX) para verificação da composição química, Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV) para o estudo morfológico, distribuição granulométrica 
apresentando a frequência de distribuição dos poros, Difração de raios X (DRX) para a 
identificação das fases presentes nas amostras e o método BET para análise da área 
superficial. - Preparação das soluções As soluções utilizadas para os ensaios de 
remoção serão preparadas no dia das atividades, realizando inicialmente a pesagem 
dos sais dos metais sendo posteriormente dissolvidos em água deionizada. - Estudo de 
variação do pH Os experimentos serão realizados no Shaker da Tecnal modelo TE-420 
com controle de temperatura e agitação. O experimento se processará em ensaios com 
amostras de 50 mL da solução em contato com aproximadamente 0,08g de massa de 
adsorvente a uma temperatura de 25°C sob uma agitação de 120 rpm. Avaliando, assim, 
a capacidade de adsorção do carvão ativado para soluções de diferentes valores de pH. 
- Estudo da adsorção de tensoativos Os experimentos serão realizados no Shaker da 
Tecnal modelo TE-420 com controle de temperatura onde soluções de tensoativos serão 
utilizadas para promover a ativação do carvão, visto que os tensoativos sendo aniônicos 
ao se adsorverem à superfície do carvão o tornará aniônico, aumentando assim sua 
capacidade de adsorver metais. - Cinética de Adsorção A cinética de adsorção é 
realizada a fim de determinar o tempo necessário para se alcançar o equilíbrio entre o 
adsorvente e o adsorbato, conhecido como equilíbrio de adsorção. Para cada composto, 
isoladamente, foram estudados o equilíbrio termodinâmico entre o adsorvente e o 
adsorbato. Os ensaios são realizados para obter o perfil de concentração do adsorbato 
em função do tempo, consistindo em colocar uma massa conhecida do adsorvente em 
contato com a solução contendo o metal de interesse. Os ensaios cinéticos serão 
realizados em erlenmeyers de 125 mL, adicionando 0,08 g de carvão ativado e 50 mL 
da solução. Nos tempos de 0,0333, 0,0833, 0,1667, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 2, 5, 10, 20, 30 
min. Posteriormente, serão retiradas as alíquotas para serem filtradas e analisadas, 
obtendo assim a variação da concentração da solução com o tempo. Será utilizado o 
Shaker da Tecnal modelo TE-420 com controle de temperatura e agitação e para avaliar 
a capacidade de adsorção é o espectrofotômetro de absorção atômica com chama, 
utilizado como método de elemento único para análises de traços de metais de amostras 
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metalúrgicas, farmacêuticas, atmosféricas e biológicas. Equipamento de marca Atomic 
Absorption Spectrometer modelo AA240. O cálculo da remoção foi efetuado pelo 
rendimento do processo a partir da equação: (Co - Ceq)*100/Co Onde: Co – 
Concentração inicial (mg/L) Ceq – Concentração no equilíbrio (mg/L) - Isoterma de 
Adsorção Nos estudos para a isoterma de adsorção foram usados concentrações de 10 
a 100 mg.L-1 dos metais. O procedimento constituirá em preparar solução de diferentes 
concentrações (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mg.L-1) do adsorbato, adicionando 
50 mL da solução em erlenmeyers de 125 mL, com massa fixa de adsorvente de 
aproximadamente 0,08g de carvão sob agitação a 120 rpm, sendo coletadas as 
amostras após 20 min, de forma a garantir o equilíbrio. Posteriormente, as amostras 
coletadas serão filtradas a vácuo e depois analisadas para a determinação da 
quantidade de metal ainda presente na solução. O estudo será realizado nas 
temperaturas de 25, 30, 35, 40, 45 e 50°C. Será utilizado o Shaker da Tecnal modelo 
TE-420 com controle de temperatura e agitação e para análises da capacidade de 
adsorção é o espectrofotômetro de absorção atômica com chama, de marca Atomic 
Absorption Spectrometer modelo AA240. Para o cálculo da eficiência de adsorção 
utiliza-se a equação: q = (Co - Ceq)*V/Co Em que q é a quantidade adsorvida (mg.g-1), 
C0 é a concentração inicial do composto mono aromáticos na solução (mg.L-1), Ceq é 
a concentração do hidrocarbonato na solução no equilíbrio (mg.L-1), V é o volume da 
solução (L) e m é a massa do adsorvente (g). 
 
Resultados e Discussões 

 
- Caracterização do material - Termogavimetria (TGA/DTA) As curvas de TGA/DTA para 
o lodo da ETE da UFRN, beneficiada nos processos de moagem e de peneiramento, 
mostrou que a decomposição de todos os produtos voláteis ocorreu até a temperatura 
próxima de 500 °C. A amostra de lodo se decompõe com a variação de temperatura 
resultando em uma perda de massa de aproximadamente 65%. Apresentando 
aproximadamente o mesmo percentual em perda de massa, no entanto, mais rápida 
quando comparado ao estudo realizado por Tian et al. (2013). - Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV) As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
fornecem informações através de imagens da morfologia das partículas das amostras 
do material. Foi observado que de forma geral ambos os materiais são compostos de 
aglomerados de partículas, com morfologia de esferas irregulares. A amostra de lodo 
orgânico apresentou aglomerados de aspecto fibroso/esponjoso, bastante denso. Os 
aglomerados são compostos por material orgânico e/ ou inorgânicos aglutinados com 
tamanhos inferiores a 30 μm, de modo que, quase não se verifica em sua estrutura a 
presença de microporos. Já Após o processo de ativação, a amostra de carvão ativado 
apresentou uma heterogeneidade extensa quanto ao tamanho dos aglomerados das 
partículas. A morfologia apresentada para a mostra de carvão ativado pode facilitar o 
processo de adsorção dos compostos monoaromáticos, devido a superfície irregular do 
carvão, tornando possível a adsorção do adsorbato nas diferentes partes do material 
(Rio et al., 2005)(Wang et al., 2007). - Distribuição Granulométrica Os resultados obtidos 
na análise apresentam poros com diferentes tamanhos, no entanto, avaliando os 
resultados pelo diâmetro médio da amostra total observa-se que o carvão ativado 
apresenta característica mesoporosa, facilitando o processo de adsorção de moléculas 
como as de benzeno e tolueno, proporcionando uma maior área superficial, avaliada na 
análise de densidade superficial. - Difratometria de Raios X (DRX) A identificação das 
fases presentes nas amostras de lodo e do carvão ativado foi observada através das 
análises de difração de raios X . O desempenho do carvão ativado, como adsorvente, 
em um estudo de adsorção está diretamente relacionado à característica do material. 
Conforme observado na análise de DRX o carvão ativado obtido a partir do lodo da ETE 
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da UFRN apresenta característica de um adsorvente amorfo, na qual apresentam 
distribuições de tamanhos de poros não uniformes, havendo uma ampla aplicação, 
devido propiciarem grandes áreas superficiais. - Análise de densidade superficial (BET) 
As análises da área superficial, do volume do poro e da distribuição de poros no CA 
foram realizadas por BET através da determinação do volume de gás adsorvido 
fisicamente na superfície da amostra. Essas propriedades são determinadas por meio 
da isoterma de adsorção que é fornecida pelo volume adsorvido das moléculas de N2 
em função da pressão relativa. Observou-se um aumento de 98,89 % de SBET com 
relação ao resultado obtido por Zang et al. (2013) na qual o carvão não passou por 
tratamento químico. Observou-se também um aumento de 63,59 % de SBET, quanto 
ao resultado obtido por Zou et al. (2013) na produção de carvão ativado tratados com 
ácido cítrico. Comparando com o resultado obtido por Kacan (2016) utilizando KOH para 
tratamento do material, o presente trabalho também apresentou um aumento de 6,77% 
na área superficial. Tais resultados são atribuídos ao tratamento realizado ao material 
durante o processo de produção, no qual, o tratamento com KOH possibilitou abertura 
dos poros do carvão ativado. No estudo comparativo realizado por Hadi et al. (2015) 
observou que substâncias químicas como HCl e KOH garantem elevadas áreas 
superficiais e grande volume de poros de partículas que compõem carvão ativado. - 
Estudo de adsorção No estudo da adsorção analisam-se as concentrações do benzeno 
e tolueno no espectrofotômetro UV. Inicialmente, para o estudo das análises de 
concentração, foi necessário realizar uma curva de calibração para cada composto, 
utilizando no espectrofotômetro UV um comprimento de onda de 261 nm. A curva de 
calibração permitiu relacionar a concentração de cada composto com a absorbância 
emitida pelo equipamento. Os resultados obtidos nos ensaios de adsorção, utilizando 
como adsorbato benzeno e tolueno solúveis em água, tiveram como objetivo determinar 
o tempo necessário para se alcançar o equilíbrio entre o carvão e os compostos e avaliar 
a quantidade adsorvida. Foi observado que no início do ensaio cinético ocorreu uma 
rápida remoção dos contaminantes (benzeno e tolueno), sendo este provocado pela 
difusão na camada limite e, à medida que se passa o tempo a velocidade de remoção 
diminui passando a ter uma influência da difusão interna, no qual a difusão dos solutos 
ocorrem dentro dos poros e capilares da estrutura do carvão. Este comportamento é 
observado em diferentes compostos orgânicos utilizando como adsorvente o carvão 
ativado ou até mesmo outros adsorventes porosos (Al-duri & McKay, 1992). Ao 
atingirem o equilíbrio a eficiência de remoção para benzeno foi de 74,08 % e para o 
tolueno de 82,17 % e a capacidade de adsorção de 64,25 (mg.g-1 ) para o benzeno e 
75,34 (mg.g1 ) para o tolueno. Comparando os resultados do estudo cinético observa-
se que o percentual de remoção do tolueno foi maior quando comparado com o 
benzeno, resultados análogos foram obtidos por Su et al. (2010) e Luz (2012), na qual 
a adsorção para os compostos monoaromáticos acontecem na seguinte ordem xileno > 
etilbenzeno > tolueno > benzeno. Sendo atribuída a adsorção favorável ao aumento da 
massa molar. Nesse estudo, utilizaram-se concentrações elevadas do adsorbato com 
relação as concentrações encontradas nos efluentes, de modo que pode-se inferir que 
com a eficiência de remoção atingida pelos adsorventes garantam a especificação do 
efluente para lançamento nos corpos receptores. 
 
Conclusão 

 
Essa pesquisa foi de grande importância para os estudos que viabilizam a reutilização 
de resíduos como o lodo de esgoto doméstico para promover a minimização da 
contaminação água pelos compostos monoaromáticos, permitindo novas possibilidades 
de remoção por adsorção de componentes tóxicos, diante dos grandes prejuízos 
causados ao meio ambiente e a saúde humana. Observou-se que o carvão ativado 
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produzido a partir do lodo doméstico apresentou um ótimo resultado diante das 
condições mínimas de produção, como o tempo de carbonização e a temperatura média 
de queima do material, favorecendo os custos benefícios para a produção deste carvão 
que viabiliza a utilização do lodo como matéria prima precursora. No que se refere ao 
estudo do processo de adsorção, notou-se que nos estudos da cinética química de 
adsorção, o benzeno atingiu o equilíbrio em 2 minutos removendo 75 % em relação a 
sua concentração inicial e o tolueno atingiu o equilíbrio químico em 5 minutos 
removendo 82% da concentração inicial. O presente trabalho apresentou uma 
contribuição inédita, visto a utilização de carvão ativado produzido a partir do lodo da 
ETE da UFRN para a remoção de benzeno e tolueno em efluentes sintéticos. Espera-
se que a pesquisa contribua para difusão da utilização do lodo como meio científico, a 
fim de minimizar os impactos causados ao meio ambiente e colaborar para o 
desenvolvimento sustentável do mundo. 
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TÍTULO: Sistema de arrefecimento para otimização energética de painéis fotovoltaicos 

Resumo 

A energia solar fotovoltaica representa uma porção muito importante das energias 
renováveis, e vem se solidificando cada vez mais como uma opção para o 
abastecimento de energia elétrica. Isso ocorre devido aos altos níveis de irradiação solar 
e a capacidade que os sistemas fotovoltaicos tem de converter diretamente a luz solar 
em eletricidade, ou seja, a geração de energia elétrica depende da irradiação solar 
incidente sobre eles. Entretanto, apenas parte da energia solar é convertida em energia 
elétrica, o restante é convertido em calor. O que resulta em um aumento na temperatura 
do sistema, provocando uma queda na eficiência dos painéis fotovoltaicos conforme a 
temperatura aumenta, comprometendo assim a produção de eletricidade. Este trabalho 
tem como objetivo desenvolver um módulo de teste, através do qual serão simuladas 
diferentes condições de trabalho das células fotovoltaicas, e será utilizada uma célula 
termoelétrica para resfriar o sistema, atuando na diminuição da temperatura do painel a 
fim de aumentar seu rendimento. 
 

Palavras-chave: Energia solar, Células termoelétricas, Eficiência energética, Controle 

TITLE: Cooling system for optimization of photovoltaic panels 

Abstract 

Photovoltaic solar energy represents a very important portion of renewable energies and 
is increasingly solidifying as an option for the global supply of electricity. This is due to 
the high levels of solar radiation available and the ability that photovoltaic systems have 
to directly convert sunlight into electricity. Meaning that the generation of electrical 
energy depends on the solar radiation on them. However only part of the solar energy is 
converted to electrical energy, the rest of it is converted to heat. This results in an 
increase in the temperature of the system, causing a decrease in the efficiency of the 
photovoltaic panels as the temperature increases, which compromises the production of 
electricity. This work aims to develop a test module, through which different working 
conditions of the photovoltaic cells will be simulated, and a thermoelectric cell will be 
used to cool the system, acting on decreasing the temperature of the panel in order to 
improve its performance. 
 
Keywords: Solar energy, Thermoelectric cells, Energy efficiency, Control 

Introdução 

A demanda pela diversificação da matriz energética global, a preocupação em substituir 
os combustíveis fósseis por energias renováveis e a abundante disponibilidade diária 
de energia proveniente do sol são alguns dos fatores que vem contribuindo para o 
crescimento e consolidação da energia fotovoltaica. 
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Em 2019, o mercado de energia solar no Brasil cresceu mais de 212%, alcançando a 
marca de 2,4 GW instalados. Dado que boa parte do Brasil está localizada próxima a 
linha do equador, é um cenário favorável para geração de eletricidade através de painéis 
fotovoltaicos, devido uma maior irradiação solar quando comparado com latitudes mais 
afastadas do equador. 

Os painéis fotovoltaicos transformam energia proveniente do sol em elétrica devido a 
capacidade de absorver energia contida nos fótons presentes na luz solar. Essa energia 
dos fótons é transferida para elétrons presentes no material semicondutor do qual a 
célula fotovoltaica é formada, geralmente silício, acarretando na criação de um par 
elétron-lacuna livre na estrutura do mesmo, E, desta forma, conseguem vencer a região 
de depleção e chegar aos contatos elétricos, formando uma corrente elétrica quando 
em circuito fechado, conforme mostrado na Figura 1. 

A potência de saída do painel é proporcional à radiação solar em sua superfície, mas 
como a maior parte da radiação solar incidente na superfície terrestre é composta de 
fótons com nível energético maior que o intervalo de banda do silício, essa energia 
excedente é convertida em calor, e não em energia elétrica. Esse calor gerado provoca 
o aumento da temperatura do painel, reduzindo assim a sua eficiência. 

Quando comparada a outras formas de geração de energia, a eficiência dos painéis 
solares é considerada baixa, sendo em torno de 20%. Isso se dá pelo método de 
construção e especificidades das células fotovoltaicas. Deve-se considerar também que 
os painéis não geram energia durante a noite e que em condições de sombreamento, 
seja por causado por nuvens ou construções adjacentes, geram menos. 

Além disso, o aumento da temperatura também afeta negativamente a eficiência dos 
painéis solares. De maneira que se torna vantajoso desenvolver técnicas de 
arrefecimento dos painéis para regiões nas quais as temperaturas médias são altas, a 
fim de melhorar seus rendimentos. Algumas das técnicas utilizadas são: ventilação 

forçada, circulação forçada de água e uso de materiais de mudança de fase. 

Para este trabalho, o controle da temperatura à qual o painel está operando se dá pela 
utilização de uma célula termoelétrica, ou célula de Peltier. Que é um dispositivo 
formado por pares de materiais semicondutores diferentes ligados em série 
eletricamente, através de uma malha condutora, conforme mostrado Figura 2. O calor 
pode ser transferido de uma face para a outra do dispositivo, sendo utilizada para 
aquecimento ou resfriamento, embora na prática o segundo uso seja mais comum, como 
é o caso neste trabalho. 

Diante disso, será criado um sistema híbrido fotovoltaico-termoelétrico, no qual a parte 
termoelétrica atuaria no resfriamento do painel fotovoltaico a fim de melhorar sua 
produção energética. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi dividida em etapas, sendo a primeira delas entender os principais fatores 
responsáveis pela mudança de temperatura nos painéis solares, de forma a os utilizar 
em prol de uma maior eficiência energética. Faz parte desta etapa também o 
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embasamento teórico, ou seja, buscar conhecer os princípios de funcionamento de cada 
componente a ser utilizado para a construção da bancada instrumentada. 

A Figura 3 ilustra o sistema completo, no qual estão interligados: o painel fotovoltaico, a 
célula de Peltier, o microcontrolador, que faz parte do sistema de aquisição de dados e 
rastreador de máxima potência, do inglês Maximum Power Point Tracker (MPPT), o 
sensor de temperatura, o conversor CC-CC e a carga. Sendo cada componente testado 

individualmente para garantir o bom funcionamento do sistema. 

O painel solar escolhido foi o painel KS10, responsável por fornecer energia ao sistema, 
e o modelo da célula termoelétrica é o TEC1-12705, da HeibeiI.T. Cujos dados 
particulares a cada um estão detalhados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. Já o 
microcontrolador estabelecido para comandar o conversor CC-CC, cuja função é reduzir 
o nível de tensão entregue para a carga a que está conectado. Bem como rastrear o 
ponto de máxima potência e realizar a aquisição dos dados, que são tensão e corrente 
de saída do painel e a temperatura, foi o Arduino Uno. A priori os dados serão 

armazenados em um cartão SD. 

O sensor de temperatura selecionado foi o LM35, cujas características mais importantes 
estão descritas na Tabela 3, que possibilita uma medição de temperatura com a 
precisão necessária. Uma das vantagens de utilizá-lo é o fato de fornecer uma relação 
linear em toda a faixa de medição, além do seu baixo custo e facilidade de 
implementação. 

As etapas seguintes consistem em montar a bancada instrumentada e realizar os testes 
experimentais. Porém, não foi possível realizá-las a tempo devido a pandemia do Covid-
19 e a suspensão das atividades na Universidade Federal do Rio Grande do Norte no 
dia 17/03/2020. 

 
Resultados e Discussões 

 

Foi discutido neste trabalho como a incorporação de um sistema de resfriamento afeta 
bastante a eficiência do painel solar e sua saída. Entretanto, para verificar a maior 
eficiência energética é necessário obter pontos nos quais a energia gasta pela célula 
termoelétrica para arrefecimento do painel seja menor que o excedente de energia 
produzida pelo painel ao trabalhar a menores temperaturas. 

Para isso, é preciso obter a potência produzida pelo painel durante o tempo de teste 
com e sem o resfriamento, Pga e Pna, respectivamente, e a potência consumida pela 
célula termoelétrica, Pte. E, a partir desses dados calcular o ganho de eficiência obtido 
com o uso da célula através da Equação 1, na qual n representa o rendimento em 

porcentagem a partir do uso do sistema de arrefecimento. 

Foi avaliada a potência gerada pelo painel FV e consumida pela célula termoelétrica ao 
fim de cada simulação e foram obtidos os dados apresentados na Figura 4. De maneira 
geral, os resultados das simulações em que a célula termoelétrica foi alimentada com 
1V mostraram que ao final do tempo de simulação, o consumo de potência inviabilizou 
o balanço geral da geração.o melhor caso atinge um rendimento de 107,72% ao final da 
simulação e foi obtido com as condições: velocidade do vento 1,0 m/s, irradiação solar 
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1000W/m² , cada célula termoelétrica atuando em uma célula fotovoltaica, com 100 mV 
de alimentação. Ou seja, o painel arrefecido gerou potência 7,72% mais alta que o painel 

não arrefecido. 

E a Figura 5 apresenta a evolução na potência gerada, consumida e rendimento 
calculado ao longo da simulação comparando os diferentes valores de tensão aplicado 
a célula termoelétrica. 

Os resultados apresentados acima foram obtidos através de simulação, sendo 
apresentada como uma alternativa a ser atingida através de testes práticos em trabalhos 
futuros. 

 

Conclusão 

 

Foi apresentada neste trabalho a proposta de criação de um sistema híbrido para 
geração de energia elétrica utilizando de um painel fotovoltaico arrefecido por meio de 
uma célula de Peltier, cujo objetivo é obter maior eficiência energética quando 

comparado a um sistema sem resfriamento. 

Desta maneira, pode ser destacada a complexidade dos estudos efetuados para projetar 
e desenvolver a bancada instrumentada que permita conseguir o ponto de máxima 
potência do conjunto painel solar e célula termoelétrica. 
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Figura 1. Esquema simples de uma célula fotovoltaica. 

 

 

Figura 2. Representação uma célula de Peltier. 
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Figura 3. Diagrama de blocos do sistema híbrido. 
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Figura 4. Potência Gerada x Área e Alimentação. 
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Figura 5. Evolução do rendimento entre 100 mV e 1 V de alimentação da célula 
termoelétrica. 

 

 

Tabela 1. Especificações do painel KS10. 
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Tabela 2. Especificações da célula termoelétrica. 

 

 

Tabela 3. Especificações do sensor LM35. 

 

 

Equação 1. Cálculo do rendimento. 
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TÍTULO: Implementação e Análise de desempenho de sistemas IEEE 802.11ah e 

LoRaWAN para o 5G-mMTC 

Resumo 

 

As massive Machine-Type Communications (mMTC) podem dar um sentido muito 
abrangente as redes de comunicação, pois a comunicação entre máquinas 
automatizará ainda mais tarefas, promovendo customização, eficiência e redução de 
custo na indústria. Esta pesquisa teve como objetivo estudar a viabilidade do protocolo 
IEEE 802.11ah como alternativa para o caso de uso mMTC do 5G. São apresentadas 
as principais características das camadas PHY e MAC, assim como suas 
correspondentes implementações no simulador de redes ns-3. Por fim, é feita uma 
demonstração do uso do ns-3 como ferramenta de prototipagem dos sistemas 802.11ah 
por meio do recurso de visualização ahVisualizer do ns-3. 

 
 
Palavras-chave: 5G, mMTC, IEEE 802.11ah, ns-3 

TITLE: Implementation and Performance of IEEE 802.11ah and LoRaWAN networks in 

5G-mMTC 

Abstract 

 

Massive Machine-Type Communications (mMTC) can give a very broad sense to 
communication networks because the communication between machines will automate 
even more tasks, promoting customization, efficiency and cost reduction in the industry. 
This research had the objective of studying the IEEE 802.11ah protocol feasibility as an 
alternative to the 5G mMTC use case. Here we present the main characteristics of the 
PHY and MAC layers, as well as their corresponding implementations in the ns-3 network 
simulator. Finally, a demonstration of the use of ns-3 as a tool of prototyping the 
802.11ah systems is made, displaying the ahVisualizer feature of ns-3. 

 
 
Keywords: 5G, mMTC, IEEE 802.11ah, ns-3 

Introdução 
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Com a popularização das aplicações da Internet das Coisas (IoT), o número de 
dispositivos (sensores e atuadores) conectados a rede de comunicação cresce 
exponencialmente, tendo como previsão de serem 3.3 bilhões de dispositivos 
conectados em 2020 [Leyva-Mayorga et al. 2018]. 

De modo a atender essa e outras novas demandas para sistemas de comunicação sem 
fio, a quinta geração de redes móveis (5G) busca propor soluções de acordo com a 
necessidade da aplicação. Por exemplo, pode-se priorizar a ampliação do alcance do 
sinal, o aumento do número de dispositivos conectados, da taxa de dados ou baixa 
latência, dependendo da demanda de cada serviço específico. 

Esses diversos requisitos são agrupados pelo 5G em três casos de uso: enhanced 
Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) e 
massive Machine-Type Communication (mMTC). O eMBB deve suportar alta taxa de 
dados (100 Mbps por usuário e 20 Gbps de taxa agregada no ponto de acesso). O 
URLLC diz respeito a comunicações de baixa latência (<1 ms) e alta confiabilidade de 
transmissão e recepção dos dados (99.999% de sucesso na entrega de pacotes). Já o 
mMTC busca suportar pontos de acesso com cobertura extensa (10-15 Km), um número 
massivo de dispositivos conectados (densidade de um milhão por quilômetro quadrado), 
com um baixo consumo energético, para que a bateria desses dispositivos durem de 10 

a 15 anos [ITU 2017]. 

Os requisitos do caso de uso mMTC estão alinhados com as necessidades da 
tecnologia IoT. A literatura sobre IoT costuma classificar os padrões de redes em dois 
grupos: Wireless Personal Area Network (WPAN), caracterizado pela baixa cobertura e 
alta taxa de dados, e Low-Power Wide-Area Network (LPWAN), com alta cobertura e 
baixa taxa de dados [Tian et al. 2016]. Uma comparação simples entre taxa de 
transmissão e cobertura de algumas tecnologias para o IoT é mostrada na Figura 1. 

Condensando características do WPAN e LPWAN o padrão IEEE 802.11ah, também 
conhecido como Wi-Fi HaLoW, pode ser considerado uma alternativa viável de solução 
para atender os requisitos do caso de uso mMTC. O HaLoW suporta uma densa 
conectividade de dispositivos em uma única rede, enquanto possibilita altas taxas de 
transmissão de dados, se comparado com outras tecnologias WPAN e LPWAN, além 

de um alcance elevado com um baixo consumo de energia. 

  
 
Metodologia 

 

O padrão 802.11ah começou a ser desenvolvido pelo IEEE em 2010 no Task Group ah 
(TGah), e foi finalizado em 2016 com o lançamento da tecnologia comercialmente 
conhecida como Wi-Fi HaLoW. O padrão surgiu com objetivo de ser um protocolo capaz 
de prover conectividade em rede densa de dispositivos, assim como garantir cobertura 
extensa e eficiência energética [Kraemer and Stephens 2010]. No ano de lançamento, 
em 2016, o TGah apresentou diversas novidades técnicas em relação ao Wi-Fi a fim de 
suportar esses requisitos. 

Em relação a sua camada PHY, o padrão 802.11ah herdou e adaptou as características 
das tecnologias 802.11ac e 802.11n de modo que pudesse atuar na banda sub-1GHz, 
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fazendo proveito desse artifício para obter um maior alcance devido à sua operação em 
baixas frequências. Algumas das características dessa camada são o suporte a larguras 
de banda de 1, 2, 4, 8 e 16 MHz e diversos esquemas de modulação e codificação 
(Modulation and Coding Schemes - MCS), do MCS0 ao MCS10. 

Ao se operar com as larguras de banda mencionadas anteriormente em conjunto com 
portadoras sub 1-GHz o padrão em questão obtêm ganhos que proporcionam uma 
maior cobertura e menor consumo energético. No tocante ao MCS, sua seleção poderá 
mitigar alguns efeitos degradantes do sinal decorrentes do canal, como o ruído, a 
interferência ou o desvanecimento, enquanto garante a melhor taxa de dados possível. 

A camada MAC do 802.11ah foi construída tendo em vista possibilitar a conexão de um 
número expressivo de dispositivos, influenciando na taxa de transmissão da informação 
útil devido a presença de mais sinalizações. Mesmo sendo materializado por pequenos 
pacotes, o overhead de sinalização é significativo devido à múltiplas e desordenadas 
transmissões. Além disso, em uma rede predominantemente de sensores com baterias 
pequenas, é essencial que haja um controle eficiente no consumo de energia. Os 
dispositivos devem otimizar a sua operação de modo a maximizar o tempo em repouso, 
quando não estiverem transmitindo ou recebendo informações. 

Para suportar uma rede densa, a quantidade de bits utilizados na identificação dos 
dispositivos em uma rede aumentou, tornando-o capaz de endereçar 8192 estações 
[Khorov et al. 2015]. Os criadores desse padrão também desenvolveram uma nova 
hierarquia para organizar a grande quantidade de dispositivos, ilustrada na Figura 2. As 
estações são divididas tendo em vista a diminuição do consumo de energia dos 
dispositivos, agrupando aquelas que precisam despertar com maior frequência no 
mesmo bloco, de modo que as dos outros blocos não precisam sair do modo repouso 
quando houver sinalização de dados pendentes. 

Outra característica da camada MAC é o uso do Restricted Access Window (RAW) como 
principal mecanismo de acesso. As estações são agrupadas em diferentes RAWs, 
criando janelas temporais de acesso restrito, em que somente estações daquele RAW 
podem receber slots. Fora dos RAWs, o canal pode ser acessado por qualquer estação. 
A disputa por slots é realizada via acesso a canal distribuído (EDCA), mecanismo 
amplamente utilizado em outros padrões Wi-Fi garantindo a qualidade de serviço (QoS) 
por meio de filas de transmissão com tempos de espera diferenciados por prioridade de 
tráfego. A diferença entre o EDCA utilizado no 802.11ah para outros padrões 802.11 é 
que existem dois estados de backoff, com o primeiro acontecendo fora das janelas 
RAWs, e o segundo dedicado somente as estações pertencentes a cada RAW. As 
especificações técnicas do padrão não definem a estratégia de montagem dos RAWs 
(quantidade, duração e alocação de estações), ficando como um algoritmo a ser 
concebido por cada fabricante. 

O uso de softwares de simulação de sistemas é imprescindível na engenharia de 
concepção, pois a realização de um projeto de criação sem uma prototipagem 
antecipada é uma ação extremamente arriscada, que pode influenciar negativamente 
no cronograma do projeto, em seu custo, na complexidade, na precisão e na estrutura 
do sistema concebido. No caso do mMTC, a densa conectividade de dispositivos torna 
inviável a configuração e a análise de uma rede sem o auxílio de simuladores, devido 
ao alto custo de adquirir milhares de dispositivos e o difícil trabalho de configuração e 
teste da rede. Tendo isso em vista, o próprio grupo de trabalho do IEEE ao desenvolver 
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o HaLoW definiu especificações técnicas baseadas em estudos de desempenho por 
meio de simuladores. 

O ns-3 é um simulador de redes gratuito, amplamente utilizado em pesquisas e em 
meios educacionais por possuir código aberto e uma comunidade ativa na solução de 
problemas e discussão de dúvidas. Ele possui módulos para diversos sistemas, como o 
4G LTE e o Wi-Fi, que foi utilizado como base para o desenvolvimento do módulo do 

IEEE 802.11ah, atendendo muitos requisitos do Wi-Fi HaLoW. 

Em 2016, um módulo específico para o IEEE 802.11ah no ns-3 foi lançado. Tendo como 
base o módulo do padrão 802.11n, modificações nas camadas MAC e PHY foram 
realizadas tendo em vista a prototipagem do 802.11ah [Tian et al. 2016]. Já em 2018, 
foi lançado o ahVisualizer [Sljivo et al. 2018], uma interface gráfica para auxiliar na 
compreensão das simulações do módulo em questão. Apesar de ser uma ferramenta a 
parte, não necessária para a utilização do módulo, seu uso é muito proveitoso para 
iniciantes no ns-3 e no sistema IEEE 802.11ah. 

  
 
Resultados e Discussões 

 

O módulo 802.11ah do ns-3 está disponível em https://github.com/imec-idlab/IEEE-
802.11ah-ns-3, sendo necessário a instalação de algumas dependências, conforme a 
descrição na página do GitHub. Após a clonagem dos arquivos, caso queira compilar o 
código no modo debug, o seguinte comando de configuração deve ser utilizado: 
CXXFLAGS=”-std=c+11 -O0 -ggdb -g3” ./waf configure --disable-examples --
disable tests --build-profile=debug. 

Já a ferramenta ahVisualizer pode ser instalada a partir de https://github.com/imec-
idlab/ahVisualizer. Também é necessário instalar o nodejs com o seguinte comando: 
apt-get -y install npm. 

Um teste básico do módulo foi feito em um cenário com um AP localizado no centro de 
um círculo de raio de 200m, no qual 68 câmeras estão espalhadas aleatoriamente. Esse 
cenário foi escolido por ser o exemplo padrão do módulo. A ferramenta ahVisualizer foi 
utilizada para visualizar e obter métricas da simulação. Para executar o exemplo, deve-
se primeiro, a partir de um terminal, entrar no diretório “/IEEE-802.11ah-ns-
3/ahVisualizer/fowardsocketdata” e digitar “nodejs index.js”. Em seguida, deve-se abrir 
um navegador e acessar o endereço http://localhost:8080, de forma a iniciar o ambiente 
de visualização. Em seguida, deve-se abrir um novo terminal, entrar no diretório do 
simulador e executar o seguinte comando “./waf --run test”. O navegador deverá mostrar 
a execução da simulação em tempo real. Note que, para esse exemplo, não foi feita 
nenhuma alteração de parâmetros. 

A Figura 5 mostra dois resultados da simulação extraídos do ahVisualizer. A Figura 5a 
mostra o cenário, diferenciando o AP no centro e as câmeras distribuídas por todo o 
círculo. A Figura 5b mostra a variação da taxa de transmissão para uma câmera 
selecionada (também destacada na Figura 5a), os picos indicam os momentos que a 
estação envia pacotes para o AP. 
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A Figura 6 mostra a comparação da latência média entre uma câmera distante e uma 
próxima ao AP. Pode-se verificar que essa diferença é bastante expressiva. Além da 
latência, estão disponíveis: consumo de energia, pacotes enviados, recebidos e 
perdidos, entre outras informações. Também mostra uma parte da tela principal do 
ahVisualizer, ilustrando a riqueza de informações disponíveis. É importante destacar 
que as configurações da simulação são feitas ao editar diretamente o código do ns-3 ou 

via passagem de parâmetros na linha de comando, e não no ahVisualizer. 

 
Conclusão 

 

Esta pesquisa estudou características do IEEE 802.11ah comparadas as tecnologias 
WPAN e LPWAN, bem como discutiu como o 802.11ah pode ser utilizado para atender 
os requisitos necessários para o caso de uso mMTC do 5G. Foi apresentado o módulo 
do ns-3 do IEEE 802.11ah, indicando as mudanças e comparando-o aos módulos 
tradicionais do Wi-Fi. Adicionalmente, um caso de uso do simulador foi mostrado, 
juntamente com a ferramenta ahVisualizer. Foi possível ilustrar a maturidade dos 
esforços dos desenvolvedores do ns-3 para disponibilizar uma modelagem de acordo 
com as especificações do IEEE 802.11ah, bem como ferramentas para facilitar a análise 
dos resultados de simulações mais simples. 

Além de uma avaliação de desempenho de diferentes configurações da tecnologia IEEE 
802.11ah, os próximos passos incluem aproveitar o conhecimento adquirido para 
conceber e testar melhorias para o sistema, como soluções dinâmicas para ajuste 
autônomo de seus parâmetros. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Comparação entre WPAN, LPWAN e IEEE 802.11ah. IEEE 802.11ah pode 
suportar longa distância com alta taxa de transmissão [Tian et al. 2018] 
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Figura 2: Hierarquia AID: 8192 estações divididas em páginas, blocos e sub-blocos 
[Khorov et al. 2015]. 

 

 

Figura 3: Mecanismo RAW informado em cada RPS: alguns RAWs de N slots alocados 
entre beacons [Tian et al. 2016]. 

 

 

Tabela 1: Outras funcionalidades da Camada MAC do IEEE 802.11ah. Mais informações 
em [Khorov et al. 2015, Park 2015]. 
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Figura 4: Módulo IEEE 802.11ah no ns-3: classes e suas interações (blocos em cinza 
foramalterados ou são novos) [Tian et al. 2018]. 

 

 

Figura 5 (a): AP no centro e 68 estações com posições aleatórias em um raio de 200m. 
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Figura 5 (b): Variação da taxa de transmissão da estação com AID 1. 

 

 

Figura 6 (a): Câmera próximo ao AP. 
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Figura 6 (b): Câmera distante do AP. 
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TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL: A UTILIZAÇÃO DO USO DO PAPEL NA FABRICAÇÃO DE 

TIJOLOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Resumo 

 

A indústria da Construção Civil causa diversos impactos ao meio ambiente, entre eles 
destaca-se: a produção de resíduos, o uso de materiais naturais não renováveis, 
mudanças no solo, áreas de sol e vegetação, até aumento no gasto de energia. Diante 
disso, a indústria da Construção tem buscado alternativas para amenizar esses danos. 
Neste sentido, a construção tem procurado novas matérias primas para a produção de 
materiais de construção. Dessa maneira, surge o papel como uma dessas alternativa. 
O presente trabalho tem como objetivo investigar o uso do papel na construção civil, 
identificando aplicações do uso do papel na construção civil e nos processos 
construtivos. O trabalho foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica em diversos 
veículos como artigos científicos, sites, dissertações de mestrados. Observou-se que o 
papel é usado na construção civil na produção de placas de gesso, tijolos e telhas 
elaboradas com papel reciclado. Alguns desses materiais se mostram eficientes em 
relação a isolamento térmico, resistência a flexão, diminuição de custos. Assim, conclui-
se que o uso do papel na Construção Civil é uma alternativa viável tendo em vista que 

sua aplicação melhorou propriedades dos materiais. 

 
 
Palavras-chave: Papel. Matéria-prima. Construção Civil. Reciclagem. 

TITLE: BRICK MADE WITH DISPOSAL OF PAPER FOR APPLICATION IN CIVIL 

CONSTRUCTION: THE USE OF PAPER USE IN THE MANUFACTURE OF BRICKS IN 

CIVIL CONSTRUCTION 

Abstract 

 

The Civil Construction industry has several impacts on the environment, among which 
the following stand out: the production of waste, the use of non-renewable natural 
materials, changes in the soil, areas of sun and vegetation, even an increase in energy 
expenditure. Therefore, the Construction industry has been looking for alternatives to 
mitigate these damages. In this sense, construction has been looking for new raw 
materials for the production of construction materials. In this way, paper emerges as one 
of those alternatives. This paper aims to investigate the use of paper in civil construction, 
identifying applications of the use of paper in civil construction and construction 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2142 

 

processes. The work was elaborated from bibliographical research in several vehicles 
such as scientific articles, websites, master's dissertations. It was observed that paper is 
used in civil construction in the production of plasterboard, bricks and tiles made from 
recycled paper. Some of these materials are efficient in terms of thermal insulation, 
resistance to bending, cost reduction. Thus, it is concluded that the use of paper in Civil 
Construction is a viable alternative considering that its application has improved material 

properties. 

 
 
Keywords: Paper. Feedstock. Construction. Recycling. 

Introdução 

Da extração de matérias-primas ao fim da vida útil dos produtos construídos, a 
construção gera diversos danos no meio ambiente (CERBRAS, 2020). O conceito de 
sustentabilidade foi definido na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Eco-92) como: “Suprir as necessidades da geração presente sem 
afetar a habilidade das gerações futuras de fazer o mesmo”. Dessa forma, para uma 
obra de construção civil ser sustentável, é preciso que seja economicamente viável, 
socialmente aceita e ambientalmente correta. 
 
Porém, a construção civil é um dos setores da economia com maior impacto na geração 
de resíduos e com alto consumo de recursos naturais. Cerca de 50% dos resíduos 
sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas são provenientes da construção 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020). O CIB (Conselho Internacional da 
Construção) diz que o segmento da construção é setor de atividades humanas que mais 
consome recursos naturais. Para que esse setor seja sustentável é necessário começar 
a utilizar os recursos naturais de forma racional, consciente, diminuindo o consumo e 
aumentando o reaproveitamento dos materiais; de forma que seja possível reduzir seu 
impacto no ambiente, como também seu custo operacional (KISOLTEC, 2017). 
 
Atualmente as discussões sobre as questões ambientais estão cada vez mais 
frequentes, sendo o setor da construção civil um dos focos desta discussão. Neste 
sentido, há uma busca pelo desenvolvimento sustentável nas suas diversas dimensões 
(SOUZA et al, 2004). Cada vez mais se procura utilizar matérias primas que gerem 
menos impactos ambientais e que sejam economicamente viáveis, para suprir a 
demanda atual da construção civil por novos materiais e tecnologias visando o 
aproveitamento de resíduos (BAPTISTA & ROMANEL, 2013). 
 
Para o futuro, os projetos mais simples terão de ter do impacto ambiental ao longo do 
ciclo de vida e uma demonstração dos esforços de minimização destes impactos. E os 
futuros materiais serão novos produtos ou versões aperfeiçoadas do que usamos hoje 
(JOHN, 2017). 
 
Não existe material de construção que não cause impacto ambiental. Cabe ao técnico 
selecionar para cada situação o material que permita cumprir a função requerida com o 
mínimo impacto ambiental e que, simultaneamente, garanta o desempenho técnico 
adequado, seja viável economicamente e satisfaça os requisitos estéticos (JOHN, 
2017). 
 
Para se verificar se o material é ecologicamente correto ou se causa menos impacto ao 
meio ambiente, tem-se que averiguar se a matéria-prima é virgem ou reciclada, se é um 
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recurso renovável ou não e como essa matéria-prima é extraída da natureza. Também, 
é necessário analisar o tipo de resíduo gerado durante os processos que envolve o 
material, como na produção, manutenção e instalação (SCHELB, 2016). Entre essas 
matérias primas, o papel, por ser bastante versátil, assume um lugar de destaque. 
 
De acordo com Gurgel (2015), recentemente, a construção civil e outros segmentos têm 
utilizado o papel como matéria prima. Esse material vem sendo usado diretamente na 
construção civil na área de materiais de construção como matéria prima principal ou 
secundária na fabricação tijolos e telhas, por exemplo. Também, há várias pesquisas 
sobre a utilização de fibras celulósicas utilizadas como substituição ou de favorecimento 
de matérias materiais usuais da construção civil, como os produtos cimentícios: concreto 
e argamassas (PEREIRA, 2018). 
 
O papel é uma opção sustentável e assim, positiva para o setor já que a construção civil 
é um setor altamente poluidor. Contudo, não há na literatura se esses materiais atendem 
as normas de padronização atualmente estabelecidas, se são efetivamente usados, 
comercializados ou desenvolvidas por empresas na construção civil. 
 
O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo bibliográfico sobre o uso do 
papel como matéria-prima na construção civil. Abordando como o papel é empregado 
nesse setor, de que maneira é feito e que benefícios oferece, quai 
 

Metodologia 

 

A pesquisa desenvolvida do decorrer do trabalho, quanto a sua classificação teórica foi: 

No tocante a natureza, realizou-se uma pesquisa aplicada, que tem o objetivo de gerar 
conhecimentos de aplicação prática para problemas específicos. 

No aspecto do grau de familiaridade que se tem com o tema, a pesquisa pode –ser 

classificada como exploratória. 

No tocante a abordagem do problema a pesquisa foi do tipo qualitativo. 

O procedimento técnico para realização deste trabalho está baseado na pesquisa 
bibliográfica desenvolvida com base em materiais já elaborados, como artigos 

científicos, sites, dissertações de mestrados, monografias, publicações em revistas. 

 
Resultados e Discussões 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Uso do papel na fabricação de Tijolos 

Um exemplo da utilização do papel como matéria prima na construção civil é a 
realização do “Palácio de Papel 1” uma casa construída inteiramente com tijolos de 
papel reciclado. Eles são feitos a partir de papel reciclado com água e outros materiais, 
os blocos são mais baratos de 12 a 15% para serem produzidos em comparação a 
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outros materiais convencionais, além de oferecerem isolamento térmico duas vezes 
melhor do que com material de construção convencional, sendo excelente para redução 

de custo, pois exclui a necessidade de demais isolamentos. (CUNHA, 2016). 

Uma ótima aplicação do papel reciclado para elaboração de um material é o tijolo 
ecológico, que pode ser usado como material estrutural para levantar paredes, mas 
também para fazer paredes divisórias e decoração de interiores. É produzido a partir de 
uma mistura na proporção de 12 (doze) partes de papel para uma de cimento e água, 
não havendo a necessidade do processo de queima (SANTOS, 2012). 

Na Universidade Jaen, na Espanha, pesquisadores fizeram tijolos a partir de resíduos 
de papel. A sua produção se deu a partir da mistura de resíduos de fábricas de papel, 
juntamente com as lamas provenientes do tratamento de águas residuais. Em seguida 
o material foi colocado na argila e enviado para as máquinas que modelam os tijolos. 
Além de ser uma confecção simples e econômica, os tijolos verdes, como foi chamado, 
se mostrou vantajoso por precisam de menos tempo no forno, reduzindo a energia e 
dinheiro na produção. E ainda apresenta bom isolamento térmico. Todavia, em relação 
a resistência mecânica, se mostra menos resistente do que o tijolo convencional, sua 
resistência mecânica é superior ao mínimo necessário por lei para ser utilizado como 
um material de construção (SWE, 2013). 

OLIVEIRA et al. (2017) apresentou uma avaliação do comportamento do tijolo modular 
prensado, elaborado de papel reciclável, tipo jornal, cimento Portland, argila e água. 
Para a sua confecção foi utilizado as seguintes etapas: [a] Coleta dos materiais; [b] 
Fragmentação do jornal a seco; [c] Imersão em tonel com água; [d] Fragmentação do 
jornal imerso; [e] Peneiramento; [f] Secagem em estufa; [g] Fragmentação do material 
seco; [h] Mistura dos componentes; [i] Moldagem dos blocos; [j] Cura dos blocos. Os 
tijolos passaram por alguns testes, absorção de água, ensaio de durabilidade por 
molhagem e secagem, ensaio de desgaste utilizando slake durability por meio de 
desgaste para se avaliar sua durabilidade. Em relação a absorção de água se verificou 
que todos os tipos elaborados apresentaram valores médios de absorção de água 
superiores ao limite imposto pela NBR 8491 (ABNT, 2012) correspondente a 20%, o que 
seria um impedimento para construção de paredes externas. Quanto a durabilidade por 
molhagem e secagem todos os tipos apresentaram redução de massa ao longo do 
tempo e de um modo geral, os tipos atenderam satisfatoriamente ao limite máximo de 
10% de perda de massa imposto pela ABCP (1980), o que pode indicar desempenho 
satisfatório dos tijolos. Já para os resultado para desgaste utilizando Slake durability os 

tijolos foram classificados, em sua maior parte, com alta durabilidade. 

Outra possibilidade para essa finalidade é o uso de papel do tipo Kraft, um material 
multifoliado e resistente utilizado na fabricação de sacos cimento. As embalagens de 
cimento normalmente não são utilizadas pelas empresas de papel por se encontrarem 
contaminadas pelo cimento. A fibra do papel kraft natural tem ótimas características 
físicas e mecânicas. A obtenção da dessa fibra natural pelo processo de polpação 
através da trituração do papel kraft não é gerado nenhum novo resíduo ou contaminante, 
sendo necessário, apenas um simples procedimento de limpeza ou filtragem da água 
utilizada no processo (BUSON, 2009). 

Com o objetivo de verificar a possibilidade de produção de tijolo com papel Kraft de 
forma artesanal, Márcio Buson, o professor da Universidade de Brasília produziu blocos 
compactados, tendo como base terra, cimento e o papel utilizado nas embalagens de 
cimento. Foram realizados teste de absorção de água, compressão simples e diagonal 
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e resistência ao fogo, além da avaliação de custos. O estudo obteve resultados positivos 
como relação ao ensaio de compressão, onde observou que o tijolo deforma mas não 
se desfaz, podendo-se dizer que ele é mais flexível (REBOUÇAS et al, 2011). Nos 
parâmetros que analisam a absorção de água observou-se que os tijolos com o papel, 
em comparação com o convencional, absorveu mais água; para contornar isso foi 
adicionado seiva de babosa, que diminuiu a absorção. Já para o teste de resistência ao 
fogo, onde duas paredes de tijolos convencionais e o com papel Kraft foram submetidas 
a calor constante para medir a variação de sua temperatura, o de papel chegou a cerca 
de 150° C depois de duas horas, enquanto o convencional foi a 180°C. Sendo o tijolo 
com Kraft considerado corta-fogo. Dessa maneira, é possível fabricar artesanalmente 
tijolo a partir de papel Kraft com propriedades adequadas ao uso na construção civil 
(REBOUÇAS et al, 2011). 

3.2. Uso do papel em concreto e argamassas 

Na construção civil, a maior parte dos resíduos gerados podem ser reaproveitados de 
alguma forma, como é o caso dos sacos de papel Kraft provenientes das embalagens 
de cimento e cal frequentemente encontrados na maioria das construções (GELAIN, 
2016). O papel kraft, tem como uma das principais características a resistência 
mecânica. 

A partir dos sacos de cimentos pode-se extrair a fibra celulósica pelo um processo de 
agitação, trituração e secagem e adicionar em argamassas e concretos, obtendo uma 
diminuição no desperdício na construção civil, e trazendo outras qualidades para o 
concreto como menor coeficiente de absorção por capilaridade (SOUZA e 

ANUNCIAÇÃO, 2019). 

Pereira (2018) em seus estudos, que tinha como objetivo avaliar a interferência da 
adição das fibras Kraft em argamassas, observou que as argamassas com adição da 
fibra celulósica recicladas do Kraft apresentaram desempenho satisfatório na resistência 

à tração na flexão. 

Santos e Carvalho (2011) avaliaram o uso da fibra de papel Kraft incorporando-a em 
argamassa. A argamassa foi preparada com os seguintes materiais: cimento, cal, areia, 
água e polpa de fibra de papel kraft, com uma relação fibra/água igual a 0,05; e usando 
uma argamassadeira para fazer a mistura. No ensaio de resistência à compressão foi 
observado que a carga de ruptura da argamassa de referência foi maior, mas mesmo 
assim, nas argamassas com fibras foram observados aspecto bastante positivo a esse 
parâmetro. Também, pode-se concluir que esse uso agrega vantagens em relação a 
sustentabilidade, pois não gerar qualquer impacto no meio ambiente, contribui para 
redução de destinação incorreta, além de que, o emprego de argamassa com fibra gera 
economia de materiais de 27%. 

Outra forma de reaproveitamento das embalagens de cimento dentro da construção civil 
é na adição de concreto convencional, objetivando obter se uma maior eficiência do 
material a partir de uma melhoria nas propriedades mecânicas, físicas ou químicas do 
material; devido a atuação das fibras que estão presentes na composição do papel kraft 
(RIBEIRO, 2017). 

Objetivando estudar as propriedade mecânicas do concreto com a adição de papel Kraft 
Ribeiro (2017) elaborou concretos com teores de 0,5%, 1,0%, 2,0% de fibra de papel 
kraft, e observou que os traços com a adição de fibra do papel kraft, obtiveram menor 
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absorção de água que o traço de referência. E em relação em relação a resistência o 
concreto com teor de 2% apresentou um resultado mais satisfatório, apresentando uma 
resistência igual ao concreto de referência. Assim, verifica-se que concretos com a 
adição da fibra natural é uma possibilidade viável, pois o uso da mesma não traz danos 
para o seu desempenho, podendo ser uma destinação adequada e sustentavelmente 
correta para esse resíduo. 

3.3. Uso do papel na fabricação de telhas 

Atualmente no Brasil e no mundo existem diversos tipos de telhas ecológicas de 
diferentes matérias-primas, entre elas têm-se a telha produzida com fibra vegetal de 
papel reciclado. A telha ecológica é produzida com resíduo de papel reciclado, água e 
emulsão asfáltica ou betume. A fibra vegetal, extraída de resíduo de papel e água, é 
usada na primeira fase da fabricação da telha, já emulsão asfáltica ou betume no final 
do processo para conferir acabamento e proporcionar características 
impermeabilizantes (LESSA, 2009). 

Segundo Rosa (2012) existem empresas que transformam papel reciclado em telha. A 
fabricação da telha vegetal se dá a partir da compra de papel de cooperativas de 
catadores, depois o papel é dissolvido em água quente até a fibra de celulose ser 
extraída. Segundo dados da empresa a telha vegetal é leve, de fácil de manuseio, termo 
acústico e impermeabilizada. A vida útil do produto é de aproximadamente 25 anos. Ela 
cobre cerca de 1,5 metros e suporta uma carga de 100 kg. 

Yoshimura et al (2012) avaliou o ciclo de vida de telha ecológica à base de papel 
reciclado, a telha foi produzida a partir de papel pós-consumo, como papel branco, 
papelão, revista e jornal, obtidos de cooperativas de reciclagem de lixo. O desempenho 
ambiental das telhas foi satisfatório além de contribuir com a reciclagem do lixo, pois o 
resíduo da produção de 1000 m2 de telhas ecológicas retira do meio ambiente uma 
média 3800 kg de resíduo de papel de pós-consumo. Por mais que não haja estudos 
sobre a reutilização das telhas ecológicas, há a possibilidade de incorporação desta ao 
asfalto de pavimentação. 

3.4. Placas de gesso 

Outra opção para a reciclagem do papel é seu uso na fabricação de placas de gesso 
para forro produzido a partir de polpa celulósica, obtida através de papel de jornal, gesso 
e água. As placas de gessos foram produzidas em diferentes proporções de gesso e 
polpa celulósica e observou-se que todas as proporções analisadas mostraram serem 
executáveis para confecção de placas de gesso, contudo, apresentaram uma redução 
da resistência. Apesar disso, como não há na bibliografia medida para comparações e 
relações para placas de gesso utilizadas em forros internos na construção civil, não se 
pode assegurar que uso de polpa de celulose é inviável (CATUNDA et al, 2011). Esses 
são ótimos exemplos da eficiência do uso dos materiais de construção produzidos com 

papel reciclado sendo aplicado na construção civil. 

A obtenção de placas de gesso com adição de papel reciclado também foi objeto de 
estudo de CALIXTO et al (2016), que as elaborou utilizando apenas papel do tipo ofício 
coletado, O processo de fabricação constou de: papel picado em pequenos pedaços, 
no sentido longitudinal de suas fibras, que foram imergidos em água durante um período 
de 48 horas, em seguida foi triturado, e logo após, a pasta celulósica foi preparada 
manualmente misturando-se água e gesso em uma proporção de 0,7. Como resultado, 
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verificou-se que as placas de gesso não são indicadas para blocos e paredes com 
função estrutural, mas são adequadas para serem usadas como placas acartonadas 

para serem fixadas em estruturas de aço, forro ou paredes divisórias. 

 
Conclusão 

 

Sabendo que grandes quantidades de papéis são utilizadas todos os anos e, 
consequentemente, sobre o seu descarte inadequado; bem como, considerando o fato 
das atividades da construção civil ser um grande causador de impacto ambiental, há um 
interesse por parte da indústria da construção em estudar novas tecnologias, como a 
reciclagem do papel. 

Com essa pesquisa bibliográfica observou-se que o papel é usado como parte das 
matérias-primas na produção de materiais da construção civil, como: tijolos, telhas, 
placas de gesso, argamassas e concreto; que sejam ecologicamente corretos, que 
prejudiquem menos o meio ambiente e, economicamente viáveis, com possibilidade de 

redução dos custos. 

Pode-se concluir também que o uso do papel na Construção Civil é uma alternativa, já 
que os materiais confeccionados com adição de papel apresentam novas característica 
ao material: melhoria nas propriedades de tração na flexão e isolamento termo acústico. 
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TÍTULO: Pascal Viewer: uma ferramenta para representação visual da tendência de 

escalabilidade em programas paralelos 

Resumo 

 

As ferramentas de perfilagem de código permitem que os programadores possam, a 
partir dos dados de análise coletados, identificar e refatorar partes do programa com 
foco no alcance de níveis mais altos de performance. Entretanto, considerando que tais 
ferramentas focam na análise de desempenho do programa em um ambiente de 
execução específico, com determinado número de núcleos e tamanho de problema, as 
possíveis alterações podem não refletir melhores índices de eficiência para outros 
ambientes de execução em que estas duas variáveis possuam valores diferentes. Neste 
caso, a otimização do código precisa ser orientada pela tendência de escalabilidade do 
programa, o que demanda uma análise de desempenho em vários ambientes de 
execução distintos. Com foco na análise de variação de eficiência do programa, este 
trabalho apresenta uma ferramenta capaz de fornecer informações mais objetivas para 
análise e otimização do código para escalabilidade paralela. A ferramenta, denominada 
Pascal Viewer, consiste em um meio novo e produtivo para visualizar a tendência de 
escalabilidade de um programa paralelo baseado na apresentação de diagramas. A 
ferramenta permite também identificar de maneira hierárquica como regiões específicas 
podem estar afetando o desempenho de todo o programa. 

 
 
Palavras-chave: Programação paralela; eficiência; escalabilidade; otimização. 

TITLE: Pascal Viewer: a tool for the visualization of parallel scalability trends 

Abstract 

 

The code profiling tools allow developers, based on the analysis of the collected data, to 
identify and refactor parts of the program with focus on reaching higher levels of 
performance. However, considering that such tools focus on analyzing the program's 
performance in a specific execution environment, with a certain number of cores and 
problem size, the possible changes may not reflect better efficiency rates for other 
execution environments in which these two variables have diferente values. In this case, 
code optimization needs to be guided by the program 's scalability trend, which demands 
a performance analysis in several different execution environments. Focusing on the 
analysis of the program's efficiency variation, this work presentes a tool capable of 
providing more objective information for analysis and optimization of the code for parallel 
scalability. The tool, named Pascal Viewer, consists in a new and productive way to 
visualize the scalability trends of a parallel program based on the presentation of 
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diagrams. The tool also allows identifying how specific regions may be affecting the 
performance of the entire program. 

 
 
Keywords: Parallel programming; efficiency; scalability; optimization. 

Introdução 

O constante aumento do número de núcleos de processamento nos supercomputadores 
possibilita que desenvolvedores explorem esse incremento para melhorar os níveis de 
desempenho de seus programas paralelos. Entretanto, para conseguir aproveitar tal 
característica, os desenvolvedores precisam entender como seus programas se 
comportam quando mais núcleos são utilizados, quando mais dados são processados, 
ou quando ambas situações ocorre simultaneamente. Neste sentido, identificar 
possíveis gargalos que comprometam o desempenho é questão crítica para o processo 
de otimização de código e melhoria de performance em computação de alto 
desempenho [1]. 

  

Técnicas e ferramentas de perfilagem de código foram desenvolvidas para auxiliar os 
desenvolvedores no processo de coleta e análise de dados relacionados à execução 
dos programas [2]. Essas ferramentas de perfilagem fornecem uma grande quantidade 
de informações a respeito do desempenho do programa, o que inclui medições de 
tempo, detalhes de acesso e consumo de memória, e chamadas às funções do sistema 
[3]. Todas essas informações são, usualmente, relacionadas a uma única execução do 
programa. Neste caso, utilizando um número de núcleos e processando uma quantidade 
de dados de entrada específicos. A partir destas informações coletadas é possível medir 
a eficiência paralela do programa. Entretanto, esta avaliação deve provavelmente sofrer 
variações se o mesmo programa for executado em um ambiente com uma configuração 
distinta. Por este motivo, com os dados coletados de uma única execução, não é 
possível avaliar a evolução da eficiência para execuções em outras configurações. Para 
identificar a tendência de eficiência será preciso executar a mesma análise me 
diferentes configurações e então comparar os dados manualmente para concluir se e 
quando o algoritmo tende a ser escalável. 

  

As informações fornecidas pelas ferramentas de perfilagem são úteis para identificar 
gargalos de uma única execução e otimizar o código para o ambiente analisado. 
Entretanto, quando o objetivo é alcançar melhores níveis de escalabilidade paralela, os 
desenvolvedores precisam direcionar suas atenções para a variação dos valores de 
eficiência do programa quando este for executado em ambientes de execução distintos. 
Neste sentido, é mais importante conhecer poucos detalhes sobre diversas execução 
do que muitos detalhes de uma única execução. Algumas ferramentas de perfilagem 
conseguem apresentar os valores numéricos de eficiência para mais de uma 
configuração de execução em um único gráfico de linha [4]. A partir deste gráfico, 
desenvolvedores poderiam deduzir a tendência de escalabilidade. Porém, o tipo de 
gráfico acaba dificultando a análise quando um grande número de configurações de 
ambiente precisa ser analisado. 
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Este trabalho apresenta uma ferramenta de visualização para análise da tendência de 
escalabilidade de programas paralelos. Para compor os elementos gráficos utilizados, 
a ferramenta recebe como entrada as medições de tempo de execução de um programa 
paralelo executados em diferentes ambientes de execução, traduz os valores recebidos 
em valores de eficiência e apresenta, a partir de diagramas simples e de fácil 
interpretação, a tendência de eficiência do programa. O objetivo principal da ferramenta 
é evitar a tediosa interpretação manual dos valores de eficiência em tendência de 
escalabilidade. A ferramenta, ao contrário de algumas das ferramentas de perfilagem 
disponíveis, é independente de arquitetura ou modelo de paralelização. Ela exibe quatro 
diagramas de cores relativos a cada região analisado do código. Um dos diagramas 
apresenta os valores de eficiência e os outros três mostram a variação entre estes 
valores: quando o número de núcleos é variado mantendo o tamanho do problema 
constante, quando o tamanho do problema é variado mantendo o número de núcleos 
constante, e quando tanto o número de núcleos quanto o tamanho do problema mudam 
proporcionalmente em uma razão conhecida. 

 
Metodologia 

 
A ferramenta Parallel Scalability Viewer – Pascal Viewer, resultado deste trabalho, 
apresenta uma maneira mais produtiva de se visualizar a tendência de escalabilidade 
de um programa paralelo. A ferramenta oferece uma forma eficaz de analisar o 
comportamento geral do programa, agregando assim informações úteis ao processo de 
otimização de código. A identificação da tendência de escalabilidade é possível a partir 
de quatro diagramas de cores. Estes diagramas apresentam tanto a evolução dos 
valores de eficiência, identificados a partir da execução do programa em diversas 
configurações distintas, quanto a variação desta eficiência quando o código é executado 
em contextos com diferentes volumes de dados ou número de núcleos de 
processamento. Neste sentido, a ferramenta é capaz de auxiliar os desenvolvedores na 
identificação da escalabilidade paralela, incluindo também a possibilidade de 
observação de uma tendência de escalabilidade forte e fraca para todo ou apenas partes 
do programa. 
 
O Pascal Viewer foi implementado utilizando: Python e Django, como linguagem de 
programação e framework web, respectivamente [5]. Os diagramas são construídos 
utilizando uma biblioteca de visualização interativa conhecida como Bokeh [6]. A 
ferramenta vem sendo disponibilizada como uma aplicação web a partir do endereço: 
pascalsuite.imd.ufrn.br e seu código fonte pode ser encontrado em 
https://gitlab.com/lappsufrn/pascalsuite_viewer. 
 
1. Os Diagramas 
 
A utilização dos diagramas de cores, ao invés de dados tabulares ou gráficos de linha, 
simplificam a identificação da tendência de escalabilidade de um programa paralelo. A 
Figura 1 apresenta um exemplo com os quatro diagramas da ferramenta, dispostos em 
duas colunas. Os dados utilizados para gerar estes diagramas foram coletados a partir 
de um modelo teórico [7]. 
 
Cada diagrama consiste em um gráfico de apenas dois eixos, onde o eixo horizontal 
corresponde ao número de núcleos utilizados na execução do programa e o eixo vertical 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2153 

 

corresponde ao volume de dados processados, ou seja, o tamanho do problema. Os 
valores numéricos de eficiência obtidos em cada configuração de execução podem ser 
observados via tooltip, aproveitando as características de interatividade derivados do 
uso da biblioteca Bokeh. 
 
O diagrama da Figura 1 – A apresenta os valores de eficiência coletados e cada 
elemento deste diagrama, representado por uma cor, identifica um cenário de 
configuração de execução individual. Os valores de eficiência são utilizados para a 
construção dos outros três diagramas, que fornecem uma visão geral do comportamento 
do programa considerando suas características de escalabilidade. 
 
Os demais diagramas apresentam a variação dos valores de eficiência em relação às 
configurações de execução limítrofes do gráfico. A análise destas variações permite ao 
desenvolvedor perceber a tendência de escalabilidade de seu código paralelo. Duas 
escalas de cores são utilizadas para representar valores negativos e positivos nestes 
três diagramas. A faixa de valores positiva varia de #FFFFFF para #004337 e negativa 
de #FFFFFF para #5D3506. 
 
O diagrama visualizado na Figura 1 – B permite a análise e identificação da tendência 
de escalabilidade do programa. Neste diagrama os valores de cada elemento 
correspondem a variação de eficiência obtida a partir de f(x, y+1) – f(x,y). 
 
O diagrama da Figura 1 – C apresenta a variação dos valores de eficiência quando o 
tamanho do problema é fixado e o número de núcleos varia. Essa variação permite 
observar se o programa tende a escalabilidade forte. Os valores obtidos são dados por 
f(x+1,y) – f(x,y). 
 
O diagrama apresentado na Figura 1 – D permite a análise da tendência de fraca 
escalabilidade do código. Essa tendência pode ser observada se a variação de 
eficiência aumenta ou permanece constante quando tanto o número de núcleos quanto 
o tamanho do problema variam em uma razão constante. Os valores apresentados 
neste gráfico são dados por f(x+1, y+1) – f(x,y). 
 
Em todos os casos citados, x representa o número de núcleos e y representa o tamanho 
do problema, ambos obtidos do diagrama de eficiência. 
 
Os diagramas descritos constituem uma maneira mais dinâmica e produtiva de se 
identificar a escalabilidade de um programa paralelo. Isto ocorre porque é mais simples 
focar a atenção em uma variação de cores do que na interpretação de dados tabulares 
ou os valores de um gráfico de linhas. 
 
A Tabela 1 e o gráfico da Figura 2 apresentam os mesmos valores de eficiência que o 
diagrama de cores da Figura 1 – A. 
 
2. O Arquivo de Entrada 
 
Os quatro diagramas de cores do Pascal Viewer são construídos a partir das simples 
medições de tempo de um programa. A ferramenta não mede tais tempos, ela os lê de 
um arquivo de entrada, os traduz em valores de eficiência e então constrói e apresenta 
os diagramas correspondentes. 
 
O arquivo de entrada, ilustrado na Figura 3, é um arquivo de texto simples, no formato 
.json, que contém dados de todas as partes do programa que se pretende analisar. Ele 
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pode ser gerado manualmente ou a partir de alguma ferramenta ou script. Os dados 
presentes no arquivo .json correspondem a identificação dos trechos do código, o 
número de núcleos de processamento utilizados, os tamanhos de problema e os tempos 
de execução que se deseja observar. A estrutura de dados utilizada permite a inclusão 
de medições de tempo de várias execuções para uma mesma configuração. Neste caso, 
os diagramas utilizarão a mediana dos tempos coletados. Os dados e medições 
apresentados no arquivo são estruturados em arrays e objetos de acordo com o 
seguinte entendimento: a) o programa pode ter várias regiões paralelas internas que 
poderão ser observadas de maneira hierárquica; b) uma região paralela pode ser 
executada várias vezes com diferentes volumes de dados; e c) para cada volume de 
dados de entrada, o programa pode ser executada várias vezes com diferentes números 
de núcleos de processamento 
 
Resultados e Discussões 

 

Para demonstrar a eficácia do Pascal Viewer, um estudo de caso foi realizado utilizando 
a aplicação do PARSEC Benchmark Suite denominada Blackscholes. PARSEC é uma 
suíte de aplicações que incorpora uma seleção de diferentes aplicações que 
representam desafios computacionais reais [8]. 

  

O Blackscholes é uma aplicação de análise de domínio financeiro que tem durante sua 
computação a resolução de uma equação diferencial parcial que calcula os preços de 
um dado número de opções financeiras. A aplicação possui uma região paralela e por 
isso permite a observação de como o comportamento desta região pode influenciar na 
escalabilidade do programa. A aplicação foi executada em uma máquina de memória 
compartilhada com 32 núcleos, variando, entre as diferentes execuções, tanto o número 
de núcleos como o volume de dados processados na razão de 2x. 

  

Os diagramas da Figura 4 e da Figura 5 se referem, respectivamente, a tendência de 
escalabilidade de todo o programa e da região paralela interna compreendida entre as 
linhas de código 472 e 495, do arquivo blackscholes.c. A partir dos diagramas da Figura 
4, que descrevem o comportamento de toda a aplicação, é possível deduzir que: a) para 
qualquer número de núcleos de processamento, o programa apresenta uma eficiência 
quase constante independente do volume de dados, e quase não escala quando o 
tamanho do problema aumenta; b) o programa não é fortemente escalável em qualquer 
um dos contextos analisados; e c) o programa não é fracamente escalável em qualquer 

cenário. 

  

Os diagramas da Figura 5 permitem as seguintes observações: a) a região consegue 
apresentar melhores valores de eficiência quando se utiliza mais núcleos de 
processamento para processar maiores volumes de dados; b) a região é escalável 
porque não se observa queda de eficiência para o processamento de maiores volumes 
de dados; c) o aumento no número de núcleos, mantendo fixado o tamanho do 
problema, não mantém constante ou aumenta a eficiência da região, o que configura 
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que a região não possui escalabilidade forte; e d) a região não apresenta fraca 
escalabilidade, pois em muitos cenários o aumento do número de núcleos na mesma 

taxa do aumento do tamanho do problema não mantém a eficiência constante. 

  

A Figura 6 demonstra a função de comparação dos gráficos de escalabilidade do código 
inteiro e da região paralela interna. 

 
Conclusão 

 

A ferramenta Pascal Viewer oferece uma maneira eficiente e produtiva para analisar a 
tendência de escalabilidade em um programa paralelo. A partir de quatro diagrama de 
cores, a ferramenta simplifica a visualização da variação de eficiência do código 
considerando múltiplas execuções para cenários de configurações diferentes. Desta 
forma, é possível observar qual o comportamento da aplicação quando mais ou menos 
núcleos de processamento são utilizando ou quando a aplicação processa maiores ou 

menores volumes de dados. 

  

A ferramenta permite também observar como uma região interna pode impactar na 
tendência de escalabilidade de todo o programa, permitindo que os desenvolvedores 
direcionem esforços para trechos de código com maior propensão a influenciar no 

processo de otimização de desempenho do programa paralelo. 

  

Como trabalhos futuros, fica a inclusão de modelos de predição que possibilitem a 
predição de valores de eficiência do programa para configurações que não foram 

executadas pelo usuário. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Diagramas de escalabilidade considerando os valores de um programa 
teórico. O número de núcleos e os tamanhos de problema variam em uma razão fixa de 
2x. 
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Figura 2 - Gráficos de linha com valores de eficiência de um programa téorico, em % 
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Figura 3 - Estrutura de arquivo de entrada de dados do Pascal Viewer 
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Tabela 1 - Valores de eficiência de um programa teórico 

 

 

Figura 4 - Diagramas de escalabilidade da aplicação Blackscholes. 
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Figura 5 - Diagramas de escalabilidade da região interna da aplicação Blackscholes. 

 

 

Figura 6 - Comparação entre os diagramas de escalabilidade das regiões da aplicação 
Blackscholes. 
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TÍTULO: Revisando e apreendendo sobre o Drum-Buffer-Rope (DBR) 

Resumo 

O PRESENTE ESTUDO REALIZA UMA REVISÃO DA LITERATURA A RESPEITO DO 
MODELO DRUM-BUFFER-ROPE (DBR) COM FOCO NA DESCRIÇÃO E ANÁLISE 
BIBLIOMÉTRICA DAS PUBLICAÇÕES SOBRE A TEMÁTICA EM PERIÓDICOS DE 
1988 ATÉ MAIO DE 2020. A AMOSTRA DE 117 TRABALHOS FOI OBTIDA POR MEIO 
DA BASE DE DADOS SCOPUS E OS DADOS FORAM ANALISADOS COM USO DE 
PLANILHAS E DO SOFTWARE VOSVIEWER PARA A GERAÇÃO DE REDES E 
CLUSTERS. A ANÁLISE DESCRITIVA INICIAL EVIDENCIOU O CRESCIMENTO DE 
ESTUDOS NA ÁREA AO LONGO DOS ANOS, OS PRINCIPAIS AUTORES, REVISTAS 
E PAÍSES QUE TÊM CONTRIBUÍDO PARA A DISCUSSÃO DO TEMA. A ANÁLISE DE 
REDES ABRANGEU TRÊS ÓTICAS: PALAVRAS-CHAVE, CITAÇÃO E COCITAÇÃO. 
FOI POSSÍVEL A COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES ENTRE OS ESTUDOS SOBRE 
A TEMÁTICA AO LONGO DO TEMPO, A IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS MAIS 
REPRESENTATIVOS DA ÁREA, AS PUBLICAÇÕES MAIS CITADAS E AS 
CONTRIBUIÇÕES DESSAS E OS GRUPOS DE TRABALHOS E AUTORES CITADOS 
CONJUNTAMENTE POR OUTRAS PESQUISAS. DESSE MODO, OS RESULTADOS 
DO TRABALHO DEVEM PERMITIR A IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE 
PESQUISAS, ASSIM COMO, FUNDAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
ARTIGOS SOBRE O MODELO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DBR. 
 
Palavras-chave: DRUM-BUFFER-ROPE; REVISÃO DA LITERATURA; DBR; 

BIBLIOMETRIA. 

TITLE: LITERATURE REVIEW OF THE DRUM-BUFFER-ROPE MODEL 

Abstract 

THE PRESENT STUDY PERFORMS A LITERATURE REVIEW ABOUT THE DRUM-
BUFFER-ROPE (DBR) MODEL DOING A DESCRIPTION AND BIBLIOMETRIC 
ANALYSIS OF PUBLICATIONS AND THE SUBJECT IN JOURNALS FROM 1988 TO 
MAY 2020. THE SAMPLE OF 117 PAPERS WAS OBTAINED THROUGH SCOPUS 
DATABASE AND ANALYZED USING SPREADSHEETS AND THE VOSVIEWER 
SOFTWARE FOR THE GENERATION OF NETWORKS AND CLUSTERS. THE INITIAL 
DESCRIPTIVE ANALYSIS SHOWED THE GROWTH OF STUDIES IN THE SUBJECT 
OVER THE YEARS, THE MAIN AUTHORS, JOURNALS AND COUNTRIES THAT 
HAVE CONTRIBUTED TO THE DISCUSSION OF THE TOPIC. NETWORK ANALYSIS 
COVERED THREE PERSPECTIVES: KEYWORDS, QUOTATION AND COCITATION. 
IT WAS POSSIBLE TO UNDERSTAND THE RELATIONSHIPS BETWEEN STUDIES 
ON THE SUBJECT OVER TIME, THE IDENTIFICATION OF THE MOST 
REPRESENTATIVE TERMS IN THE AREA, THE MOST CITED PUBLICATIONS AND 
THEIR CONTRIBUTIONS AND THE GROUPS OF WORKS AND AUTHORS CITED 
JOINTLY BY OTHER RESEARCHES. IN THIS WAY, THE RESULTS OF THE WORK 
SHOULD ALLOW THE IDENTIFICATION OF RESEARCH OPPORTUNITIES, AS 
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WELL AS, SUPPORT THE DEVELOPMENT OF NEW PAPERS ON THE DBR 
PROGRAMMING AND CONTROL MODEL. 
 
Keywords: DRUM-BUFFER-ROPE; LITERATURE REVIEW; DBR; BIBLIOMETRIC. 

Introdução 

Frente a crescente incerteza da economia e o aumento da competitividade no mercado, 
as organizações vêm buscando cada vez mais alternativas capazes de elevar suas 
chances de sobrevivência. Nesse âmbito, a Teoria das Restrições (Theory of 
Constraints) ou TOC possui notável destaque por promover melhorias nos resultados 
nas empresas. Seguindo essa lógica, surge o DBR (Drum-Buffer-Rope) como método 
de programação e controle da produção focado no gerenciamento de restrições, sejam 
estas físicas e/ou do mercado (WATSON et. al, 2007). Em 1988, Eliyahu M. Goldratt 
publicou o primeiro trabalho em periódico acerca dessa temática, intitulado 
“Computerized shop floor scheduling” e divulgado na revista International Journal of 
Production Research. Esse artigo descreve o processo evolutivo do uso de sistemas de 
informação com base no DBR. A partir disso, surgiram diversas revisões da literatura 
com o objetivo de fornecer um embasamento teórico sobre a temática. Os autores 
Blackstone Jr e Cox III (2002) realizaram levantamento com relação aos projetos da 
teoria das restrições e gerenciamento de linhas desbalanceadas. Ikeziri et al (2018) 
também conduziram uma revisão sobre todos os métodos que compõem a TOC. 
Ademais, Silva e Mesquita (2019) apresentam uma revisão acerca do DBR direcionado 
a produtividade, sendo definida uma amostra delimitada ao período de 2008 a 2018. 
Nesse sentido, o presente trabalho contribui com a apresentação de uma revisão da 
literatura sobre DBR, focada em publicações em periódicos internacionais nos últimos 
31 anos (1988 a maio/2020). O trabalho contempla uma análise descritiva das 
publicações, seguida por uma análise bibliométrica a fim de identificar os principais 
autores, produções científicas mais relevantes e a avaliar relações entre as pesquisas 
desenvolvidas. Para tanto, a pesquisa está estruturada em cinco seções, sendo a 
segunda um breve referencial teórico da temática em análise, em seguida a descrição 
do método utilizado para realização da revisão e a análise descritiva da literatura. A 
quinta seção apresenta a análise das redes de palavra-chave, citação e co-citação e a 
sexta seção, como conclusão do artigo, sumariza os principais resultados obtidos a 
partir da discussão do diagnóstico. Objetivos Originalmente, o trabalho objetivava o 
desenvolvimento de uma análise sistemática da literatura acerca do modelo Drum-
Buffer-Rope e suas variações. Para tal, os seguintes objetivos específicos foram 
estabelecidos: a) Elaborar uma análise bibliométrica da literatura de DBR como etapa 
preliminar da revisão sistemática; b) Mapear a evolução da temática ao longo dos anos, 
a fim de identificar diferentes fases da literatura ou correntes de pesquisa, assim como, 
os direcionamentos para estudos futuros; c) Analisar o funcionamento do DBR, por meio 
da identificação de como as decisões para implantação do mesmo são realizadas nos 
estudos (parametrização do modelo); d) Identificar as variações do modelo DBR original 
e discutir as diferenças entre as proposições e a versão clássica; e) Revisar as 
aplicações do modelo DBR e verificar as principais áreas e desafios para implantação 
do modelo; No entanto, somente o item “a” foi concluído. O ritmo do avanço se deu, em 
partes, por mudança dos integrantes da equipe de trabalho, necessitando de um período 
extra de integração das partes. Além disso, a pandemia de COVID-19 comprometeu 
parte do tempo disponível atrasando o avanço da pesquisa. Dessa forma, há a 
oportunidade de dar seguimento ao projeto a fim de concluir as etapas restantes. 
 
Metodologia 
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O presente estudo possui natureza básica, abordagem predominantemente qualitativa 
e pode ser caracterizado como uma pesquisa exploratória-descritiva. O estudo consiste 
em uma revisão sistemática e na análise bibliométrica da literatura sobre do modelo de 
programação e controle da produção Drum-Buffer-Rope proposto por Goldratt (1988). A 
revisão da literatura visa a máxima utilização de revistas, periódicos e anais de 
congressos sobre um tema específico, reunindo dessa forma, materiais de diferentes 
fontes e fundamentando sínteses do conhecimento através do material produzido, 
respeitando os procedimentos fundamentais para o fazer científico. Em suma, a revisão 
da literatura oferece ao pesquisador um mapeamento e a avaliação da estrutura de 
conhecimento a respeito de um determinado tema, fronteiras de pesquisa e lacunas a 
serem exploradas (TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003). A amostra da pesquisa 
contempla estudos publicados em periódicos indexados na base de dados Scopus, 
sendo limitada a publicações no idioma inglês. A referida base de dados é uma das mais 
representativas da área de engenharia e negócios, tendo sido utilizada também para 
outras pesquisas de natureza semelhante como Ikeziri et al (2016). A seleção da 
amostra foi feita com a busca da palavra-chave “Drum Buffer Rope”. A escolha da 
palavra se deu após o teste de algumas combinações de termos que representassem a 
bem temática e ao mesmo tempo resultassem em uma amostra consistente e de 
tamanho mediano. Obteve-se um total de 117 resultados, que estavam de acordo com 
os parâmetros de triagem. O período de análise abrange o intervalo de 1988 (primeira 
publicação) a maio de 2020 (mês de coleta de dados). Após a consolidação da amostra, 
foi realizada uma análise descritiva, a fim de caracterizar o âmbito de pesquisa com o 
suporte de planilhas eletrônicas e em seguida, a análise de redes de palavras-chave 
dos autores, citações e co-citações. Os estudos foram exportados da base de dados 
Scopus para o software VosViewer, de modo a servir como base para a geração de 
gráficos de rede e análise de clusters (análise bibliométrica) apresentada na seção 6. 
 
Resultados e Discussões 

 
Análise descritiva inicial Para a análise descritiva avaliou-se os 117 artigos indexados à 
base de dados Scopus quanto ao número de publicações por ano, autores mais ativos, 
principais revistas e países que mais produziram. Foram aproximadamente 32 anos de 
publicações, sendo nos anos de 2008, 2010 e 2015 que se concentram as maiores 
publicações unitariamente, com 8 artigos cada um, totalizando 24 publicações e uma 
representatividade de 20,51% da amostra estudada. Vale destacar que após a morte 
Goldratt em 2011 houve diminuição no número de trabalhos, resultando em apenas 13 
trabalhos no quadriênio. Apesar disso, nota-se que a tendência de crescimento voltou a 
ter comportamento semelhante aos anos anteriores a partir de 2015. Uma vez que o 
presente trabalho avaliou artigos publicados até maio de 2020, é possível que o ano 
termine com um número maior do que o apresentado. Em relação à contribuição dos 
autores para a discussão da temática em estudo, observa-se que os autores que mais 
publicaram no período analisado foram S. S. Chakravorty, J. F. Cox, M. Stevenson e M. 
Thürer com cinco publicações cada um e B. Ronen e H. Wu com quatro publicações 
cada. Destes, Ronen, Cox, Chakravorty e Wu são os que publicam trabalhos há mais 
tempo, com maior concentração em meados das décadas de 1990 e de 2000. Thürer e 
Stevenson, por sua vez, têm seus trabalhos publicados desde a segunda metade da 
década de 2010. Dentre os artigos pesquisados 68, ou 58,12%, concentram-se em 8 
dos 52 periódicos. O International Journal of Production Research publicou 24,79% da 
amostra, com um total de 29 artigos, se destacando como o principal canal para 
publicações do tema. Esse comportamento é condizente com as observações feitas por 
Ikeziri (2016) na revisão da literatura sobre Teoria das Restrições. Em seguida, os dois 
periódicos com maior número de publicações (9 cada) são International Journal of 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2164 

 

Production Economics e Production Planning and Control. Na sequência tem-se 
Production and Inventory Management Journal (6), Expert Systems with Applications 
(5), Computers and Industrial Engineering (4), Production and Operations Management 
(3) e World Academy of Science, Engineering and Technology (3). Observa-se que 49 
artigos (41,88%) estão contidos em 44 periódicos, sendo muitos com apenas uma 
publicação, o que sugere uma alta disseminação da temática. Em relação aos países 
de origem das publicações, temos que Estados Unidos é o país com maior número de 
publicações somando 34%, seguido por Taiwan (8,67%) e China (7,33%). O Brasil, com 
2,67%, ocupa a nona posição com 4 artigos publicados. Esses resultados condizem com 
os já encontrados por Ikeziri (2016). 1. Análise de redes Na presente seção é 
apresentada, inicialmente, a análise de palavras-chaves a fim de identificar os principais 
termos e temáticas relacionadas com a literatura do DBR. Em seguida, a citação dos 
artigos é descrita como uma medida de influência para avaliar os artigos mais 
importantes dessa área de estudo. Por fim, são apresentadas as redes de co-citação de 
trabalhos e autores a fim de responder que trabalhos são referenciados conjuntamente, 
assim como, quais grupos de autores são sistematicamente citados por outras 
pesquisas. 1.1. Palavras–chaves Para a compreensão das principais palavras–chave 
utilizadas pelos autores nos estudos dedicados ao sistema DBR, realizou-se uma 
análise de redes com o software VosViewer. O parâmetro de entrada para a criação da 
rede foi a ocorrência mínima de 5 vezes para cada palavra, logo, selecionou-se 38 itens, 
que obtiveram a ocorrência mínima. Ressalta-se que não foram excluídas da amostra 
as palavras de similar significado, como por exemplo, “drum-buffer-rope” e “DBR”. Ao 
verificar a ocorrência das palavras-chave na literatura ao longo dos anos, constatou-se 
que palavras como “workload control” se tornaram mais presente nos estudos recentes 
(após 2015), assim como, “supply chain management” predomina em estudos na última 
década. Já termos que remetem ao controle de estoques “inventory control”, modelagem 
matemática “mathematical models” e controle da produção “process/production control” 
são predominantes nos anos 2000 por referirem a uma literatura mais consolidada. 
Como esperado, as palavras mais representativas dessa literatura (maiores esferas) 
são o termo utilizado na busca “drum-buffer-rope” e outras que caracterizam a função e 
origem do modelo, como: Teoria das Restrições, programação, controle da produção e 
controle de estoque. Demonstrou-se a existência de cinco clusters na rede. O cluster 1 
(vermelho) conecta estudos da área de gerenciamento do pulmão, que muitas vezes 
são discutidos com o uso de modelagens e simulações computacionais. Congrega, 
ainda, discussões sobre produtividade, planejamento, gerenciamento e controle da 
manufatura. O cluster 2 (verde) também se utiliza da simulação para análise de 
gargalos, entretanto voltado para o desempenho do modelo da teoria das restrições 
(DBR) em conjunto ou comparação com outros modelos como o kanban e o workload 
control (WLC). O grupo 3 (azul) diz respeito ao conglomerado de palavras utilizadas 
para tratar de aspectos macro de gestão como cadeia de suprimentos, planejamento 
estratégico, controle da produção e controle de estoques. O cluster 4 (amarelo) é 
composto por palavras relacionadas a estudos que se utilizam de algoritmos 
matemáticos para otimizar a programação da produção para cada etapa do processo 
observado. O grupo cinco (lilás), assim como o cluster azul, corresponde a estudos mais 
gerais a respeito do tema, com enfoque na tomada de decisão na gestão fabril. 1.2. 
Citação Elaborou-se uma rede de citações de artigos com intuito de identificar os 
estudos que apresentavam um maior impacto na área de conhecimento do modelo DBR. 
Para geração da rede, utilizou-se como parâmetro o mínimo de 5 citações por 
documento. A partir disso, observou-se um resultado de 75 itens para tal critério, dos 
quais apenas 59 apresentavam uma conexão, constatou-se, ainda, a existência de 10 
clusters, porém, somente 4 se conectam com o trabalho principal da rede, isto é, o mais 
citado (GOLDRATT, 1988). Vale ressaltar que, o tamanho da esfera determina o peso 
que o elemento apresenta, logo, quanto maior a esfera, maior a força desse. Para uma 
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melhor compreensão da rede, adotou-se um sistema de visualização com escala de 
cores de acordo com a linha temporal de publicação, que se inicia na cor lilás, que 
identifica os estudos clássicos da área e finaliza na cor amarela, apontando as 
pesquisas publicadas recentemente. Vale destacar que esse último grupo, em especial, 
apresenta uma notável presença na rede. Esse cenário pode ocorrer por ser comum 
citar artigos contemporâneos para caracterizar a problemática da pesquisa. Como 
também, observa-se que ao destacar os fundamentos da teoria, os estudos mais 
recentes também se conectam com os trabalhos clássicos. A análise com um ranking 
detalhado dos 25 trabalhos que apresentaram um maior número de citações na rede, 
nota-se que Goldratt (1988) detém do maior volume de citações, seguido por Guide 
(1996), Ronen e Martin (1990), Jodlbauer e Huber (2008), por fim, Daniel e Guide 
(1997). Ademais, verificou-se que a revista International Journal of Production Research 
(IJPR) mostra-se como a principal fonte de publicação dos artigos mais citados. Em 
seguida, observa-se a International Journal of Production Economics (IJPE), logo, 
ambas demonstrando um papel essencial no contexto do DBR, em consonância com o 
identificado por Ikeziri et al (2018). 1.3. Co-citação Por sua vez, para extração dos dados 
associados a co-citação, seguindo os parâmetros e filtros de pesquisa apresentados 
anteriormente, foi determinado como tipologia da análise a co-citação de referências e, 
em seguida, a de autores citados. Determinou-se o número mínimo de 4 citações para 
uma referência, a fim de compor uma rede que apresente conexões bem definidas e 
que exiba os trabalhos com maior relevância dentre os obtidos pelo filtro. A partir de tal 
escopo, doze trabalhos correspondiam aos parâmetros, considerando a base de 2957 
referências documentadas nos artigos e revisões analisados, além da identificação de 
três clusters. O primeiro cluster, identificado pela cor vermelha, possui trabalhos de 
Chakravorty (2001), Gupta e Snyder (2009), Luebbe e Finch (1992), Spearman et. al 
(1990) e Watson e Patti (2008). Todos os estudos que pertencem a esse agrupamento 
comparam o DBR com outros modelos ou métodos, como programação linear, Just in 
time (JIT), Materials Requirement Planning (MRP), Constant Work-in-process 
(CONWIP), etc. O segundo cluster, correspondente a cor verde na rede, apresenta dois 
trabalhos de Goldratt, datados dos anos de 1986 e 1988, Schragenheim e Ronen (1991) 
e Simatupang; Wright e Sridharan (2004). Tal agrupamento considera fundamentos da 
literatura como o livro “The Race”, onde Goldratt comenta o modelo DBR, o primeiro 
artigo de periódico publicado sobre a temática e outros dois textos clássicos para 
compreensão do modelo e suas extensões na produção e na cadeia de suprimentos. 
Por fim, o cluster azul possui como trabalhos Atwater e Chakravorty (2002), Radovilsky 
(1998) e Russell (1997). O cluster azul remete a artigos que abordam o funcionamento 
do pulmão e a corda, seja por meio do estudo do dimensionamento do buffer 
(RADOVILSKY, 1998) ou de regras para liberação (RUSSELL, 1997), assim como, a 
verificação da capacidade protetiva e como esta impacta no controle da liberação dos 
materiais (ATWATER; CHAKRAVORTY, 2002). Observa-se que todas as referências 
que compõem a rede de co-citação são trabalhos com mais de dez anos de publicação. 
Quanto aos trabalhos com maior força e relação com as demais produções presentes 
na rede, temos a produção de Radovilsky, publicado pelo IJPE no ano de 1988. A 
produção científica descreve uma nova abordagem no cálculo para o tamanho ideal do 
time buffer usado para acomodar interrupções e garantir a máxima produtividade dos 
recursos restritivos. É a primeira referência que discute o desafio do dimensionamento 
do pulmão no DBR. O segundo artigo mais relevante dessa rede de co-citação foi 
publicado pelo IJPR em 2009 por Gupta, o qual realizou uma revisão da literatura com 
artigos de periódicos, comparando a TOC com o MRP e o JIT. Ainda considerando co-
citação como o tipo de análise, porém com autores citados como unidade para 
parametrizar os dados, foi possível extrair output do VosViewer. Para tanto, foi definido 
o número mínimo de citação por autor como quinze, resultando um mapa com quatro 
clusters. A partir da análise foi possível identificar uma falha na leitura dos dados da 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2166 

 

Scopus pelo software, de forma que caracteres especiais e padrões de escrita não são 
identificados com facilidade e podem gerar duplicidade no resultado final. Ainda assim, 
com a rede oferecida pelo software é possível inferir que Goldratt é o autor com maior 
relevância dentre os autores apresentados na rede, uma vez que este desenvolveu o 
modelo DBR e, consequentemente, apresenta ligação com todos os clusters 
identificados. Outra observação quanto ao cluster que Goldratt encontra-se é a de que 
o mesmo apresenta os autores de trabalhos clássicos na pesquisa acerca do DBR, fator 
esse que justifica o tamanho maior das esferas vermelhas e as conexões presentes em 
toda a rede. Observa-se também, em alguns casos, a ligação entre autores que fizeram 
estudos em conjunto como Ronen e Schragenheim e Mabin e Balderstone Ademais, 
seguindo as mesmas características identificadas anteriormente, o cluster azul é 
composto por autores tradicionais com grande influência na produção de artigos sobre 
o tema, sobretudo apresenta autores com publicações relevantes anteriores até meados 
de 2005. No que tange ao cluster verde, pode-se compreender que os autores que 
compõem este agrupamento são responsáveis por várias pesquisas publicadas mais 
recentemente. No entanto, observa-se a relação desses com a citação de autores que 
publicaram há bastante tempo como Baker, que desde a década de 70 publica estudos 
sobre programação da produção, e Philipoom. Por sua vez, o quarto cluster, identificado 
pela coloração amarela, demonstra uma menor representação de ligações e esferas de 
tamanho menos relevante quando comparado às conexões estabelecidas na rede de 
co-citação como um todo. Visto isso, os autores presentes nesta tribo dissertam sobre 
outros métodos de programação e controle da produção como CONWIP e Kanban, 
relacionando-os com o DBR. 
 
Conclusão 

 
Diante do objetivo de apresentar uma revisão da literatura sobre Drum-Buffer-Rope, o 
presente artigo realizou a análise de 117 publicações em periódicos internacionais no 
período de 1988 a maio/2020. Tal análise possibilitou a identificação dos principais 
autores da temática, as produções científicas mais relevantes mediante a avaliação das 
citações, as palavras-chaves mais abordadas e a relação entre os principais trabalhos 
e os respectivos autores. Como resultados obtidos, pode-se destacar a elaboração de 
um quadro, o qual apresenta, em formato de ranking, os 25 trabalhos com o maior 
número de citações e detalha as contribuições das publicações. Ainda nesse contexto, 
o artigo apresentou a especificação dos clusters de palavras-chaves, citação e co-
citação, discutindo a união dos autores, palavras ou produções em cada agrupamento. 
Vale salientar que algumas limitações restringiram em partes o avanço dos resultados. 
O objetivo inicial do artigo estava pautado na união de duas bases de dados – Scopus 
e Web of Science – almejando expandir a quantidade de periódicos para análise, porém, 
por dificuldades nos processos de unificação dos bancos, a pesquisa prosseguiu com 
apenas um banco de dados de periódicos para inserção no VosViewer. Mesmo assim, 
a quantidade de artigos presentes no Web of Science que não foram contemplados na 
análise do software representam uma ínfima parcela do artigos totais estudados. 
Ademais, evidencia-se a importância da revisão da literatura realizada, uma vez que, 
dentre os resultados obtidos por meio da análise dos clusters, é possível mapear as 
produções sobre a temática do DBR, auxiliando o processo de direcionamento para 
pesquisas acadêmicas pertinentes e com maior associação com a temática estudada. 
Nesse sentido, pesquisas futuras podem explorar especialmente a revisão da literatura 
da variação do modelo, o Simplified Drum-Buffer-Rope (SDBR), além de dar 
continuidade a presente revisão a fim de identificar fases da literatura, os principais 
setores de aplicação e um detalhamento maior dos clusters de citações, apresentando 
uma discussão mais aprofundada do conteúdo trabalhado nas publicações. 
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TÍTULO: Projeto de uma planta de geração de vapor para injeção em reservatórios de 

óleos pesados utilizando coletores solares para pré-aquecimento da água. 

Resumo 

A busca por novas formas de aumentar o fator de recuperação de óleos pesados vem 
sendo amplamente estudada e ganhando cada vez mais espaço no mercado 
internacional. Para óleos pesados, a injeção de vapor é a principal técnica utilizada. A 
geração do vapor consiste em utilizar um sistema de caldeiras para aquecer a água, 
transformando-a na fase gás. A finalidade deste vapor é diminuir as forças viscosas ao 
entrar em contato com o óleo no reservatório, para que o mesmo possa escoar 
chegando à superfície. Um grande problema desse sistema já existente é a quantidade 
de combustível requerida, o que gera também uma liberação de gases poluentes na 
atmosfera. A aplicação de coletores solares antes da caldeira, a fim de pré-aquecer a 
água que será utilizada na geração de vapor, proporciona a diminuição da quantidade 
de combustível necessária para essa geração. 
 
Palavras-chave: vapor; caldeiras; coletores solares; óleos pesados. 

TITLE: Design of a steam generation plant for injection in heavy oil reservoirs using solar 

collectors for water preheating. 

Abstract 

The search for new ways to increase the recovery factor of heavy oils has been widely 
studied and gaining more and more space in the international market. For heavy oils, 
steam injection is the main technique used. The steam generation consists of using a 
boiler system to heat the water, transforming it into the gas phase. The purpose of this 
steam is to decrease the viscous forces when it comes in contact with the oil in the 
reservoir, so that it can flow to the surface. A major problem with this existing system is 
the amount of fuel required, which also generates a release of polluting gases into the 
atmosphere. The application of solar collectors before the boiler, in order to preheat the 
water that will be used in the generation of steam, reduces the amount of fuel needed 
for this generation. 
 
Keywords: steam; boilers; solar collectors; heavy oils. 

Introdução 

Uma da mais eficaz tecnologia aplicada para a recuperação de óleos pesados é a 
injeção de vapor. Esse vapor é produzido através do aquecimento da água por meio de 
geradores de vapor, então é injetado através de poços injetores na região de interesse, 
proporcionando a redução das forças viscosas ali presentes, aumentando o fator de 
recuperação do óleo. Uma desvantagem da tecnologia existente é o consumo de diesel 
requerido para que o processo ocorra, ou seja, combustível consumido por parte dos 
geradores para gerar o vapor. O valor pago por Litro de diesel torna-se uma variável 
indispensável a ser considerado, afinal se o óleo contido no reservatório não for 
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suficiente para cobrir essa e outras despesas a produção torna-se inviável. Um outro 
fator que não pode ser descartado é o subproduto da reação, ou seja, os gases 
produzidos e lançados na atmosfera. Ao utilizar coletor do tipo vácuo, há uma economia 
de combustível requerido no período da atividade de produção do óleo, que é em torno 
10 anos. É importante que os coletores possuem tempo de vida útil 20 anos, assim , 
passado o período da atividade de recuperação em um local eles podem ser aplicados 
a outro campo e o investimento na aquisição dos coletores ocorre apenas uma 
vez(CAPEX). O projeto pode ainda ser menos dispendioso, dependendo da localidade 
em que o mesmo é aplicado, a depender da incidência solar. A oscilação dessa variável 
afeta diretamente a rentabilidade do projeto de aplicação de coletores solares no 
processo de geração de vapor. Como exemplo da viabilidade desta aplicação, há uma 
planta de aquecimento de água por energia solar de 1MW, numa indústria de 
processamento de ovos na Índia. Com um coletor composto por 1280 placas planas, 
este sistema tem capacidade de produção diária de 110 000 litros de água a 85°C e sua 
implantação resultou na economia de 78% do óleo combustível consumido pela 
indústria, numa base anual (NAGARAJU, 1999 ). A Fim de minimizar os impactos ao 
meio ambiente e redução de gastos com combustível, inserir uma tecnologia eficiente 
tal como pré-aquecer a água através de coletores torna-se viável. O presente trabalho 
aborda uma solução satisfatória inserindo Coletor Solar do tipo Vácuo para pré-
aquecimento de água. 
 
Metodologia 

 
O campo em estudo está localizado na Bacia de Potiguar, em Alto do Rodrigues. Foi 
considerada uma temperatura de entrada no coletor de 30°C e, de saída, 70°C, e uma 
quantidade de 400 ton de água equivalente por dia entrando no gerador de vapor. 
Sabendo o volume de água diária, é possível encontrar o número de coletores que serão 
necessários. Para isso, utilizou-se uma conversão de unidades, onde 1 ton equivale a 
1000 kg, sendo assim a massa de água é 400.000 kg e sua densidade é 1000 kg/m³. 
Ao substituir os valores na fórmula da massa específica encontra-se o volume 400 m³. 
Foram encontrados em sequência: número de coletores, área necessária para os 
coletores solares, quantidade de calor requerido (sistema sem coletor), massa de 
combustível anual utilizando-se apenas as caldeiras, combustível gasto anualmente 
utilizando-se apenas as caldeiras, consumo anual de diesel utilizando coletores. 
Utilizando mais uma conversão em que 1L equivale a 0,001m³, encontra-se então o 
volume de 400.000. Verificando a Tabela 1 encontra-se o volume de água comportado 
por 1 coletor, que é 300 litros, sabendo disso basta utilizar a regra de 3 simples para 
encontrar o número de coletores, dividindo o valor de 400.000 L por 330 L, encontra-se 
o valor de 1333,33 coletores, e sabendo que não é possível comprar partes dos mesmos 
então o valor é arredondado e o número necessário é 1334 Coletores. Analisando a 
Tabela 1 o preço médio de um coletor é R$ 2500,00. Fazendo o produto entre o número 
de coletores e o preço unitário do mesmo o valor de investimento é de R$ 3.335.000,00. 
Como a quantidade de coletores é mais alta do que a demanda normal para a maioria 
das empresas, foi considerado um desconto de 10%, ficando então o valor em R$ 
3.001.500,00. - Área necessária para os coletores solares Na Tabela 1, é possível 
encontrar a área que apenas um coletor ocupa, então para descobrir a área necessária 
para o projeto, basta fazer o produto da quantidade total de coletores pela área, o valor 
encontrado é 2075,704 m². Através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil (SINAPI), até fevereiro de 2020 encontra-se que o valor do 
m² no estado do RN é R$ 1.165,13. Conhecendo o valor da área necessária para todos 
os coletores basta multiplicá-lo pelo valor do m², resultando em um investimento de R$ 
2.418.465,002 mais uma vez considerou-se um desconto, agora de 5% assim o 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2171 

 

investimento é de R$ 2.297.541,75. -Quantidade de calor requerido (sistema sem 
coletor) Inicialmente foi considerado que o preço médio do litro de diesel até fevereiro 
de 2020 foi 3,701 R$/L, como já mencionado 1L equivale a 0,001 m3, têm-se 3701,00 
R$/m³.De acordo com os dados contidos na Tabela 2 e a Equação 1 é possível encontrar 
o valor gasto anualmente com diesel. Como já mencionada, a massa de água por dia é 
400.000 kg, dividindo esse valor por 24 horas, foi obtido 16.666,67 kg/h, que é a vazão 

mássica de vapor saturado (�̇�𝑣).Utilizando a fórmula do calor sensível e calor latente 
com título de vapor 0,8 é possível encontrar o valor da quantidade diária de calor 
requerido pelo gerador (caldeira), a fim de elevar a água, que está inicialmente a 30ºC, 
para 287,77ºC de acordo com a Equação 1,Q = 1.534.023.200 kJ. -Massa de 
combustível anual utilizando-se apenas as caldeiras: Com o valor do calor requerido 
encontrado no item 3.3 e os valores encontrados na Tabela 2 encontra-se a massa de 
combustível, de acordo com a Equação 2. Para obter essa massa em [kg], foi necessário 
aplicar uma conversão de unidades no poder calorífico em que 1kcal equivale a 4,187 
kJ.O penúltimo passo para encontrar a quantidade de combustível gasto é calcular a 
vazão volumétrica[m³/dia] para a massa encontrada no item 3.4. Sendo assim basta 
dividir 44.595,90 kg pela massa específica do diesel, encontrado na Tabela 2, o valor 
dessa divisão será multiplicado por 24 para converter a unidade hora em dia, então o 
valor para vazão volumétrica (qv) é 1254,75m³/dia. -Combustível gasto anualmente 
utilizando-se apenas as caldeiras Com a vazão volumétrica é possível encontrar o 
consumo de diesel, de acordo com a Equação 3. Custo do diesel = qv [m³/dia] ∗ 
365[dias/ano] ∗ preço do diesel [R$/m³] (3) O valor encontrado é R$ 1.694.997.754,00, 
enfatizando que a atividade tem uma duração de 10 anos, ou seja, o valor em para esse 
período é R$ 16.949.977.540,00. -Consumo anual de diesel utilizando coletores 
Primeiramente será calculado o calor para as 8 horas de irradiação solar média por dia, 
que equivale ao período em que a água é aquecida, temperatura inicial de 30º e final 
70ºC, de acordo com a Equação 4: 𝑄1 = 𝑚𝑡∗ (ℎ𝑣 − ℎ𝑎) (4) Q1 = (16.666,67∗8)* 
(293−125,79) = 22.294.671,13 kJ Agora a quantidade de calor em 8 horas de água já 
pré-aquecida que entrará na caldeira, será encontrada modificando alguns dados da 
Equação 1, os intervalos são 70ºC e 287,77ºC e a massa utilizada será de 16.666,67 
[kg/h] e essa massa será multiplicada por 8 horas, de acordo com a Equação 5. Q2 = 
(16.666,67*8) *(2769-293) + (0,8*16.666,67*8) *1489,81 = 489.046.497,8 KJ (5) Por 
último a quantidade de calor para as 16 horas (não incidência solar), será calculada 
similarmente a Equação 5, os intervalos agora são 30ºC e 287,77ºC, de acordo com a 
Equação 6.Q3 = (16.666,67*16) *(2769-125,79) + (0,8*16.666,67*16) *1489,81 = 
1.022.682.338 KJ (6). Obtidos os valores de Q1, Q2 e Q3, é possível encontrar a sua 
massa[kg] e em seguida transformá-la para vazão volumétrica, a fim de encontrar a 
redução no consumo de diesel utilizando coletores,ransformando a massa em vazão 
volumétrica, encontra-se 1236,51 m³/dia. É possível somar os valores das duas vazões 
volumétricas (etapa 1 e 2), encontrando 1252,6[m³/dia] e pela Equação 3 encontra-se o 
valor anual de diesel consumido utilizando coletores R$ 1.692.099.322,00. 
 
Resultados e Discussões 

 
Tendo os valores dos dois sistemas (sem e com coletores) é possível encontrar a queda 
no gasto com diesel, isso ocorre devido a aplicação de coletores antes da caldeira para 
pré-aquecimento da água. O resultado é R$ 2.898.432,00 por ano, em relação ao 
sistema inicial que não utiliza os coletores; como já mencionado a atividade tem 
durabilidade de 10 anos então a economia entre os sistemas é de R$ 28.984.320,00. 
Resumo dos dados Valores Economia anual gerada com o uso de coletores. R$ 
2.898.432,00 Economia em 10 anos gerada com o uso de coletores. R$ 28.984.320,00 
Custo do terreno R$ 2.297.541,75 Custo Com coletores a vácuo (Durabilidade 20 anos) 
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R$ 3.001.500,00 VPL(10 anos) R$ 12.510.568,18 Payback Em torno de 2 anos. TIR 
54% 
 
Conclusão 

 
A viabilidade do projeto apresentado é confirmada pelo tempo de retorno do 
investimento, payback, que se inicia em cerca de 2 anos. A efetividade também é vista 
através do valor presente líquido (VPL) para esse período de tempo que é R$ 
12.510.568,18 e de acordo com esse VPL obteve-se uma taxa interna de retorno (TIR) 
de 54%. Tendo em vista que a durabilidade do coletor é de vinte anos e que pode ser 
utilizado em outras localidades, seria considerado um valor para transportá-los, sendo 
este menor do que o investido na obtenção de novos. 
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TÍTULO: Análise da Resistência à Tração de uma Areia de Duna Artificialmente 

Cimentada 

Resumo 

 

Solos artificialmente cimentados são empregados em projetos de fundações, 
pavimentação e obras de terra, entre outros. O estudo do seu comportamento também 
auxilia no entendimento dos mecanismos associados a solos naturalmente cimentados. 
Neste trabalho, pretendeu-se analisar os efeitos da porosidade e do teor de cimento na 
resistência à tração de uma areia de duna típica da cidade de Natal, Rio Grande do 
Norte, quando artificialmente cimentada. Executaram-se ensaios de compressão 
simples e compressão diametral em 72 corpos de prova de areia cimentada moldados 
em várias combinações de índice de vazios e teor de cimento. Cimento Portland de alta 
resistência inicial (CPV – ARI) foi utilizado como o agente cimentante. Compararam-se 
os resultados obtidos com os disponíveis na literatura, inclusive de trabalhos anteriores 
que estudaram o mesmo tipo de solo. Constatou-se que a porosidade e o teor de 
cimento possuem grande influência no comportamento do material submetido ao ensaio 
de compressão diametral, podendo ser utilizados como parâmetros de dosagem, de 
acordo com processo descrito por Cruz e Consoli (2010). Também, uma vez que a 
resistência à tração desse tipo de material geralmente norteia o seu emprego como 
solução de engenharia, avaliou-se a relação entre as suas resistências à tração e à 
compressão simples, chegando a um valor de 10%, típico desse tipo de material. 

 
 
Palavras-chave: Solo Cimentado. Compressão Diametral. Resistência à Tração. 

TITLE: Tensile Strength Evaluation of Artificially Cemented Dune Sand 

Abstract 

Artificially cemented soils are applied in many engineering projects like foundations, 
paving and earthwork. Its behavior analysis also provide some insight into the mechanics 
of naturally cimented soils. In this study, the general aim was to assess the influence of 
the porosity and the cement content in the tensile strength of an artificially cemented 
dune sand from Natal, Brazil. To that end, 72 samples were molded in many 
combinations of void ratio and cement content, and submitted to unconfined 
compression and splitting tensile tests. A high-early-strength Portland cement (CPV – 
ARI) was used as cementig agent. Data avaliable in precursory studies, including some 
about the same soil, were compared to the tests results. It was found that the porosity 
and cement content induce great effect in the material tensile strength, being appropriate 
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as dosage parameters, in accordance with Cruz and Consoli (2010). Also, as soon as 
the tensile strength generally leads the artificially cemented soil application in 
engineering solutions, the correlation between its tensile and compressive strenghts was 
measured, reaching about 10%, a tipical value for that sort of materials. 
 
Keywords: Cemented Soil. Splitting Tensile Test. Tensile Sttength. 

Introdução 

Produzir cimentação em solos proporciona melhorias em algumas de suas principais 
características geotécnicas, o que permite viabilizar seu uso em obras de terra. De 
maneira similar, a disposição de camadas de solo melhorado através da adição de 
cimento Portland sobre terrenos com baixa capacidade de suporte é uma alternativa ao 
emprego de fundações rasas de grandes dimensões em substituição a fundações 
profundas, via de regra soluções mais onerosas aos empreendimentos (Consoli et al., 
2003). Ainda, como a coleta de amostras de solos dotados de cimentação natural 
geralmente provoca perturbações que interferem em suas propriedades (Clayton, Hight 
e Hopper, 1992), um recurso utilizado para estudar a mecânica desses materiais 
consiste em correlaciona-los com amostras artificialmente cimentadas. 

De todo modo, entender a influência dos parâmetros que comandam o comportamento 
de um solo artificialmente cimentado é pré-requisito para a sua utilização eficaz e 
segura. Consoli et al. (2007) observaram que a resistência de um solo artificialmente 
cimentado varia principalmente em função da sua porosidade, teor de cimento e teor de 
umidade de moldagem. De acordo com Consoli et al. (2007) pode-se descrever a 
variação da resistência desse material, para um determinado teor de umidade de 
moldagem, a partir da razão entre a porosidade do material e seu teor volumétrico de 
cimento, denominado “fator vazios/cimento” (). Essa função é ajustada por um expoente 
que depende do tipo de solo empregado na mistura. Assim, estabeleceram um critério 
racional de dosagem para solos artificialmente cimentados. Cruz e Consoli (2010) 
verificaram que esses princípios também se aplicam para a resistência à tração de um 
solo arenoso proveniente do Rio Grande do Sul, denominado “Areia de Osório”. A razão 
entre as funções relacionadas à resistência à tração () e à resistência compressão 
simples () do solo traduz-se, portanto, na própria proporcionalidade entre essas 
resistências. Esse valor é particular para cada tipo de solo, geralmente da ordem de 
0,08 a 0,15 (Rosa, 2013; Cruz e Consoli, 2010). 

Diversos trabalhos (Lopes, 2012; Fontoura, 2015; Medeiros, 2019) dedicaram-se ao 
estudo do comportamento mecânico de um solo sedimentar arenoso proveniente de 
dunas, abundante na cidade de Natal/RN, quando artificialmente cimentado utilizando 
cimento Portland. Foram conduzidos ensaios de compressão simples, ensaios de 
compressão triaxial dos tipos adensado isotropicamente e drenado (CID) e adensado 
isotropicamente e não drenado (CIU), utilizando corpos de prova (CPs) moldados em 
diversos índices de vazios e teores de cimento, buscando identificar a relação dessas 
variáveis com as características avaliadas. Lopes (2012) e Fontoura (2015) realizaram 
ensaios de compressão simples em amostras com várias combinações de índices de 
vazios e teores de cimento. Assim, foram capazes de plotar curvas do tipo versus fator 
vazios/cimento, a exemplo da apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Curva versus fator vazios/cimento com dados de Lopes (2012) (Fontoura, 

2015). 
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A resistência à tração de um solo artificialmente cimentado é uma das principais 
informações a serem consideradas durante a análise do seu desempenho mecânico e 
dimensionamento como solução de engenharia. Este trabalho pretende dar 
continuidade à investigação do comportamento do solo arenoso de Natal quando 
artificialmente cimentado, a partir do estudo da influência da porosidade e do teor de 
cimento na sua resistência à tração. Também objetiva validar o método racional de 
dosagem apresentado por Cruz e Consoli (2010) para o referido solo, comparar 
resultados obtidos em ensaios de compressão simples com os provenientes de 
trabalhos anteriores e determinar a relação entre as suas resistência à tração e à 

compressão simples. 

 
Metodologia 

 
A parte experimental deste trabalho pode ser subdividida em três etapas: coleta e 
caracterização do solo utilizado, moldagem e cura dos CPs e a realização dos ensaios 
de compressão simples e diametral. 

O solo utilizado foi o mesmo dos trabalhos de Fontoura (2015) e Medeiros (2019), o qual 
consiste em uma areia resultante da deposição de sedimentos eólicos que forma dunas, 
em Natal/RN. Essa areia foi coletada no campus da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, situado na vizinhança do referido Parque das Dunas, conforme ilustra a Figura 
2. O material passou por secagem prévia ao ar e dele foram retiradas amostras para a 
realização de ensaios de caracterização, observando os procedimentos que constam 
na ABNT NBR 6457/86. Com essas amostras, foram realizados ensaios de 
granulometria por peneiramento, de acordo com a ABNT NBR 7181/84, e massa 
específica dos sólidos, segundo a ABNT NBR 6508/84. Os resultados da caracterização 
executada foram comparados com os apresentados por Fontoura (2015) e Medeiros 
(2019), a fim de validar o material como sendo o mesmo utilizado nos trabalhos 

anteriores. 

 

Figura 2 – Localização do Parque das Dunas e da UFRN (Fontoura, 2015). 

 

Os CPs para os ensaios de compressão simples e diametral foram moldados a partir do 
solo em seu teor de umidade após o processo de secagem ao ar, em torno de 0,3%, 
misturado com quantidades pré-determinadas de cimento Portland do tipo CPV – ARI e 
água destilada. O tipo de cimento foi adotado em função do seu rápido ganho de 
resistência e do seu emprego nos trabalhos dos quais este representa uma 
continuidade. 

Neste trabalho, optou-se pela utilização de CPs subdivididos em três grupos com 
mesmos valores de índices de vazios. Para cada grupo, produziram-se CPs com quatro 
teores distintos de cimento, estabelecendo 12 combinações possíveis entre essas duas 
variáveis. Para cada combinação, moldaram-se 6 CPs, totalizando 72 unidades. De 
cada combinação, 3 CPs foram ensaiados a compressão simples e os outros 3 a 
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compressão diametral. Os valores médios de índices de vazios foram de 0,68, 0,77 e 
0,87. Já os teores de cimento, calculados em função da massa total de sólidos da 
mistura, corresponderam a 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10%. O resumo das características de 
moldagem dos CPs encontra-se no Quadro 1. Esses valores estão contidos nos 
intervalos escolhidos nos trabalhos anteriores. O teor de umidade de moldagem foi 
fixado em 6% para todos os CPs, valor para o qual Fontoura (2015) observou os maiores 

valores de resistência a compressão simples em seu trabalho. 

 

Quadro 1 – Resumo dos corpos de prova. 

 

As quantidades de solo, cimento e água a serem adicionados para a mistura foram 
calculadas de modo a atingir os índice de vazios, teor de cimento e umidade de 
moldagem almejados para o CP, a partir de um valor de massa específica dos sólidos 
da mistura resultante da proporção entre solo e cimento correspondentes ao teor de 
cimento estabelecido, em consonância com o processo descrito por Consoli et al. 
(2007). Misturaram-se esses materiais em um ambiente com temperatura controlada, 
respeitando um período de no máximo 20 minutos para a completude do processo de 
moldagem. O teor de umidade do solo no momento da moldagem foi desconsiderado 
para efeito de correção da quantidade de água a ser adicionada, visto que se observou 
que a pequena quantidade de água já presente no solo compensava as perdas inerentes 
ao processo de mistura. 

Todos os CPs foram moldados nas dimensões de 50 1 mm de diâmetro e 100 3 mm de 
altura. Para tanto, empregou-se um molde cilíndrico tripartido com dimensões internas 
de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, ilustrado na Figura 3. As partes internas do 
molde foram lubrificadas utilizando vaselina líquida, para facilitar a posterior 
desmoldagem. Adotou-se um processo de compactação estática realizado em quatro 
camadas iguais. O topo de cada camada era escarificado antes do lançamento do 
material para a camada seguinte. Após a moldagem, os CPs foram embalados em sacos 
plásticos e acondicionados em caixas de isopor mantidas em local com baixo gradiente 
de temperatura. Buscou-se minimizar tanto quanto possível a diminuição do teor de 

umidade do material, objetivando favorecer o processo de hidratação do cimento. 

 

Figura 3 – Molde tripartido. 

 

Os CPs permaneceram dispostos dessa forma durante 29 dias, a partir da sua 
moldagem. Após isso, foram retirados para pesagem e medição de suas dimensões, e 
logo depois imersos em água durante um período de 24h, de modo a aproximarem-se 
de suas condições de saturação. Assim, o processo total de cura se deu por um período 

de 30 dias. 

Para a realização dos ensaios de compressão simples, tomou-se como base o método 
descrito pela ABNT NBR 12025/2012. Para o caso dos ensaios de compressão 
diametral, considerou-se o método para amostras de concreto descrito pela norma 
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ABNT NBR 7222/2011. Utilizou-se uma prensa PAVITEST com capacidade de até 
5.000kgf, dotada de controle de velocidade e sistema automatizado de aquisição de 
dados por meio de célula de carga e transdutor de deslocamento. Empregou-se uma 
velocidade de deslocamento da prensa igual a 1mm/min para ambos os ensaios, 
convencionada em função dos valores adotados na maioria dos trabalhos anteriormente 
citados. Os valores de resistência à compressão e à tração referentes a cada 
combinação de variáveis consistiu na média aritmética entre os resultados dos ensaios 
do conjunto de 3 CPs representantes da combinação. Quando algum dos CPs 
apresentou resultado com dispersão maior ou igual a 10% em relação ao valor médio 
do conjunto, este foi desconsiderado e a média aritmética foi recalculada com base nos 

dois resultados restantes. 

Os resultados foram organizados de modo a destacar a influência de cada variável 
analisada, e também utilizados para a geração de funções dos tipos versus e versus . 
Por fim, foram confrontados com os dados disponíveis na literatura anteriormente citada. 

 
Resultados e Discussões 

 
O solo coletado para a moldagem dos CPs passou por análise granulométrica por 
peneiramento. A curva granulométrica resultante, comparada com as traçadas por 
Fontoura (2015) e Medeiros (2019), além da curva granulométrica da areia de Osório 
fornecida por Cruz (2008), estão apresentadas na Figura 4. 
 

Figura 4 – Comparativo entre curvas granulométricas das areias de Natal e Osório. 

 

De acordo com os dados obtidos no ensaio de granulometria executado para este 
trabalho, o solo consiste, segundo o Sistema Unificado de Classificação dos Solos 
(SUCS), em uma areia mal graduada (SP). Essa característica, assim como as demais 
oriundas da curva granulométrica do solo, quando confrontadas com as fornecidas por 
Fontoura (2015), indicam que o solo utilizado em ambos os trabalhos pode ser 
considerado como o mesmo. Além disso, a semelhança entre a areia de Natal e a areia 
de Osório justifica o comparativo realizado entre seus comportamentos mecânicos 
quando artificialmente cimentadas. As informações extraídas da análise granulométrica, 
bem como o valor da massa específica dos sólidos obtido, encontram-se expostos na 
Tabela 1, confrontados com os dados fornecidos por Fontoura (2015). 

 

Tabela 1 – Comparação entre solos coletados por Autor (2020) e Fontoura (2015). 

 

Os resultados dos ensaios de compressão simples estão apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Resultados dos ensaios de compressão simples. 
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As influências da porosidade e do teor de cimento na resistência à compressão simples 
da areia de Natal artificialmente cimentada foram amplamente discutidas por Lopes 
(2012) e Fontoura (2015). Desta forma, não é intenção deste trabalho tratar os 
resultados obtidos a partir da mesma perspectiva. 

Os resultados dos ensaios de compressão simples foram utilizados para gerar uma 

curva do tipo versus fator vazios/cimento, conforme a Figura 5. 

 

Figura 5 – Curva versus fator vazios/cimento. 

 

Os valores ajustaram-se ao tipo de função utilizada, a partir da adoção da variável fator 
vazios/cimento (), resultando em um coeficiente de correlação igual a 0,96. Esse 
coeficiente foi considerado satisfatório, tendo em vista que está dentro da faixa de 
valores encontrados em trabalhos similares. Optou-se por um expoente de ajuste igual 
a 1 pois este mostrou-se adequado, e também para coincidir com os adotados por 
Consoli et al. (2010) para o caso da areia de Osório e com o adotado por Fontoura 
(2015) a partir dos dados de Lopes (2012) para a areia de Natal, a fim de facilitar 
comparações entre as funções obtidas. Além disso, tendo em vista que o expoente de 
ajuste supostamente guarda relação direta com o tipo de solo utilizado e como a areia 
de Osório e a areia de Natal são similares, a escolha pelo valor unitário é justificável e 
ajuda a corroborar esta hipótese. 

Tendo em vista que a curva resistência à compressão simples versus fator 
vazios/cimento plotada por Fontoura (2015) utilizando os dados de Lopes (2012), 
exposta na Figura 1, foi obtida a partir de corpos de prova com tempo de cura mínimo 
de 7 dias, a partir dos resultados mostrados no Quadro 2 é possível analisar o ganho de 
resistência das amostras quando submetidas a um processo de cura mais longo, de 30 
dias. Para tanto, optou-se por traçar com os dados do Quadro 2 uma curva resistência 
à compressão simples versus fator vazios/cimento utilizando o mesmo expoente da 
curva da Figura 1, a fim de poder comparar de forma quantitativa o aumento de 
resistência à compressão simples observado. Dessa forma, a exemplo da relação entre 
resistência à tração e resistência à compressão simples, a razão entre as funções de 
resistência a compressão simples referentes a 7 e 30 dias de cura corresponde à 
proporção entre essas resistências. A curva resultante encontra-se na Figura 6. 

 

Figura 6 – Curva versus fator vazios/cimento ajustada para expoente pré-fixado. 

 

A Figura 7 ilustra o comparativo entre as curvas. 
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Figura 7 – Comparação entre as curvas versus fator vazios/cimento. 

 

Mesmo utilizando um expoente pré-fixado, percebe-se para os resultados do Quadro 2 
um ajuste melhor do que o encontrado por Fontoura (2015) para os dados de Lopes 
(2012), considerando os correspondentes coeficientes de correlação como parâmetro 
de comparação. 

A fim de quantificar o aumento da resistência à compressão simples devido ao maior 
tempo de cura das amostras, optou-se por comparar os valores constantes que 
multiplicam o fator vazios/cimento elevado ao expoente de -2,05 nas funções obtidas. 
Os referidos valores constantes são iguais a 81.849,72 e 139.008,91 para os tempos e 
cura de 7 e 30 dias, respectivamente. A partir disso, é possível perceber um significativo 
acréscimo na resistência à compressão simples entre as amostras de Lopes (2012) e 
as deste trabalho, da ordem de 70%. 

Essa diferença entre as resistências das amostras não pode ser totalmente justificada 
em função do ganho de resistência do cimento ao longo do tempo, tendo em vista que 
o Cimento Portland do tipo V, utilizando nos dois casos, caracteriza-se por um 
acentuado aumento de resistência ainda nos primeiros dias de cura, seguido por um 
período de menor incremento, conforme indica a Figura 8. Desta forma, outros fatores 

devem ter contribuído para a discrepância observada. 

A hipótese mais provável guarda relação com os processos de cura adotados para os 
corpos de prova. Enquanto Lopes (2012) optou por cura ao ar livre, neste trabalho 
acondicionou-se as amostras de modo a minimizar a perda de umidade para a 

atmosfera, favorecendo o processo de hidratação do cimento. 

 

Figura 8 – Evolução média da resistência à compressão dos distintos tipos de cimento 
Portland (ABCP, 2002). 

 

Os resultados dos ensaios de compressão diametral considerados neste estudo estão 
organizados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Resultados dos ensaios de compressão diametral. 

 

A relação da variação do teor de cimento com a resistência à tração em amostras com 
o mesmo índice de vazios está apresentada na Figura 9. 

 

Figura 9 – Gráfico da resistência à tração versus teor de cimento (C). 
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O ajuste através de funções do tipo potência resultou em coeficientes de correlação 
satisfatórios, a exemplo do que demonstrou Fontoura (2015) para o mesmo solo 
utilizado neste trabalho e diversos pesquisadores (e.g. Consoli et al., 2010) para 
diferentes tipos de solos. A exemplo do que ocorre com a resistência à compressão 
simples, o aumento do teor de cimento (C), que é a razão entre a massa de cimento e 
a massa do solo seco empregados na mistura, gerou aumento significativo na 
resistência à tração do material. Da mesma maneira, é possível perceber a importância 
do índice de vazios no comportamento do solo artificialmente cimentado, tendo em vista 
que os maiores valores de resistência à tração alcançados estão condicionados ao 

menor valor de índice de vazios. 

Já a influência da variação do índice de vazios na resistência à tração dos grupos de 
amostras ensaiadas por compressão diametral está melhor representada na Figura 10. 

 

Figura 10 – Gráfico da resistência à tração versus índice de vazios (e). 

 

O ajuste por meio de uma função potência também se mostrou adequado para o 
material neste caso, assim como descrito por Consoli et al. (2010) para a areia de 
Osório. Para um mesmo teor de cimento os maiores valores de resistência à tração 
observados corresponderam às amostras com menores índices de vazios. Ainda, foi 
possível notar a partir das linhas de tendências traçadas que a taxa de aumento da 
resistência à tração devido à diminuição do índice de vazios cresce conforme o aumento 
do teor de cimento empregado. Ambos os fenômenos são correntemente observados 
na literatura, e guardam relação com o fato de que a maior quantidade de cimento aliada 
ao menor volume de vazios do material facilita o surgimento de mais ligações formadas 
pela ação do agente cimentante entre os grãos de solo 

A partir dos resultados dos ensaios de compressão diametral ainda foi possível plotar a 
curva de resistência à tração versus fator vazios/cimento, apresentada na Figura 11. 

 

Figura 11 – Curva resistência à tração versus fator vazios/cimento. 

 

Os resultados também se ajustaram ao tipo de função utilizada, a partir da adoção da 
variável fator vazios/cimento () elevada ao mesmo expoente obtido para a curva de 
compressão simples, igual a -2,21. Obteve-se um coeficiente de correlação igual a 0,92, 
considerado satisfatório. Dessa forma, é possível afirmar que o método de dosagem 
proposto por Cruz e Consoli (2010) para a resistência à tração de solos artificialmente 
cimentados provou-se válido para a areia de Natal. Optou-se por um expoente de ajuste 
igual a 1, em função da qualidade do ajuste obtido e para coincidir com as características 

da curva de resistência à compressão simples. 
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O comparativo entre as curvas de resistência à compressão e resistência à tração 
consta na Figura 12. 

 

Figura 12 – Comparação entre curvas de resistência à compressão simples e resistência 
à tração versus fator vazios/cimento. 

 

Tendo em vista que para ambas as funções obtidas o fator vazios/cimento está elevado 
ao mesmo expoente, a razão entre estas funções, simplificada como a razão entre os 
valores constantes que multiplicam o fator vazios/cimento, indica a proporção entre a 
resistência à tração e a resistência à compressão simples. Os valores constantes são 
iguais a 21.500 e 218.707 para as funções relacionadas a resistência à tração e 
resistência à compressão simples, respectivamente. Uma vez que a razão entre esses 
termos é próxima de 0,1, tem-se que a referida proporção é da ordem de 10% para o 
caso da areia de Natal quando artificialmente cimentada através do uso de cimento 
Portland. Este valor é um pouco menor do que o encontrado para a areia de Osório, da 
ordem de 15%, segundo Consoli (2010). Entretanto, situa-se dentro da faixa de valores 
típicos, geralmente da ordem de 0,08 a 0,15 (Rosa, 2013; Cruz e Consoli, 2010). 

 

Conclusão 

 
Neste trabalho, foram realizados ensaios de compressão simples e compressão 
diametral em amostras de uma areia típica da cidade de Natal artificialmente cimentada 
através do emprego de cimento Portland do tipo CPV – ARI. Os resultados obtidos foram 
comparados com os da literatura, inclusive de trabalhos anteriores referentes ao mesmo 
tipo de solo. Foi possível perceber que o tempo e principalmente o método utilizado para 
a cura das amostras artificialmente cimentadas exerce grande influência na resistência 
do material, embora não tenha sido possível definir em quais proporções cada um 
desses fatores interfere. Observou-se que a porosidade e o teor de cimento são 
parâmetros preponderantes no comportamento do solo artificialmente cimentado. Para 
o caso analisado, a diminuição da porosidade e o aumento do teor de cimento resultam 
em aumento da resistência à tração do solo artificialmente cimentado. 

Além disso, foi possível constatar que o método de dosagem racional relativo à 
resistência à tração proposto por Cruz e Consoli (2010) é válido para o caso da areia de 
Natal, através de um ajuste satisfatório para os dados experimentais considerados. 
Também conseguiu-se quantificar a proporção entre a resistência à tração e a 
resistência à compressão simples do material, que é da ordem de 10%. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Curva q_u versus fator vazios/cimento com dados de Lopes (2012) (Fontoura, 
2015). 
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Figura 2 – Localização do Parque das Dunas e da UFRN (Fontoura, 2015). 

 

 

Quadro 1 – Resumo dos corpos de prova 
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Figura 3 – Molde tripartido 
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Figura 4 – Comparativo entre curvas granulométricas das areias de Natal e Osório 

 

 

Tabela 1 – Comparação entre solos coletados por Autor (2020) e Fontoura (2015) 
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Quadro 2 – Resultados dos ensaios de compressão simples 
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Figura 5 – Curva q_u versus fator vazios/cimento 

 

 

Figura 6 – Curva q_u versus fator vazios/cimento ajustada para expoente pré-fixado. 
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Figura 7 – Comparação entre as curvas q_u versus fator vazios/cimento 

 

 

Figura 8 – Evolução média da resistência à compressão dos distintos tipos de cimento 
Portland (ABCP, 2002). 
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Quadro 3 – Resultados dos ensaios de compressão diametral 
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Figura 9 – Gráfico da resistência à tração versus teor de cimento (C) 

 

 

Figura 10 – Gráfico da resistência à tração versus índice de vazios (e) 
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Figura 11 – Curva resistência à tração versus fator vazios/cimento 
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Figura 12 – Comparação entre curvas de resistência à compressão simples e resistência 
à tração versus fator vazios/cimento 
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TÍTULO: Proposta de um sistema de predição baseado em técnicas de aprendizagem 

profunda para mensurar a predisposição de gestantes em ter neonatos prematuros 

Resumo 

De acordo com dados recentemente publicados pelo UNICEF em 2016 a principal causa 
de mortalidade infantil até os 5 anos é o nascimento prematuro, representando cerca de 
17,9% da mortalidade infantil global [1]. No Brasil, o cenário é o mesmo, atingindo 17,1% 
inferior a somente mortalidade devido a problemas congênitos. Todavia, vale ressaltar 
que ao restringir os dados para o período neonatal problemas relacionados à 
prematuridade são as principais causas da mortalidade infantil representando 15,1% da 
totalidade. Estudos têm mostrado que muitas das causas da prematuridade são geradas 
por doenças maternas no período gestacional como pressão alta, infecção urinária, 
diabetes gestacional e outras que podem ser reduzidas com pequenas ações durante o 
período gestacional [2]. Dessa forma, este projeto tem como meta o desenvolvimento 
de uma ferramenta de predição baseada em aprendizagem profunda que irá mensurar 
o risco de partos prematuros em gestantes e, com isto, minimizar a mortalidade infantil 
devido a esta causa. Após análises, filtragens e limpezas no dataset da Plataforma de 
Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS/Icict), foi possível tirar-se algumas 
conclusões e a partir destas será possível começar um estudo e desenvolvimento de 
um modelo ideal para o uso das técnicas de Machine Learning acerca da problemática 
citada acima. 
 

Palavras-chave: Mortalidade Infantil, Nascimento Prematuro, Aprendizado de Máquina 

TITLE: Proposal for a prediction system based on deep learning techniques to measure 

the predisposition of pregnant women to having premature newborns 

Abstract 

 

According to data recently published by UNICEF in 2016, the main cause of infant 
mortality up to 5 years of age is premature birth, representing about 17.9% of global 
infant mortality [1]. In Brazil, the scenario is the same, reaching 17.1% less than just 
mortality due to congenital problems. However, it is worth mentioning that when 
restricting data for the neonatal period, problems related to prematurity are the main 
causes of infant mortality, representing 15.1% of the total. Studies have shown that many 
of the causes of prematurity are caused by maternal diseases in the gestational period, 
such as high blood pressure, urinary tract infection, gestational diabetes, and others that 
can be reduced with small actions during the gestational period [2]. Thus, this project 
aims to develop a prediction tool based on deep learning that will measure the risk of 
premature births in pregnant women and, with this, minimize infant mortality due to this 
cause. After analysis, filtering, and cleaning in the Data Science Platform dataset applied 
to Health (PCDaS / Icict), it was possible to draw some conclusions and from these, it 
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will be possible to begin a study and development of an ideal model for the use of 
techniques Machine Learning about the problem mentioned above. 

 
 
Keywords: Infant Mortality, Premature Birth, Machine Learning 

Introdução 

Segundo relatórios lançados no ano de 2018, por uma coalizão global que envolve a o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), aproximadamente 30 milhões de bebês, anualmente em todo o mundo, nascem 

prematuros, com peso baixo ou adoecem logo nos primeiros dias de vida [13]. 

No ano de 2017, cerca de 2,5 milhões de recém-nascidos morreram nos seus primeiros 
28 dias de vida, sendo a grande maioria por causas evitáveis. Além disso, 80% destes 
tinham baixo peso ao nascer e 65% tiveram nascimento prematuro [13]. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver ferramentas de estratificação e predição 
de partos prematuros, dado que estes são uma das principais causas de mortalidade 
infantil no Brasil e no mundo. O projeto irá utilizar de forma conjunta informações sociais, 
clínicas, físicas e genéticas para tentar descobrir correlações entre estes dados e com 
isto contribuir para as políticas públicas de saúde. Além disto, o projeto vem 
desenvolvendo uma ferramenta de predição associada ao risco do parto prematuro, 
também baseada em ML, que será utilizada pelos profissionais de saúde durante o pré-
natal. 

 
Metodologia 

 

Um dos pontos críticos do projeto é o ajuste do dataset (ou conjunto de dados) para 
utilização das técnicas e algoritmos de aprendizagem de máquina (Machine Learning – 
ML) voltadas para predição e estratificação. Como as técnicas e algoritmos em ML 
precisam de um processo de treinamento para geração dos modelos, é necessário que 
os datasets sejam bem definidos. O projeto propôs inicialmente trabalhar com o dataset 
da Fiocruz chamado de CIDACS (Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para 
Saúde), dataset este que integra as bases do Cadastro Único (CADU) com as do 
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM) e do Programa Bolsa Família. Todavia os trâmites burocráticos 
para acesso ao CIDACS ainda não foram finalizados. É importante observar que 
atualmente existe um esforço conjunto de vários departamentos da UFRN para acesso 

a este dataset. 

Todavia, como as bases que compõem o CIDACS são abertas (CADU, SINASC, SIM e 
Bolsa Família), o projeto redirecionou parte do esforço para criar um dataset semelhante 
ao CIDACS mas voltado apenas para utilização de ferramentas de ML. O novo dataset 
será um novo produto do projeto e será disponibilizado a comunidade científica ao final. 
Assim, essas informações tratam-se dos trabalhos que vêm sendo realizados no dataset 
do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). O acesso à essas duas bases 
de dados é feito pela Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS/Icict) 
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que tem como objetivo principal desenvolver e disponibilizar interfaces tecnológicas 
para armazenamento, gestão e análise de grandes quantidades de dados para 

pesquisadores, docentes e discentes de instituições de ensino e pesquisa. 

Inicialmente foram feitas análises dos dados obtidos da PCDaS, para entender todos os 
atributos do dataset. Com isso, todos os dados foram expostos graficamente e 
analisados a fim de distinguir os dados necessários dos desnecessários e, com isso, 
eliminar as informações que seriam inúteis para este estudo (tais como colunas de itens 
ignorados que são comumente usados por médicos no preenchimento de registros). 
Além disso, muitos dos atributos apresentam dados que não condizem com a realidade. 
Essas informações foram posteriormente excluídas e, em sequência, essas lacunas que 
ficaram nos atributos foram preenchidas novamente por um método de imputação de 
dados numéricos. Essas técnicas têm como funcionalidade “completar” dados faltantes 
em datasets e assim permitir a análise com todos os indivíduos do estudo. 

Após uma limpeza maior, dentre vários atributos restaram apenas os seguintes: 
IDADEMAE, ESCMAE, QTDFILVIVO, GESTACAO, GRAVIDEZ, PARTO, CONSULTAS 
e PESO. Para a tomada de decisão sobre quais atributos deveriam ser deixados ou 
retirados do dataset, foi levada em consideração a opinião das médicas neonatologistas 
participantes do projeto que trabalham na MEJC. Além disso, as médicas também 
deram informações sobre como melhorar a forma como os dados estavam dispostos, 
como é o caso dos atributos IDADEMAE e PESO, onde a idade das mães foram 
separadas em dados quinquenais (de 5 em 5 anos), que antes eram dispostos com 
faixas únicas de idades, e o peso dos nascidos foram separados em buckets, iniciando 
em 500 gramas, com um passo inicial de 250 gramas até chegar às 1000 gramas, 
passando a ter, a partir daí, um passo de 500 gramas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Com as análises e filtragens citadas anteriormente, após a devida substituição dos 
dados faltantes e exclusão de dados desnecessários, foi desenvolvido um modelo, com 
o intuito de fazer um primeiro estudo acerca da utilização das técnicas de aprendizado 
de máquina para este dataset. Nesse modelo foram utilizados os seguintes atributos: 
LOCNASC (local do nascimento), IDADEMAE (idade da mãe), ESCMAE (escolaridade 
das mães), QTDFILVIVO (quantidade de filhos vivos da mãe) , QTDFILMORT 
(quantidade de filhos mortos da mãe), GESTACAO (tempo de gestação em semanas), 
GRAVIDEZ (tempo de gestação em semanas), PARTO (tipo de parto, ex: normal ou 
cesáreo), CONSULTAS (quantidade de consultas médicas antes do parto), PESO (peso 

de nascimento do bebê) e GESTACAO (tempo de gestão em semanas). 

As Figuras 1, 2 e 3 mostram a distribuição de algumas variáveis do dataset. 

A caracterização do dataset dos campos do SINASC será associada ao dataset do SIM 
(sendo caracterizado por outro aluno) para o treinamento da ML que fará o processo de 
predição. Além disso, dados de estratificação relacionados a campos do SINASC com 
as outras bases também serão desenvolvidos. 

 
Conclusão 
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Conclui-se então que, a partir do modelo desenvolvido, os resultados obtidos não foram 
satisfatórios, fazendo necessário um estudo na literatula a respeito da estrutura da rede 
neural a fim de obtermos uma acurácia maior. Com esse estudo, será possível identificar 
quais aspectos e quais atribustos do dataset são mais importantes para o uso na 
predição de partos prematuros. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Distribuição do tempo de gestação. 
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Figure 2 – Distribuição do peso dos recém nascidos. 

 

 

Figura 3 – Distribuição do peso 
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TÍTULO: Obtendo pontos quânticos de grafeno dopado com P, S e N e sua potencial 

aplicação larvicida 

Resumo 

Quando pensamos em animais "mortais", é comum vir em mente o leão, a serpente, o 
tubarão, o hipopótamo, o escorpião... Porém, o bicho responsável pelo maior número 
de mortes de pessoas no mundo é um ser bem pequenininho e que muitas vezes não 
tememos: o mosquito. O desenvolvimento de novas formas e materiais para a aplicação 
de repelência e ação inseticida vem sendo estudada ao longo dos anos, principalmente 
para casos em que os métodos tradicionais não são possíveis, como, por exemplo, para 
crianças abaixo de 6 meses. Dessa forma, nanomateriais vêm sendo desenvolvidos 
para aplicações médicas. No presente trabalho, o desenvolvimento de pontos quânticos 
e seu potencial efeito repelente será testado. Para isso, foram sintetizados pontos 
quânticos de grafeno e imobilizados em tecido plano de algodão. Realizaram-se 
análises de DRX, FRX e FTIR, HR-TEM. Os pontos quânticos de grafeno serão 
submetidos a ensaios larvicidas, com larvas L3 e L4 do Aedes aegypti. Os pontos 
quânticos de grafeno apresentaram estrutura cristalina tetragonal na fase anatase. A 
taxa de mortalidade das larvas com os pontos quânticos de grafeno foi satisfatória. 

 
Palavras-chave: mosquito, grafeno, GQD, repelência, Aedes Aegpt 

TITLE: Obtaining quantum dots of graphene doped with P, S and N and their potential 

larvicidal application 

Abstract 

When we think of "deadly" animals, it is common to come to mind the lion, the snake, the 
shark, the hippopotamus, the scorpion ... However, the animal responsible for the largest 
number of deaths in the world is a very small being and that we often do not fear: the 
mosquito. The development of new forms and materials for the application of repellency 
and insecticidal action has been studied over the years, mainly for cases in which 
traditional methods are not possible, such as, for example, for children under 6 months. 
Thus, nanomaterials have been developed for medical applications. In the present work, 
the development of quantum dots and their potential repellent effect will be tested. For 
that, quantum dots of graphene were synthesized and immobilized in flat cotton fabric. 
Analyzes of DRX, FRX and FTIR, HR-TEM were performed. The quantum dots of 
graphene will be subjected to larvicidal tests, with larvae L3 and L4 from Aedes aegypti. 
The quantum dots of graphene showed a tetragonal crystalline structure in the anatase 
phase. The mortality rate of the larvae with the graphene quantum dots was satisfactory. 
 

Keywords: mosquito, graphene, GQD, repellency, Aedes Aegpt 

Introdução 
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Nanotecnologia é o entendimento e controle da matéria em nanoescala, em escala 
atômica e molecular. Ela atua no desenvolvimento de materiais e componentes para 
diversas áreas de pesquisa como medicina, eletrônica, ciências, ciência da computação 
e engenharia dos materiais. 

Um dos princípios básicos da nanotecnologia é a construção de estruturas e novos 
materiais a partir dos átomos. O objetivo é elaborar estruturas estáveis e melhores do 
que se estivessem em sua forma "normal". Isso porque os elementos se comportam de 
maneira diferente em nanoescala. 

Os materiais nanoestruturados apresentam, pelo menos, uma de suas dimensões em 
escala nanométrica, ou seja, um bilionésimo de metro (1 nm = 10-9 m). Nessa escala 
de tamanho, apresentam novas propriedades, antes não observadas quando em 
dimensões maiores, como alterações de coloração, condutividade elétrica, reatividade 
química, solubilidade, ponto de fusão, propriedades magnéticas e a cristalinidade. 
Usualmente, tais dimensões devem estar na faixa entre 1 a 100 nm para que a estrutura 
possa classificada como nanomaterial. No entanto, esta definição é relativa, pois a 
verdadeira essência da nanotecnologia não está apenas na dimensão, mas igualmente 
na alteração das propriedades do material. Assim, mesmo um objeto de 

150 nm pode ser considerado um nanomaterial se apresenta, de fato, alguma diferença 

significativa de suas propriedades em relação a escalas maiores como a micro. 

Muitas nanopartículas, quando estão na faixa de 2-10 nm de tamanho, apresentam 
propriedades bem distintas quando comparados a outras faixas. Neste caso, podem ser 
denominadas como pontos quânticos ou QDs (quantum dots). 

Existem dois conceitos de síntese de nanomateriais que são conhecidos como top- 
down e bottom-up. As técnicas top-down (ou “de cima para baixo”) obtêm nanopartículas 
através de redução de partículas maiores, normalmente, exigem maiores custos e 
domínio tecnológico (ex.: processo de litografia por feixe de 

elétrons em síntese de GQD). Já as técnicas bottom-up (ou “de baixo para cima”) se 
baseiam na montagem dos sistemas nanoestruturados através da manipulação dos 
átomos e moléculas ou pelos processos do tipo self-assembly (ex.: processo hidrotermal 
em síntese de GQD). 

A nanotecnologia pode otimizar as propriedades de materiais tradicionais (ex.: chips de 
computadores menores e econômicos), adicionar funcionalidades para materiais 
existentes (ex.: tecidos com nanorevestimentos antimicrobianos, fungicidas, 
fotocromáticos, auto-limpantes e superhidrofóbicos) e introduzir novos materiais para 
preencher as necessidades existentes (ex.: materiais aerogéis para isolamento térmico 
e acústico). A funcionalização é uma das principais características que 

os nanomateriais possibilitam, pois permite uma extensa faixa de aplicações devido sua 
capacidade de executar funções químicas ou biológicas específicas através da 
projeçãoe manipulação desses materiais, de forma controlada e pré-determinada. Na 
indústria têxtil a nanotecnologia tem uma larga contribuição que se estende desde a 
produção e preparação de fibras até o tratamento do efluente de seus últimos 
processos. 
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Metodologia 

 
Neste projeto, inicialmente, seriam utilizados os pontos quânticos derivados de resíduos 
celulósicos com potencial aplicação larvicida. Onde a síntese dos pontos quânticos seria 
efetuada via método hidrotermal tendo como precursor, o resíduo celulósico. O sistema 
hidrotermal é composto apenas de celulósico e água, com total ausência de outros 
reagentes químicos. Mas devido a alguns problemas na execução de metodo, ficou 
impossibilitado realiza-ló .Logo, a nova síntese de pontos quânticos de grafeno 
escolhida foi por meio de impregnação por temperatura e pressão no Autoclave (ALT), 
considerando as interações dos seguintes fatores: Concentração do ácido cítrico, ureia, 
água destilada, tempo de síntese do material. Tais ensaios serão realizados no 
laboratório de Operações unitárias. 

Para o estudo das propriedades isoladas dos N-GQDs foi realizada uma síntese 
separada do substrato. Portanto, foi preparada uma solução de 150 ml em um béquer 
com ácido cítrico (535 g), ureia (0,917 g) e água destilada. A solução foi agitada durante 
30 minutos a temperatura ambiente em uma mesa agitadora a 150 RPM. Em seguida, 
foi submetida a um sonicador por 30 minutos para garantir uma boa e uniforme diluição 
dos reagentes. Em seguida, a solução foi transferida para as canecas do ALT-I e foi 
dado início à reação com duração de 150 minutos a uma temperatura de 135° C. Como 
descrito na figura 2. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os pontos quânticos de grafeno foram sintetizados de acordo com metodologia descrita 
anteriormente. Após o processo de carbonização do ácido cítrico em meio a ureia e 
água, houve a formação de um líquido de coloração amarelada, característico da 
formação dos N-GQDs. Além disso, o efeito de luminescência de luz azul é 
imediatamente percebido quando há presença de luz UV.Neste tópico serão 
apresentadas as análises realizadas nos N-GQDs sintetizados. No gráfico 1, podemos 

notar, as curvas dos elementos e ligações químicas presente na amosta. 

Gráfico 1 – FTIR dos N-GQDs obtidos e os precusores ácido cítrico e ureia 

Na figura 3, temos inicialmente a amina, proveniente da ureia, que funciona como base 
para facilitar a realização da reação de desidrólise. As moléculas de ácido cítrico se 
montam em uma estrutura de folha e desidrolizam para formar uma estrutura de grafeno. 
As amidas reagem com os grupos carboxílicos vizinhos e formam nitrogênio pirrólico no 
segundo passo da desidrólise intramolecular. Os átomos de N entram na estrutura do 
grafeno através da desidrólise intramolecular entre a amida e o ácido carboxílico (-

COOH). 

Foram realizadas em soluções puras de N-GDQs com o pH ajustado com NaOH para 
6,0 e 13,0. Ambas tiveram uma geometria que variou entre circular e elíptica, uma 
formação heterocíclica e um tamanho uniforme com variações na faixa de 3 a 5 nm. 
Dois tipos de distância de franjas foram observados, sendo elas 0,24 e 0,34 nm, que 
são atribuídas aos espaçamentos d dos planos grafeno (100) e grafite (001). Os 
tamanhos médios dos N-GQDs não foram alterados com a mudança do pH. É 
perceptível que o aumento do pH proporcionou uma melhor distribuição das mesmas. 
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O padrão SAED da amostra (pH 6,0) onde observa-se a sobreposição de vários padrões 
monocristalinos, dando origem a um padrão policristalino. 

Figura 4 – HR-TEM 

Os testes de pontecial larvicida, se mostraram totalmente excelentes, uma vez que, teve 
eficacia em eliminar todos as larvas do Aedes Aegypt. 

 

Conclusão 

 

Pontos quânticos de grafenos dopados com nitrogênio foram sintetizados pela 
carbonização do ácido cítrico e ureia. A presença dos grupos funcionais característicos 
(N-H, C-H e C=O) foram confirmados com FTIR. De acordo com as análises de HR-
TEM, o tamanho de partícula foi estimado entre 3 e 5 nm através e dois tipos de distância 
de franjas foram observados, sendo elas 0,24 e 0,34 nm, que são atribuídas aos 
espaçamentos d dos planos grafeno (100) e grafite (001). Pode-se tentar realizar a 
síntese no método hidrotermal para a obtenção de pontos quânticos atraves de subtrato 
têxtil. Devido a pandemia do Coronavírus, muitos teste e resultados deixaram de ser 
obtidos, coisas que podem ser recuperadas em trabalhos futuros. O teste larvicida 
tiveram bons resultados e pode ser algo a se aprofundar em poximos estudos. 
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GQD(FIG1) 

 

 

Síntese(FIG2) 
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N-GQD - ESQUEMA(FIG3) 

 

 

HRTEM(FIG4) 
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TES-LAR-VIVOS(FIG5) 
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TES-LAR-MORTOS(FIG6) 
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GRAFICO-FTIR(GRAF1) 
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TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL: PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS TIJOLOS DE PAPEL 

Resumo 

 

Buscando solucionar os problemas ambientais provocados pelos resíduos sólidos, a 
engenharia vem realizando experimentos com materiais recicláveis através de estudos 
científicos. O tijolo de papel na construção civil é uma maneira de estar indo de encontro 
com esse ideal de sustentabilidade, como também de trazer alternativas mais acessíveis 
economicamente e ecológicas para o mercado. Nesse sentido, o presente trabalho tem 
como objetivo analisar o processo produtivo das etapas da fabricação do tijolo feitos 
com o descarte do papel sulfite da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
apresentar o desenvolvimento de um método para sistematizar esse processo, como 
forma de contribuir com o melhor aproveitamento deste resíduo gerado no Campus 
universitário. Tomando-se como base a pesquisa bibliográfica disponível sobre tijolos 
ecológicos de papel e os dados coletados durante as práticas desenvolvidas no 
laboratório de Materiais de Construção Civil da UFRN, o método aqui proposto, 
apresentou como resultados, quando comparado com outros métodos existentes para 
fabricação de tijolos similares, a economia dos materiais, a otimização no uso dos 
instrumentos disponíveis e a definição de alguns parâmetros como tamanho das tiras 
de papel, proporção de água e papel, formas de prensagem e técnicas de secagem. 

 
 
Palavras-chave: Reaproveitar, processo produtivo, eficiência, economia e produtividade 

TITLE: BRICK MADE WITH DISPOSAL OF PAPER FOR APPLICATION IN CIVIL 

CONSTRUCTION:PAPER BRICK PRODUCTION PROCESS 

Abstract 

 

Seeking to solve the environmental problems caused by solid waste, engineering has 
been carrying out experiments with recyclable materials through scientific studies. The 
paper brick in civil construction is a way of meeting this ideal of sustainability, as well as 
bringing more affordable and ecological alternatives to the market. In this sense, the 
present work aims to analyze the productive process of the brick making steps made 
with the disposal of sulfite paper from the Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
and present the development of a method to systematize this process, as a way to 
contribute with the best use of this waste generated on the university campus. Taking as 
a base the available bibliographic research on ecological paper bricks and the data 
collected during the practices developed in the UFRN Civil Construction Materials 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2210 

 

laboratory, the method proposed here, presented as results, when compared with other 
existing methods for manufacturing similar bricks, saving materials, optimizing the use 
of available instruments and defining some parameters such as the size of the paper 
strips, the proportion of water and paper, forms of pressing and drying techniques. 

 
 

Keywords: Reuse, production process, efficiency, economy and productivity. 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade na construção civil é um tema que nos últimos anos vem sendo 
amplamente discutido pela sociedade. Isso ocorre devido aos inúmeros impactos 
ambientais gerados, como: consumo exacerbado de recursos naturais, geração de 
resíduos, ruídos (poluição sonora), alto consumo de energia, desperdício de água, entre 

outros (MOBUS CONSTRUÇÃO, 2018). 

Dentre os impactos listados, o uso de recursos naturais e energia estão, principalmente, 
atrelados a produção dos materiais inorgânicos como: cerâmica, cimento, aço, gesso. 
A geração de energia envolve, na maioria das vezes, longos períodos de queima de 
combustíveis fósseis, contribuindo no aumento da concentração de CO2 na atmosfera. 
Segundo estáticas, o setor da construção civil é responsável por 30% a 40% das 
emissões de CO2 (SUSTENTARQUI, 2019). 

Em relação a extração de matéria prima para construção, V. M. Jonh (2017) afirma que 
a extração tem crescido muito rápido e é possível estimar que só o setor em questão 
representa 50% dos recursos naturais extraídos no planeta. Isso ocorre, segundo ele, 
devido à grande demanda de materiais, custo muito baixo de extração e a “abundância” 
da matéria prima no planeta. Nesse sentido, fica difícil dispensar os principais materiais 

que se utiliza hoje. 

Um insumo bastante utilizado em obras para construção de alvenarias é o tijolo. 
Atualmente, existem os mais diversos tipos de tijolos com suas respectivas variadas 
funções, sendo eles: cerâmicos, de concreto, adobe, solo-cimento, ecológico, 
decorativos, entre outros. Quando se trata de vedação, o tijolo cerâmico é o modelo 
mais utilizado (MAPA DA OBRA, 2019). Segundo o estudo Rodrigues e Oliveira (2015), 
a fabricação desses tijolos cerâmicos demanda um consumo mensal de 72.000 Kg de 
argila, 43.000 litros de água e 30.509 KWh de energia para vinte mil tijolos. 

Em uma tentativa de reduzir o consumo (de/desses itens) tornou-se fundamental buscar 
novas práticas a fim de alcançar desenvolvimento sustentável de insumos para 
construção. Um exemplo promissor é o projeto da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, “PRODUÇÃO DE TIJOLOS DE PAPEL: UMA ALTERNATIVA PARA O 
REAPROVEITAMENTO DO RESÍDUO SÓLIDO GERADO PELA UFRN”, que vem 
realizando estudos científicos de viabilidade para um tijolo feito com o descarte do papel 
sulfite na instituição, apresentado aqui neste trabalho. 

A partir de pesquisa da bibliografia disponível sobre tijolos ecológicos de papel e dos 
dados coletados durante as práticas desenvolvidas no laboratório de Materiais de 
Construção Civil da UFRN, este trabalho analisa o processo produtivo das etapas da 
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fabricação do tijolo do projeto supracitado, e propõe um método para sistematizar este 
processo. Como resultado da aplicação do método aqui proposto, foi possível promover, 
por exemplo, a economia dos materiais, otimização no uso dos instrumentos disponíveis 
e definir alguns parâmetros como tamanho das tiras de papel, proporção de água e 
papel, formas de prensagem e técnicas de secagem, quando comparado com outros 
métodos existentes para fabricação de tijolos similares. 

 
Metodologia 

 

2. MÉTODOS E MATERIAIS 

As definições adotadas nesse estudo para confecção do tijolo de papel, tais como: o 
tamanho das tiras do papel e a relação entre água e papel para a realização da polpa, 
como também as fôrmas adotadas para prensagem, e técnicas de secagem; foram 
definidas a partir não só, de experimentos empíricos, norteados por: economia, 
otimização, precisão e da disponibilidade de equipamentos e materiais obtidos na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); mas também pela pesquisa que 
abordasse o tijolo de papel, como é o caso do estudo de Albuquerque et al. (2018). 

Nesse sentido, pensou-se na divisão da produção seguindo as seguintes etapas: 

• Coleta, triagem e trituração; 
• Produção de polpa; 
• Processo de prensagem; 
• Secagem e estocagem. 

2.1. Coleta, triagem e trituração 

A preparação do papel utilizada na confecção do tijolo, é de extrema importância para 
o melhor processo e resultado do produto. Esse cuidado vai desde a escolha do tipo de 
papel até seu estado mais ideal para transformação em polpa. Dessa forma, inicialmente 
pensou-se no uso de diferentes tipos de papéis descartados na UFRN, tais como: sulfite, 
Canson, Kraft e de embalagens. Após análise junto ao Departamento do Meio Ambiente 
(DMA), verificou-se que o tipo de papel mais descartado e passível de reciclagem na 
instituição, seriam: sulfite e papelão. Decorridos testes de produção de polpa com os 
dois papéis citados, o uso somente do sulfite foi a definição para o desenvolvimento do 
tijolo nesse projeto de pesquisa. No capítulo 3 será discutido motivo de tal definição. 

Nesse sentido, solicitou-se ao DMA quantias semanais de 7 a 10 Kg de papéis, que por 
sua vez, foram definidas de acordo com a programação definida para as atividades do 
projeto. A tarefa de pré-polpa, consistia-se na seleção de papel definido, retiradas de 
grampos, clips, fitas ou espirais encontrados. 

No início das atividades laboratoriais, a trituração do papel era realizada manualmente 
pelos participantes da pesquisa, considerando uma espessura aproximada de 2 cm 
(Figura 1). Decorrido tempo, contou-se com apoio do triturador de papel do escritório do 
DMA, reduzindo-se o papel a escalas milimétricas (Figura 2). 
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Essa etapa finaliza com a pesagem do papel após a trituração para controle de 
quantidade de papel utilizado nas produções. 

2.2. Polpa 

Partindo-se da fragmentação do papel, o próximo passo são as pesagens do papel seco 
a fim de realizar o cálculo da quantidade de água necessária. A pesagem compreendeu-
se no uso de baldes de plásticos, de aproximadamente 18 L, preenchidos 

razoavelmente cheios de papel triturado. 

Nesse sentido, adotou-se nessa pesquisa o método de acrescer aos poucos o solvente 
no soluto, com auxílio de béquer de 600 mL, e simultaneamente o operador misturar 
manualmente a solução até chegar ao ponto desejado. Essa mistura manual, por sua 

vez, ajuda a dissolver melhor o papel na água. 

Ademais, a polpa é pesada, seguida para o repouso de mais ou menos 2 a 3 dias no 
máximo (BARRETO et al., 2017), tendo em vista que após esse período observou-se 
mal cheiro na polpa. Esse controle de pesagem pode ser visto na Tabela 1. 

Por conseguinte, buscou-se definir uma proporção entre água e papel que abrangesse 
esses aspectos. 

2.2.1. Proporção de água/papel 

A razão entre água e papel adotada baseou-se, primeiramente no estudo de 
Albuquerque et al. (2018), no qual a quantidade de água inserida deve atender a uma 
polpa maleável, fina e dissolvida. Nessa perspectiva, o presente estudo buscou uma 
proporção que além de atender os aspectos da polpa mencionada, também ser uma 
proporção com o menor uso água possível para dissolver de maneira eficiente o papel. 

A preocupação com o menor uso de água, está relacionado com a construção de 
promover sustentabilidade do nosso planeta e garantir o abastecimento das gerações 
futuras. Tendo em vista, que o consumo de água cresce a cada dia e praticamente tudo 
o que é produzido no nosso planeta envolve, justamente, o consumo de água. (DF 

VAZAMENTOS, 2013) 

Portanto, a razão adotada foi de 3:1, ou seja, para cada 3 partes de água, é utilizado 1 
parte de papel. Nas Figuras 3 e 4, observam-se o aspecto atingido pela razão 
mencionada (3:1). 

1.3. Prensagem 

O referido projeto de pesquisa utilizou três diferentes prensas para conseguir o tijolo de 
papel compactado. São elas: a de madeira, de solo-cimento e de queijo. Para todas as 
prensas, o processo se consistiu em: 

• Verificar limpeza das fôrmas; 
• Lubrificar (cera de carnaúba); 
• Inserir polpa (Figura 5 e Figura 6); 
• Prensar (Figura 7); 

• Retirar tijolo fresco compactado (Figura 8). 
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O nível de compactação irá depender da capacidade mecânica de cada tipo de prensa. 
Nesse sentido, no capítulo 3 explica-se as técnicas e detalhamento dos equipamentos 
utilizados para essa etapa da produção, bem como a diferenciação da capacidade de 
compressão de cada uma delas. A Tabela 3 mostra as medidas geométricas dos 
equipamentos utilizados nessa etapa. 

1.4. Secagem e estocagem 

No intuito de realizar não só, uma secagem com menor interferência das intemperes 
naturais (como: chuva, poeira, vento e insolação), mas também, de melhor manter 
estáveis esses tijolos para futura realização de ensaios e testes, colocou-se os tijolos 
para secar em local seco e coberto. 

Somado a isso, o projeto contou com o auxílio de suportes planos para melhorar a 
secagem do produto, haja vista, 15 dias, aproximadamente, para os tijolos enxugarem. 
Os suportes compreendem em telas de filtro de nylon finas (Figura 13, bem como placas 
de PVC finas (Figura 14). 

 
Resultados e Discussões 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise a seguir a respeito dos resultados obtidos está atrelado as definições adotadas 
nesse projeto a partir do estudo de Albuquerque et al. (2018), como também dos testes 
empíricos pautados em economia dos recursos (papel e água), otimização da produção 
e eficiência do produto. 

Vale destacar que o período desse projeto foi de 1 ano, com finalização em julho de 
2020. No entanto, devido ao atual momento atípico de pandemia do Corona vírus, 
algumas atividades planejadas para o 1° semestre de 2020 não foram possíveis de 
realizar. As atividades em questão estão relacionadas, justamente, com a posteriori 
desse plano de trabalho, que seria a obtenção dos resultados de resistência à 
compreensão, absorção e das medidas geométricas dos tijolos, a fim de conseguir 
diferenciar fisicamente o desempenho dos tijolos oriundos das diferentes prensas já 
mencionadas. 

No intuito de melhor abordar essa análise dos resultados, dividiu-se a discussão nas 
principais definições aderidas. São elas: 

• Tipo de papel; 
• Tamanho do papel; 
• Proporção de água/papel; 
• Massa de papel e água para cada tijolo; 
• Compactação do tijolo; 
• Secagem; 
• Ensaios. 

3.1. Tipo de papel 
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A escolha do sulfite em detrimento do papelão se deu por estudos bibliográficos 
relacionados às características físico-química dos 2 tipos de papéis, bem como dos 
testes laboratoriais, no qual se consistiu em verificar a desagregação do papel com 
água. 

Ao colocar o papel sulfite e o papelão de molho em água, após triagem e trituração, a 
polpa obtida de sulfite (± 2 dias) ficou com aspecto homogêneo, com cor acinzentada e 
sem odor (Figura 3 e Figura 4), já a polpa de papelão (± 2 dias) ficou com aspecto não 
homogêneo, com pedaços de papelão não desagregados e início de odor significativo. 

Isso ocorre devido ao papel sulfite apresentar como principal componente químico a 
celulose virgem, sem que ela tenha sido utilizada na fabricação de outro papel, enquanto 
o papelão, é formado de celulose virgem e de papéis reciclados, como: jornais, revistas. 
Segundo Food Safety Brazil (2016), papéis de celulose virgem possuem alta absorção 
e não esfarelam quando molhado, já os reciclados não conseguem absorver água 
adequadamente, por conta de sua baixa homogeneidade. 

Nesse sentido, adotou-se o papel sulfite, a fim de se obter um produto com 
características mais estáveis possíveis, como: cor, textura, peso, formato; bem como de 
ter uma produção mais diligente, ou seja, com cuidado, tendo em vista os resultados 
fáceis e seguros da desagregação do mencionado papel com água 

3.2. Tamanho do papel 

O ponto de análise sobre o tamanho das tiras de papel, é saber o que isso influencia no 
tijolo. Nas características do tijolo em si, não há muitas diferenças perceptíveis na polpa 
final. No entanto para o processo produtivo da polpa influencia bastante. Segundo os 
estudos de Albuquerque et al. (2018) e Barreto et al. (2017), a trituração do papel ajuda 
na confecção da polpa, pois quanto menor os pedaços de papel, mais fácil e rápido o 
solvente (água) consegue dissolver estes. 

Nesse sentido, fragmentar o papel no triturador elétrico do DMA, trouxe otimização de 

tempo para confecção da polpa do tijolo. 

3.3. Proporção de água/papel 

Para a busca da proporção, adotou-se na confecção do primeiro lote (L001) o 
procedimento de acrescentar de maneira controlada béqueres de água na solução até 
se verificar o mencionado ponto ideal. Esse procedimento foi importante, pois 
determinou-se a quantidade de partes de água necessária para fazer uma parte de 
polpa. Após o L001, pensou-se em testar da mesma forma outras proporções, como 
2,5:1 e 3,3:1. O histórico das proporções pode ser visto na Tabela 2. 

A relação 2,5:1 teve o objetivo de tentar diminuir ainda mais a proporção de água/papel, 
visando-se usar uma quantidade mínima possível do solvente. Entretanto, foi observado 
que os tijolos finais ficarão aparentemente com muitos poros, quebradiços e com 
facilidade de desagregar. 

Quanto aos tijolos produzidos na proporção 3,3:1, pensou-se que acrescendo 0,3 partes 
de água se isso poderia resultar um tijolo com características melhores, porém seus 
resultados não diferiram muito dos resultados dos tijolos com produzidos na proporção 
3:1. 
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A Tabela 7 apresenta um resumo dos aspectos visualmente observados por cada lote 
feito com suas respectivas razões. Por essa tabela, a proporção 3:1, de maneira geral, 
gera tijolos suficientemente bons: com poucos poros, firmes ao toque, bordas também 
firmes. Salienta-se que devido a utilização de diferentes prensas, os aspectos podem 
variar, visto por exemplo que os tijolos feitos pela fôrma de madeira (Figura 13) e de 
queijo (Figura 14) possuem aparência mais desejada do que os tijolos feitos na prensa 

de solo-cimento (Figura 8). 

3.4. Massa de papel e água para cada tijolo 

Para definir qual a massa aproximada que se utiliza de papel e água para cada tijolo de 
papel, levou-se em consideração a soma da massa de papel seco de cada balde e água 
total utilizados na realização da polpa e posterior divisão pela quantidade de tijolos feitos 
em cada lote. Neste seguimento, na Tabela 5 é quantificado para os lotes este cálculo, 
bem como a média aritmética dessa massa. 

A massa média utilizada de papel seco e água para 1 tijolo é, respectivamente, 363,04 
g e 1094,30 g. Essa quantidade, por sua vez, está em consonância com a proporção 
definida de a/p (3:1). 

A análise é importante pois tendo em vista o estudo de Rodrigues e Oliveira (2015), 
onde apresenta que os tijolos convencionais de cerâmicas utilizam em média cerca de 
3.600 g de argila, 2.000 g de água para fabricação de 1 tijolo. Dessa forma, o tijolo de 
papel consegue promissor no que tange a economia do uso de matéria-prima, a redução 
é cerca de: 90%[1] de matéria-prima sólida e 45,3%[2] de água, do tijolo de papel em 
detrimento dos convencionais cerâmicos. 

3.5. Compactação do tijolo 

No intuito de melhor entender o nível de compactação dos tijolos de papel, é preciso 
associar que este vai variar de acordo com a prensa utilizada, tendo em vista a 
diferenciação do comportamento mecânico de cada uma. Nesse sentido, primeiramente 
explica-se o funcionamento mecânico de cada uma delas, para posteriori análise de 
compactação. 

3.5.1. Prensas utilizadas 

As fôrmas de madeira (Figura 9) foram feitas artesanalmente, contém furos em suas 
bordas para saída de água e seu tipo de madeira é resistente e compacto. A 
compactação compreende em imprimir compressões manualmente com auxílio de um 
bloco maciço de concreto, em cada camada acrescida de polpa, de mais ou menos 3 
cm de espessura. Essas compressões em camadas possuem o objetivo de retirar o 
máximo de água possível da polpa (Figura 10). O desmoldagem é feita delicadamente, 
a fim de afetar minimamente a planeza do produto. 

Por sua vez, a prensa de solo-cimento de aço, possui um braço de alavanca e outras 
articulações mecânicas que auxiliam na menor impressão de força para compactar o 
tijolo, bem como na sua saída (Figura 11). O procedimento adotado consiste em realizar 
movimento de descida no braço de alavanca até visualizar o escorrimento de água 
terminar (Figura 7). Após isso, levantasse o braço e o tijolo fresco ascende na superfície 
do equipamento. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2216 

 

Por fim tem-se a fôrma de queijo, feitas em 2 tipos de materiais: a estrutura e o molde 
do queijo são de aço inox e a bandeja receptora, de plástico. A forma possui uma 
manivela giratória que gera movimento de torção na vertical comprimindo a massa de 
papel encontrada no molde de queijo. A fim de se obter um tijolo mais plano, somou-se 
a esse equipamento, um compensado de madeira utilizado na compressão, com 
dimensões de área aproximada ao do molde inox (Figura 12). Na sequência, retira-se o 
tijolo delicadamente. Ressalta-se que a bandeja funciona como receptora da água 
excedente da solução, por sua a vez, essa água é reaproveitada nas seguintes 
produções de polpa. 

3.5.2. Nível de compactação das prensas 

Para essa discussão, parte-se primeiramente da maleabilidade do uso das prensas. A 
fôrma de madeira, é mais rústica e exige uma impressão de força física maior para 
compactar que as demais, tendo em vista, que a prensa de solo-cimento e queijo contam 
com articulações mecânicas que auxiliam na compressão da polpa. 

A segunda discussão é entorno das variantes mecânicas entre as prensas. A de madeira 
varia seu nível de compactação consideravelmente, visto que, ela está atrelada à 
capacidade de força física que cada operador vai ter. Os tijolos, por sua vez, terão seu 
parâmetro de porosidade e, consequentemente, de resistência, oscilar notavelmente. 

Já a de solo-cimento por ser destinada a compactar solo, mecanicamente, acaba 
limitando a maior compactação da polpa de papel, tendo em vista que a densidade do 
solo é maior que a da polpa. Ressalta-se que a capacidade de compactação de um 
material está atrelada inversamente a densidade dele. Segundo Heinrichs (2010), a 
densidade dos solos varia entre 1,1 a 1,6 g/cm³. Calculando a densidade aproximada 
da polpa do projeto, tem-se: 0,18 g/cm³[3]. Esse cálculo partiu-se da definição química 
de densidade de um material, que é a razão entre massa e volume ocupado, nesse 
sentido, a média aproximada da massa da solução, tido como exemplo o lote L005 
(Tabela 1), é 3.250,40 g, e o volume médio dos baldes usados na produção dela foi de 
18 L, ou seja, 18.000 cm³. Assim infere-se que a polpa possui uma capacidade de 
compressão maior que o solo, que não é suprida, desejavelmente, por essa prensa. 

A fôrma de queijo, por sua vez, possui menor limitação mecânica no que tange a 
compactação, pois a manivela giratória consegue gerar movimento de torção vertical 
até a base de fundo do molde de queijo, retirando o máximo de água presente em 
detrimento das outras prensas. 

A fim de averiguar essa diferença de compactação entre os equipamentos, estuda-se 
os resultados de perda de água que cada um apresentou no processo de prensagem. 
Para esse cálculo utilizou-se como referência os lotes: L005, L003 e L008, tendo em 
vista, a utilização da prensa de madeira, solo-cimento e queijo, respectivamente, e o 
uso da a/p de 3:1, para melhor categorização. Através da massa da polpa de cada lote, 
dividiu-se ela pela quantidade de tijolos obtidos, a fim de distinguir os valores de massa 
para obter a perda de água durante a compactação. Esses resultados são vistos na 
Tabela 6. Constatou-se que a fôrma de madeira e queijo têm retirada de água maior que 
a de solo-cimento, com aproximadamente 50% de eficiência em detrimento de 14% da 
outra 

Relacionado ao tempo gasto, a primeira, demora-se em média 35 minutos a cada 2 
tijolos, nas outras, no máximo 15 minutos a cada 2 tijolos. No entanto, quando se 
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investiga os produtos gerados por esses equipamentos, a fôrma de madeira e de queijo, 
resultam em tijolos, quase parecidos, aparentemente, e de qualidade considerável: 
aspecto firme ao toque e poucos poros. Já a prensa de solo-cimento apresentou 
produtos com mais poros e bordas de fácil desagregação. 

É possível inferir pela Tabela 7, juntamente com a análise acima que a fôrma de queijo 
consegue reunir boas características de maleabilidade, otimização e eficiência de 

prensagem. 

3.6. Secagem 

A secagem, como já visto, contou com o auxílio de suportes planos para melhorar a 
secagem do produto, sendo elas: as telas de filtro de nylon finas e as placas de PVC 
finas. Por serem materiais que não impedem a circulação de ar, os tijolos conseguem 
ficar sem mofos e ter uma secagem mais rápida. 

É importante destacar, que durante o enxugamento, a equipe da pesquisa organizou-se 
em períodos de 1°, 7°, 10° e 15° dia, após a prensagem, para realizar pesagens e 

análise da perca de água no enxugamento desses tijolos. 

Após enxugar completamente, os tijolos, em sequência são: 

• Identificados com numeração do respectivo lote; 
• Pesados; 
• Armazenados em caixas de compensado, guardadas em local seco, seguro e 

coberto (Figura 15). 

A Tabela 4 mostra o controle das pesagens do lote L003 realizado na prensa de solo-
cimento. 

3.7. Ensaios 

De maneira geral os ensaios realizados no período da pesquisa foram: 

• Medições geométricas (altura, largura, comprimento, desvio, planeza e área 
bruta); 

• Resistência a compressão. 

Relacionado as medições geométricas, quase todos os tijolos, por cada tipo de prensa 
utilizada, tiveram poucas variâncias de tamanho, bem como no desvio de esquadro e 
planeza na face. Ressalva-se, que os tijolos da fôrma de madeira apresentaram uma 
diferença significativa na sua planeza, isso aconteceu devido a força imprimida para 
comprimir o tijolo. 

Já a respeito do ensaio de resistência à compressão, infelizmente, como já mencionado, 
devido ao momento de pandemia, não se realizou tal teste para todos os lotes 
fabricados. No entanto, no início da pesquisa, fez esse teste para o lote L001, com a 
finalidade de saber previamente quanto que o tijolo adotado por Albuquerque et al. 
(2018) poderia aguentar de carga para posterior trabalho de melhoria no referido. Assim, 
constatou-se para esses tijolos, diferentemente dos convencionais de cerâmica, que 
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eles não rompiam, só deformavam, como também que a média de resistência alcançada 
foi de 1,05 Mpa. 

De acordo com a padronização dada pela NBR 7170 (1983), para o tijolo convencional 
sua compressão deve ser no mínimo de 1,5 Mpa. A priori, pela norma, o tijolo inicial do 
projeto não seria eficiente para função de vedação, devido a diferença de 0,45 Mpa. 
Vale lembrar que o lote L001 foi feito com a fôrma de madeira e a prensa de solo-
cimento. Nesse sentido, fica a posteriori, a análise da resistência dos tijolos feitos com 
a fôrma de queijo em relação ao nível de compactação entre as prensas. 

 
Conclusão 

 

4. CONCLUSÃO 

O Tijolo de papel surgiu como uma proposta para o reaproveitamento do resíduo sólido 
gerado pelo descarte do papel no âmbito na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - campus Natal, bem como de fornecer ao universo da construção civil e às outras 

áreas uma proposta de tijolo sustentável. 

Buscou-se descrever a gestão de resíduos sólidos, métodos e equipamentos utilizados 
no processo de produção desse tijolo e análises dos resultados obtidos a partir das 
definições de procedimento. Nessa perspectiva, a gestão desse processo, aliado à 
infraestrutura e recursos disponíveis na instituição de ensino; se divide em: Coleta, 

Triagem, Trituração, Produção de Polpa, Prensagem, Secagem, Estoque e Pesagens. 

Foram as definições: uso do papel sulfite como matéria prima, tamanho de 7 mm das 
tiras de papel, buscando otimização da produção, proporção de 3:1 de água e papel 
para polpa, tempo de 2 a 3 dias de repouso da solução, em local ventilado, coberto e 
seguro. Além disso, o processo de prensagem contou com três tipos de fôrmas, sendo 
elas: a de madeira rústica, de solo-cimento e queijo, no qual verificou-se diferenças não 
só geométricas, mas também de nível de compactação relacionados a como que 
estrutura mecânica delas interfere na prensagem. A fôrma de queijo, por sua, conseguiu 

agregar bons resultados em relação as outras. 

Por fim, o presente documento consegue propor uma metodologia de processo 
produtivo do tijolo de papel baseado em análises bibliográficas e testes laboratoriais, na 
qual consegue ser econômica, otimizada, eficiente e produtiva. 
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Figura 1. Tiras de papel feitas manualmente. 
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Figura 2. Tiras de papel feitas pelo triturador elétrico. 
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Figura 3. Polpa. 
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Figura 4. Polpa. 
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Figura 5. Inserção de polpa na prensa de solo-cimento. 
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Figura 6. Inserção de polpa na prensa de solo-cimento. 
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Figura 7. Compactação na prensa de solo-cimento. 
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Figura 8. Retirada do tijolo compactado da prensa de solo-cimento. 
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Figura 9. Fôrma de madeira. 
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Figura 10. Prensagem na fôrma de madeira. 
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Figura 11. Prensa de solo-cimento. 
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Figura 12. Fôrma de queijo. 
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Figura 13. Tijolos frescos feitos na fôrma de madeira. 
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Figura 14. Tijolos frescos feitos na fôrma de queijo. 
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Figura 15. Identificação e estocagem de tijolos secos. 

 

 

Tabela 1. Controle de pesagens na produção de polpa do lote L005. 
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Tabela 2. Histórico de proporção água e papel utilizados na pesquisa. 

 

 

Tabela 3. Medidas das fôrmas utilizadas. 
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Tabela 4. Controle de pesagem dos tijolos do lote L003. 

 

 

Tabela 5. Massa de papel e água para cada tijolo. 

 

 

Tabela 6. Perda de água nos tijolos para cada prensa. 
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Tabela 7. Resumo dos aspectos observados para cada lote de tijolo de papel. 

 

 

Nota de rodapé 1 e 2. 

 

 

Nota de rodapé 3. 
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TÍTULO: Implementação e Análise de desempenho de sistemas 3GPP e IEEE para o 

5G-eMBB 

Resumo 

 

O crescimento do acesso à internet por meio dos dispositivos móveis de quarta geração 
(4G), aliado ao crescimento da utilização de smartphones, o uso massivo de serviços 
de streaming e a chegada da quinta geração (5G), faz com que a demanda por dados 
atinja altos patamares, e requeira mais banda. Entretanto, o espectro eletromagnético 
utilizado é limitado, além dos altos custos e burocracia para outorga de novas bandas. 
Uma das soluções encontradas é a utilização do espectro não-licenciado, que é gratuito 
e possui, em certas faixas, largura de banda maior que o licenciado. Um estudo profundo 
sobre o uso do espectro não-licenciado e a coexistência de tecnologias nele foi feito no 
ET0944 submetido ao eCICT 2019. Além do estudo da coexistência, surge a 
oportunidade da aplicação de técnicas de Machine Learning para o ajuste automático 
dos parâmetros, controlando o impacto gerado de uma tecnologia em outra. No trabalho 
ET0944 o algoritmo Q-Learning (aprendizado por reforço) foi utilizado como solução. 
Neste trabalho, o aprendizado por reforço continua a ser utilizado, mas agora o 
problema é modelado com multi-armed bandit. Os resultados do Q-Learning e Multi-
Armed Bandit (MAB) foram comparados e concluiu-se que ambos os algoritmos 
melhoram o desempenho, mas operando de uma forma diferente para alcançar esse 
resultado. 

 
 
Palavras-chave: LTE-U, Wi-Fi, aprendizado por reforço, inteligência artificial, 5G 

TITLE: Implementation and performance analysis of 3GPP and IEEE systems for 5G-

eMBB 

Abstract 

 

The growth of internet access through fourth-generation (4G) mobile devices, combined 
with the growth in smartphones, the massive use of streaming services, and the fifth-
generation (5G) arrival, makes the demand for data reach high levels and require more 
bandwidth. However, the electromagnetic spectrum used is limited, in addition to the high 
costs and bureaucracy for granting new bands. One of the solutions found is the 
unlicensed spectrum, which is free and has, in certain bands, greater bandwidth than the 
licensed. An in-depth study on using the unlicensed spectrum and the coexistence of 
technologies in it was carried out in ET0944 submitted to eCICT 2019. In addition to the 
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study of coexistence, there is the opportunity to apply Machine Learning techniques for 
the automatic adjustment of parameters, controlling one technology's impact on another. 
In work ET0944, the Q-Learning algorithm (reinforcement learning) was used as a 
solution. In this work, reinforcement learning continues to be used, but now the problem 
is modeled with a multi-armed bandit. The results of Q-Learning and Multi-Armed Bandit 
(MAB) were compared, and it was concluded that both algorithms improve performance, 

but operating in a different way to achieve this result. 

 
 
Keywords: LTE-U, Wi-Fi, reinforcement learning, artificial intelligence, 5G 

Introdução 

De acordo com seu relatório anual de mobilidade, a Ericsson informou um crescimento 
de 56% do tráfego mundial de dados móveis entre os primeiros semestres de 2019 e 
2020 (Ericsson, 2020). Esse crescimento apresenta um perfil exponencial e é visto 
desde os primórdios da utilização das tecnologias de telefonia móvel como meio 
multimídia. Para lidar com esse crescimento, a capacidade das redes móveis deve ser 
aumentada, e como é conhecido teoricamente, por (Shannon, 1998) (Republished), um 
dos modos para aumentar a capacidade é aumentar a banda. Entretanto, essas redes 
móveis utilizam banda licenciada em sua operação, que acarreta em custo de outorga 
para as operadoras de telefonia — outorga que é cara e feita via leilão. Assim, tanto os 
órgãos de padronização, como empresas do ramo, chegaram à proposta de utilização 
do espectro não-licenciado para aumentar a capacidade das redes móveis. Assim, da 
proposta de uso da banda não-licenciada surgiram duas principais tecnologias de 
acesso (RAT - Radio Access Technology): LTE-Licensed Assisted Access (LTE-LAA) e 
LTE-Unlicensed (LTE-U) (3GPP, 2015; Qualcomm, 2014). 

Para avaliar o impacto e o desempenho dessas novas tecnologias quando coexistem 
com Wi-Fi — tecnologia mais dominante que utiliza a banda não-licenciada — alguns 
trabalhos foram realizados. Três principais conclusões foram levantadas: 

(i) LTE-LAA é melhor vizinho para o Wi-Fi que o próprio Wi-Fi, pois causa menor 

interferência quando coexiste em cenários com poucos ou muitos usuários; 

(ii) LTE-U pode ser um bom vizinho para o Wi-Fi, desde que sua duração de utilização 
do canal de comunicação, ajustado pelo valor do DC, seja dinamicamente regulado com 
base no perfil de interferência ou demanda; 

(iii) Cenários de coexistência entre LTE-U e Wi-Fi provêm características propícias para 
aplicação de técnicas de aprendizado de máquina (ML - Machine Learning) para 
gerenciamento dinâmico de recursos, visando uma melhor coexistência. 

Assim, neste trabalho será proposta a modelo do multi-armed bandit aplicado a um 
problema de sistemas de telecomunicações. Os resultados desse modelo serão 
comparados com o resultado da modelagem utilizando Q-Learning no trabalho ET0944 
submetido ao eCICT 2019. 

 
Metodologia 
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Quando se pensa em análise de desempenho de sistemas de comunicação, duas 
abordagens veem à mente: a avaliação com deployment real e equipamentos 
comerciais (ou testbeds); e a simulação computacional. A primeira abordagem pode ser 
apontada como a mais completa, com todas as complexidades inerentes ao sistema de 
comunicação embutidas nas métricas levantadas. Entretanto, o custo operacional e de 
aquisição de tais equipamentos são altos. Como alternativa tem-se a segunda 
abordagem, a simulação computacional, que no passar dos anos vem se tornando a 
primeira escolha quando se pensa em avaliação de desempenho. Com o poder 
computacional cada vez maior, permitindo simular problemas mais complexos, e 
ferramentas ainda mais alinhadas com órgãos de padronização, esses cenários que 
antes eram custosos, podem, com as devidas ressalvas, ser implementados e 
analisados em software. Um exemplo disso é que vários órgãos de padronização (entre 
eles o IEEE e o 3GPP) se baseiam majoritariamente em simulação para definir as 
especificações técnicas de seus padrões. Com essa premissa em mente, o trabalho 

desenvolvido neste documento é totalmente baseado em simulação computacional. 

O SIMULADOR ns-3 

O ns-3 é um simulador de redes baseado em eventos discretos com foco em pesquisa 
e educação. Sua criação vem da parceria entre Universidade de Washington, INRIA e 
Georgia Tech University (ns-3, 2016b). Além de sua natureza de código aberto, 
amplamente suportada pelos mantenedores, o ns-3 segue padronização e cenários do 
3GPP e do IEEE para simulações de sistemas de comunicações sem fio. Para simular 
cenários de coexistência em banda não-licenciada no ns-3, um projeto financiado pela 
Wi-FI Alliance, com parceria do Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 
(CTTC) e da Universidade de Washington, criou o módulo ns3-dev-lbt (ns-3, 2016a). Ele 
implementa melhorias na camada física do modelo do Wi-Fi, além de melhorias no 
modelo do LTE, permitindo, também, a coexistência entre dispositivos LTE e Wi-Fi na 

banda de 5GHz. 

SOLUÇÃO PROPOSTA VIA MULTI-ARMED BANDIT (MAB) 

No trabalho ET0944 submetido ao eCICT 2019, foi apresentado um algoritmo de 
controle automático do DC usando Q-Learning. Embora exista ganho expressivo de 
desempenho, a solução com Q-Learning apresenta algumas desvantagens. O fato de 
se ter um mapeamento Q(a; s) faz com que a matriz de valores do algoritmo cresça com 
um fator quadrático com relação ao número de ações. Assim, pensando-se em 
velocidade de convergência, não é recomendável utilizar um número grande de ações, 
limitando a solução proposta. Além disso, o algoritmo é parametrizado por alfa e gamma, 
criando a necessidade de uma busca paramétrica para achar os melhores valores. 

Como forma de tratar essas características, apresenta-se outra solução de aprendizado 
por reforço baseada em Multi-armed Bandit (MAB). A grande vantagem, em termo de 
definição, é que ele não necessita da definição dos estados, assim não existe o 
mapeamento Q(a; s). 

MULTI-ARMED BANDIT 

Considere o seguinte problema. Um agente se depara repetidamente com um mesmo 
conjunto de ações (escolhas). Para cada ação escolhida, o agente recebe uma 
recompensa que segue uma distribuição de probabilidade. O objetivo do agente é 
maximizar a recompensa total esperada durante um período de tempo. O problema 
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descrito no parágrafo anterior é a forma básica do k-Multi-armed Bandit e recebe esse 
nome por causa de um analogia com as máquinas caça-níquel, que em inglês eram 
chamadas alternativamente de “one-armed bandits”, por causa da alavanca. Para o 
problema descrito, é como se o agente estivesse de frente com k máquinas, e 
consequentemente k alavancas, e sua ação fosse selecionar e puxar uma das 
alavancas e receber a recompensa associada. 

Para cada ação há uma recompensa média associada, uma vez que cada ação segue 
uma distribuição de probabilidade. Essa recompensa média para cada ação é chamada 
valor da ação (Sutton and Barto, 2018). Devido a forma como é submetido o relatório, 
toda a matemática e explanação fica inviável aqui, então se estiver interessado pode 

consultar o livro do Sutton. 

Para selecionar as ações, o agente pode seguir uma estratégia gulosa (greedy) com 
base no valor atual de Qt(a) pela fórmula ilustrada na Figura 1. Sendo argmax uma 
função que retorna à ação a que apresenta o maior valor Qt(a). 

Entretanto, se o agente sempre seguir a escolha greedy pela Equação ilustrada da 
Figura 1, pode acontecer dele ficar preso numa ação subótima, assim deve-se controlar 
quando o agente seleciona a ação de maior valor, e quando ele deve escolher uma ação 
aleatoriamente, possibilitando que mais ações sejam escolhidas/testadas. Para resolver 
este problema, pode-se utilizar a estratégia epsilon-greedy, em que um valor e é 
definido, e a cada passo t, o agente tem probabilidade e de escolher uma ação aleatória, 
ou probabilidade 1-epsilon de escolher a ação com maior valor Qt(a) (greedy). 

 

Resultados e Discussões 

 

SOLUÇÃO BASEADA NO MULTI-ARMED BANDIT 

Usando como base a teoria do MAB apresentada e referenciada, dois frameworks para 
a escolha dinâmica do valor do DC são implementados: uma solução coordenada e 
outra solução independente. Além disso, como no algoritmo Q-Learning, os frameworks 
são aplicados no LTE-U, pois é o operador que define a variável controlável DC. As 
duas implementações compartilham o mesmo funcionamento básico, com a única 
diferença sendo o modo como cada ponto de acesso seleciona e atualiza seu valor DC. 
Na solução independente, o valor inicial do DC é igual para todos os pontos de acesso, 
porém, a medida que o algoritmo roda, e caso ele decida pela opção de exploração com 
base no épsilon, cada ponto de acesso sorteia independentemente seu próprio valor 
DC. Ao atingir a convergência, cada ponto de acesso pode chegar no mesmo valor DC 
ou combinações diferentes. Já na solução coordenada, todas os pontos de acesso 
começam com o mesmo valor DC, e à medida que o algoritmo roda, as escolham de 
quando explorar, e o valor do DC escolhido, são realizadas igualmente para todos os 
pontos de acesso. Assim, na solução coordenada, ao final da convergência, todos os 
pontos de acesso convergem para o mesmo valor DC. 

As duas soluções baseadas em MAB seguem o seguinte framework: 

• Os valores de DC são definidos como as ações que o agente pode selecionar. 
O conjunto de ações disponíveis é A = [0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8]. Nota-
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se que diferentemente do Q-Learning, o número de ações é bem maior (o dobro). 
Dessa forma, quando este framework é utilizado, mais ações são testadas até a 
convergência. O número de ações e seus valores de DC foram escolhidos com 
base nos valores DC mais frequentes para todas as combinações de taxas 
utilizadas; 

• Assim como no Q-Learning, a recompensa para cada valor DC escolhido é 
definida como sendo a vazão do agregado do sistema Ttxwifi +Ttxlteu dentro da 
janela do ABS (40ms); 

O objetivo é definido como a maximização da vazão agregada do sistema Ttxwifi+Ttxlteu 
pelo ajuste adaptativo do valor do DC no tempo; 

• Embora seja possível manter o valor de epsilon (da estratégia epsilon-greedy) 
constante durante toda a simulação, para o framework aqui proposto, o valor 
inicial de e é definido como 1,3 (13% de chance de explorar) é decresce com um 
fator de 1,025. Usando essa configuração, o agente tem mais chance de explorar 
as ações no começo do aprendizado, e a medida que for aprendendo, e o valor 
de e decaindo, ele vai escolher mais vezes a opção gulosa dada pela equação 
definida na Figura 1. Esse valor da taxa de decaimento foi calculado como a taxa 
para qual, após 200 iterações, a probabilidade de explorar seja 

aproximadamente 1%. 

O pseudo-algoritmo, base para as duas soluções baseadas no Multi-armed Bandit, é 
apresentada na Figura 2. A relação de atualização no loop principal do algoritmo é 
baseada na atualização do valor Q(a) de forma incremental, como apresentado pela 
equação observável na Figura 3. Já a variável N(a) guarda o número de vezes que a 
ação a foi escolhida desde o começo do processo de aprendizagem. Quando a solução 
independente é utilizada, cada ponto de acesso roda de forma independente seu 
algoritmo como apresentado no pseudo-algoritmo, sem o conhecimento da escolha dos 
demais pontos de acesso. Já na solução centralizada apenas um nó central roda o 
pseudo-algoritmo, e o valor do DC escolhido é enviado para todos pontos de acesso 
para serem atualizados. 

AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO VIA MAB 

Para avaliar os algoritmos propostos, as mesmas duas simulações com mudanças 
dinâmicas de taxas oferecidas do trabalho ET0944 foram realizadas. Os resultados são 
comparados com o os que foram apresentados com o uso do Q-Learning. 

A simulação 1 com o MAB é realizada como a seguir: 

• Simulação com 40 segundos de duração, em que a taxa UDPRate muda na 
metade da simulação; 

• As taxas oferecidas por operador são definidas como totalmente 
desbalanceadas nas duas metades da simulação. Os usuários LTE-U começam 
a simulação com UDPRate = 4 Mbps e o usuários Wi-Fi com UDPRate = 500 
kbps. Na metade da simulação as taxas são invertidas; 

• Os valores de DC usados como ação são A = [0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 
0,8]; 
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• A recompensa é dada por Ttxwifi +Ttxlteu média dentro de cada tempo de ABS 
(40 ms); 

• O valor de e é definido como 1,3 e decresce com um fator de 1,025. 

A Figura 4 apresenta os resultados comparativos para a Simulação 1 usando todas as 
soluções propostas. O primeiro ponto a destacar é que todas as soluções baseadas em 
MAB apresentam ganho na vazão agregada com relação ao melhor DC estático, embora 
esses ganhos não sejam maiores que o do Q-Learning. O MAB independente é o que 
apresenta o menor ganho das três soluções com aproximadamente 9 Mbps a mais do 
que o melhor DC fixo 0,5. Já o MAB coordenado apresenta um ganho de 
aproximadamente 12 Mbps sobre o DC 0,5. Quando se olha a vazão por operador, nota-
se que as soluções coordenadas (Q-Learning e MAB Coord.) apresentam vazões bem 
distintas, com o Wi-Fi apresentando vazão muito maior que a vazão do operador LTE-
U. Já na solução MAB independente, embora seja a solução que apresenta menor 
ganho das três soluções propostas, a vazão por operador é mais equilibrada com o Wi-
Fi e o LTE-U apresentando vazões bem próximas. Esse comportamento pode ser devido 
ao fato que, na solução independente, o grau de liberdade na escolha do valor DC é 
maior para cada ponto de acesso. Assim, o sistema passa por mais combinações de 
valores de DC do que ocorre nas soluções coordenadas, o que pode levar cada ponto 
de acesso para um valor DC distinto, apresentando tanto ganho agregado como também 
maior equilíbrio entre os operadores. 

Para comprovar a escolha dinâmica do valor DC por parte do Multi-armed Bandit, a 
Figura 5 apresenta o histograma dos valores DC selecionados durante a simulação 
usando o MAB coordenado. Pode-se notar que os valores de DC 0,3, e 0,7 foram os 
mais selecionados, com o valor 0,3 sendo o mais selecionado. Estes valores são os que 
atendem à demanda do sistema nas duas situações de taxas simuladas, evidenciando 
que o algoritmo está realizando a escolha adequada. Nos primeiros 20 segundos da 
simulação quando a taxa demandada pelo LTE-U é muito maior que a do Wi-Fi, o DC 
mais escolhido pela solução é 0,7, direcionando mais tempo de acesso ao canal para o 
LTE-U. Já para a metade final da simulação, quando o Wi-Fi demanda uma taxa muito 
maior que a do LTE-U, o DC mais escolhido pela solução é o 0,3, correspondendo a 

mais tempo de acesso ao Wi-Fi. 

Assim como acontece para o Q-Learning, os valores de frequência dos DCs 0,3 e 0,7 
não são tão próximos devido ao simulador. O DC 0,7 será o melhor quando o LTE-U 
estiver com a demanda muito maior que a do Wi-Fi, i.e., nos primeiros 20 segundos de 
simulação. Entretanto, o simulador reserva um tempo no começo da simulação para 
configurar os servidores e as aplicações, fazendo com que o tempo de transmissão útil 
de dados na primeira metade da simulação seja menor que o da metade final. Para 
analisar o algoritmo em um cenário mais completo, a Simulação 2 é realizada. Os 

detalhes dessa simulação são apresentados a seguir: 

• Simulação com 250 segundos de duração, em que a taxa UDPRate muda em 
pontos específicos; 

• A taxa oferecida em cada ponto de transição é escolhida aleatoriamente, e de 
forma uniforme, do conjunto UDPRate = [500 kbps; 1 Mbps; 2 Mbps; 4 Mbps]; 

• Os pontos no tempo em que ocorrem as transições de taxa oferecida são 
escolhidos aleatoriamente, e de forma uniforme, do conjunto TUDPRateChange 
= [10; 11; 12; 13; 14; 15] e são somados ao tempo atual até o limite de 250s. 
Assim, durante a simulação de 250 s podem ocorrer no mínimo 250/15 = 16 e 
no máximo 250/10 = 25 transições; 
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• Os valores de DC usados como ação são A = [0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 
0,8]; 

• A recompensa é dada por Ttxwifi +Ttxlteu média dentro de cada tempo de ABS 
(40 ms); 

• Como há mais de um usuário, e eles não se movem dentro do cenário, então 
são realizadas 100 repetições para diferentes posições dos usuários. Assim, se 
ganha em confiança estatística e pode-se analisar o comportamento médio do 
sistema para vários perfis de interferência (um perfil para cada conjunto de 
posições diferentes); 

• O valor de e é definido como 1,3 e decresce com um fator de 1,025. 

A Figura 6 apresenta um gráfico de barras com as vazões agregadas do sistema para 
cada valor fixo DC, e por operador, em comparação com os resultados usando os três 
algoritmos propostos. 

Pela análise desse gráfico de barras, nota-se que os ganhos de vazão agregada das 
três soluções são muito próximos, com a solução MAB independente tendo o ganho 
suavemente maior. Mesmo sendo um algoritmo mais simples, o MAB provê um ganho 
no mesmo nível do algoritmo Q-Learning, mudando apenas a distribuição de vazão 
por operador. As soluções coordenadas (Q-Learning e MAB coordenado) apresentam a 
vazão do operador Wi-Fi maior que a vazão do LTE-U, enquanto que na solução MAB 
independente ocorre o inverso. 

Ao comparar a Simulação 1 com a Simulação 2, o mesmo comportamento visto no Q-
Learning é observado com o MAB. O ganho das soluções propostas é proporcional ao 

desbalanceamento de taxas oferecidas dos dois sistemas que coexistem. 

Na Figura 7, são apresentados os ganhos relativos para o 10º percentil, i.e., 
evidenciando o ganho de desempenho dos 10% piores dos usuários. A solução 
independente consegue um ganho de 110% para o operador LTE-U no 10o percentil, 
enquanto todas as outras soluções apresentam perdas, com o MAB coordenado 
apresentando quase 50% de perda com relação à referência. Ainda analisando o 10º 
percentil, as soluções coordenadas, MAB e Q-Learning, apresentam ganhos para os 
usuários Wi-Fi, enquanto o MAB independente apresenta perdas que não superam os 
10%. Isso revela que a solução MAB independente promove ganho de vazão agregada 
similar a demais soluções, ao mesmo tempo que promove um ganho substancial nos 
piores usuários do LTE-U. 

Para evidenciar o quão significativo é esse ganho de 110%, a Figura 8 mostra a CDF 
da vazão por usuário para duas soluções MAB. Nota-se que, no geral, a solução 
independente é melhor, pois consegue ganhos na vazão por usuário do LTE-U, sem 
perdas consideráveis na vazão por usuário do Wi-Fi. A solução coordenada até 
apresenta ganhos significativos nos usuários Wi-Fi, porém também apresenta perdas 

consideráveis nos piores usuários LTE-U. 

No geral, analisando o ganho agregado e os dos piores usuários, as melhores soluções, 
levando em conta o balanceamento entre ganhos e perdas, são o Q-Learning e o MAB 
independente. Vale ressaltar que o bom desempenho do MAB independente evidencia 
que é vantajoso ter DC diferentes em cada ponto de acesso. 
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Conclusão 

 
Por meio das análise comparativas, a solução MAB independente foi a que apresentou 
melhor desempenho, considerando perdas e ganhos, na vazão do sistema e nas dos 
operadores. A solução MAB coordenada apresentou comportamento similar ao Q-
Learning, mudando apenas faixas de ganhos e perdas, o que pode ser explicado pelo 
fato das duas soluções serem coordenadas. Na Simulação 1, em que as taxas 
oferecidas eram muito desbalanceadas, ambas soluções MAB apresentam ganhos, mas 
com solução MAB coordenada apresentando ganho sistêmico maior que a 
independente. Entretanto, a solução MAB independente balanceia melhor as vazões por 
operador. Na Simulação 2, os ganhos sistêmicos das soluções são bem próximos, 
entretanto, quando se analisa também os ganhos por operador e as CDFs das vazões 
por usuário, nota-se que a solução independente é melhor que a coordenada. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Estratégia gulosa (greedy) com base no valor atual de Qt(a) 
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Figura 2 - Algoritmo MAB. 

 

 

Figura 3 - Método sample-average na versão incremental. 
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Figura 4 - Simulação 1: Vazão DC Fixo vs Soluções Propostas. 
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Figura 5 - Histograma dos valores DC selecionados pelo MAB coordenado. 
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Figura 6 - Simulação 2: Vazão DC Fixo vs Soluções Propostas. 

 

 

Figura 7 - Ganhos relativos para o 10º percentil. 
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Figura 8 - CDF da vazão por usuário para ambos MAB. 
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TÍTULO: Miniaturização de Antenas e Filtros Planares para Sistemas de Comunicações 

Sem Fio 

Resumo 

Este trabalho aborda o estudo de uma antena CPW (Coplanar Waveguide) 
reconfigurável projetada para sistemas 5G do Brasil nas bandas de 2,3 GHz (2300 MHz 
- 2400 MHz) e 3,5 GHz (3300 MHz e 3600 MHz). A partir da análise paramétrica da 
influência das dimensões fundamentares da estrutura em seu S11 através do uso do 
software de simulação de HFSS, foram propostas duas soluções para operação em 
cada faixa de maneira individual e distinta. Em seguida, foi proposta uma estrutura 
reconfigurável que unisse ambas soluções em uma única estrutura. 
 
Palavras-chave: Patch, antena, CPW, microfita, reconfiguração, diodo PIN 

TITLE: Miniaturization of Antennas and Planar Filters for Wireless Communications 

Systems 

Abstract 

This work addresses the study of a reconfigurable CPW antenna (Coplanar Waveguide) 
designed for 5G systems of Brazil in the bands of 2.3 GHz (2300 MHz - 2400 MHz) and 
3.5 GHz (3300 MHz and 3600 MHz). From the parametric analysis of the influence of 
the fundamental dimensions of the structure in its S11 through the use of the HFSS 
simulation software, two solutions for operation in each range were proposed individually 
and distinctly. Then, a reconfigurable structure was proposed that would combine both 
solutions in a single structure. 
 

Keywords: Patch, antenna, CPW, microfiche, reconfiguration, PIN diode 

Introdução 

Diante da crescente dependência dos sistemas de comunicação sem fio, e com o 
avanço dos investimentos dentro do 5G no Brasil e no mundo, é de fundamental 
relevância que os estudos em engenharia de telecomunicações permeiem tais 
temáticas. Entre 2019 e 2020 a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) 
aprovou os requisitos técnicos acerca do uso de duas faixas de frequência para o 5G 
no Brasil. São elas 2300 MHz a 2400 MHz (2,3 GHz-TDD) e 3300 MHz e 3700 MHz (3,5 
GHz-TDD). Atrelado à isso, é de conhecimento geral que gradativamente a indústria 
exige o desenvolvimento de dispositivos cada vez mais compactos. No estudo de 
eletromagnetismo aplicado, um recurso bastante utilizado para promover a 
miniaturização de uma antena planar, é alimentá-lá através de um guia de onda coplanar 
- CPW (Coplanar Waveguide). Além disso, sabe-se que no contexto das novas 
tecnologias sem fio as antenas reconfiguráveis vêm ganhando cada vez mais espaço, 
principalmente pela vantajosa característica de poderem operar em diversas 
frequências. Assim sendo, a proposta desse trabalho é realizar o estudo de uma antena 
CPW reconfigurável capaz de operar nas duas faixas de frequências apresentadas. Em 
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nosso trabalho nomearemos a banda de 2,3 GHz como "Banda 1"e 3,5 GHz como 
"Banda 2". Na Figura 1 é apresentada a estrutura inicial da CPW que será usada para 
no trabalho. Observamos que a estrutura possui Patch e terra em apenas uma 
superfície, onde o terra forma uma espécie de quadro ao redor do Patch. 
 
Metodologia 

 
A realização desse trabalho exigiu diferentes etapas de simulação e análise para enfim 
conseguirmos realizar a síntese da estrutura. Inicialmente, foi realizado um estudo a fim 
de descobrir a influência de cada dimensão da estrutura CPW apresentada. Com o 
resultado desse estudo, conseguiu-se criar uma base de dados necessária para as 
etapas posteriores. Buscou-se, em seguida, a síntese de duas estruturas, uma que 
operasse na Banda 1 e outra na Banda 2. Por fim, foi proposta uma terceira estrutura 
que unisse as anteriores e que pudesse, de maneira reconfigurável, operar 
distintamente em ambas as bandas. Para operação da estrutura reconfigurável final, 
propusemos o uso de uma ponte de diodos tipo PIN, que terá funcionamento detalhado 
nas sessões seguintes. Com resultados computacionais satisfatórios, seguimos para 
etapa de construção e medição da estrutura final.  
 
Resultados e Discussões 

 
ESTUDO DOS CASOS  
A. Estudo da influência de cada dimensão da antena  
 
O primeiro estudo decorre pela análise do efeito provocado pela alteração de cada 
dimensão da estrutura proposta. Analisaremos aqui o parâmetro S11 da antena bem 
como em sua frequência de operação. Pode-se observar na Figura 2 o recorte frontal 
da estrutura, e em destaque, as dimensões que serão estudadas. As dimensões iniciais 
escolhidas estão dispostas a seguir, na Tabela I.  
  
A análise é realizada através da simulação da estrutura com todas as dimensões 
fixadas, exceto variável estudada no momento. Essa irá variar numa determinada faixa 
de valores, e o critério usado para escolha desse intervalo, é que as dimensões não 
atinjam valores impraticáveis à construção do dispositivo. Durante essa etapa, iremos 
expor os resultados de maneira tabular e gráfica, além disso, tomaremos uma breve 
conclusão sobre a influência de cada variável no S11 e na resposta em frequência.  
 
1) Influência de Lpatch e Wpatch: Variando Lpatch entre 10 mm e 20 mm com passo 
de 1 mm, obtemos os resultados mostrados nas colunas 2 e 3 da Tabela II, e 
graficamente, na Figura 3. Do mesmo modo, os resultados da mesma variação em 
Wpatch são mostrados nas colunas 4 e 5 da Tabela II, e graficamente, na Figura 4.  
  
Observamos que a variação de Lpatch produz alteração brusca na frequência de 
operação da antena, e consequentemente uma mudança no seu S11. Percebemos 
também que apesar de estar bem casada em toda a faixa estudada, a antena nesse 
caso apresenta melhor funcionamento em 3.4 GHz, quando Lpatch = 14 mm. 
Observamos que a variação de Wpatch produz diretamente alteração no S11 da antena, 
e consequentemente, um deslocamento em frequência.  
  
2) Influência de DIF1 e DIF2: Variando DIF1 entre 2 mm e 10 mm com passo de 2 mm, 
obtemos os resultados mostrados nas colunas 2 e 3 da Tabela III, e graficamente, na 
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Figura 5. Do mesmo modo, os resultados da mesma variação em DIF2 são mostrados 
nas colunas 4 e 5 da Tabela III, e graficamente, na Figura 5.  
  
Observamos que a variação em DIF1 e DIF2 produzem resultado semelhantes entre si, 
a alteração no S11 e deslocamento na frequência de operação. À medida que 
aumentamos as dimensões, a frequência de operação cai, e atrelado a isso, há a piora 
do casamento.  
  
3) GAPpatch: Variando GAPpatch entre 2 mm e 10 mm com passo de 2 mm, obtemos 
o resultado mostrado na Tabela IV, e graficamente, na Figura 6. Observamos que a 
variação em GAPpatch produz alteração no casamento, e deslocamento na frequência 
de operação. À medida que aumentamos as dimensões, a frequência de operação cai, 
e atrelado a isso, há a melhora do casamento.  
  
4) GAPline: Variando GAPline entre 1 mm e 2 mm com passo de 0.1 mm, obtemos o 
resultado mostrado na Tabela V, e graficamente, na Figura 7. Observa-se que a 
variação de GAPline produz alteração no casamento da antena, e deslocamento em 
frequência. B. Síntese de estruturas para operação em bandas propostas Concluída a 
análise inicial, prosseguimos para síntese das estruturas operando em 2.3 GHz (Banda 
1) e 3.5 GHz (Banda 2). Como o objetivo desta etapa é buscar duas estruturas que 
operem em duas bandas diferentes, mas que depois serão unidas em uma estrutura 
única, definimos a condição que as duas estruturas deveriam ter mesmo valor para 
Wpatch. A operação nas duas bandas será controlada majoritariamente por Lpatch e 
terá ajuste fino dado pelas dimensões restantes. Como resultado de diversas 
simulações paramétricas obtemos a Tabela VI, que mostra os melhores valores obtidos 
para as dimensões de ambas as estruturas.  
  
  
B. Síntese de estruturas para operação em bandas propostas 
1) Síntese de estrutura 1 (operação em "Banda 1"):  
Observamos na Figura 8, a estrutura proposta para 2.3 GHz dentro do ambiente de 
simulação HFSS, e na Figura 9, o resultado do S11 obtido através do software. As 
dimensões da estrutura estão de acordo com os valores expostos na coluna 2 da Tabela 
VI. Verificamos que a antena tem melhor resposta em 2.4 GHz, com S11 = -11,76 dB. 
Além disso, notamos que em 2.3 GHz temos S11 menor que -10 dB, ou seja, 
respeitando as condições mínimas para bom funcionamento da estrutura.  
  
2) Síntese de estrutura 2 (operação em "Banda 2"): Observamos na Figura 10, a 
estrutura proposta para 3.5 GHz dentro do ambiente de simulação HFSS, e na Figura 
11, o resultado do S11 obtido através do software. As dimensões da estrutura estão de 
acordo com os valores expostos na coluna 2 da Tabela VI. Verificamos que a antena 
tem melhor resposta em 3.4 GHz, com S11 = -38,28 dB. Além disso, notamos que em 
toda banda proposta (3.4 GHz a 3.7 GHz), a antena ressoa com bom S11.  
  
  
C. Síntese de estrutura 3 (operação reconfigurável em "Banda 1" e "Banda 2"):  
Para conseguirmos as operações nas duas bandas, precisamos de uma estrutura que 
tenha Lpatch reconfigurável, e que pudesse assumir 25 mm a fim de operar na Banda 
1 e 12 mm para operar na Banda 2.  
  
Observamos na Figura 12, a estrutura reconfigurável proposta. A reconfiguração da 
estrutura é dada por uma ponte de diodos tipo Pin. Dentro do ambiente de simulação, 
criamos uma fenda de 1 mm para representar a operação com a ponte de diodos 
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despolarizada, ou seja, com circuito aberto. Para operação com a ponte polarizada, ou 
seja, em curto circuito, eliminamos a fenda. Esse tipo de modelagem foi utilizada por ter 
apresentado bons resultados em trabalhos anteriores. Na Figura 13 verificamos duas 
curvas, uma referente a operação em "Banda 1"e outra na "Banda 2".  
  
Observamos o marcador m1 em 2.4 GHz, marcando a curva em que o a estrutura opera 
para "Banda 1". Do mesmo modo, vemos o marcador m2 em 3.5 GHz, marcando a curva 
em que o a estrutura opera para "Banda 2".  
  
Este campo do trabalho naturalmente seria destinado também aos resultados obtidos 
após a construção e medição da estrutura final. Em virtude da pandemia de COVID-19, 
que até a data da conclusão desse trabalho, afeta todo o planeta, essa etapa não pôde 
ser concluída. Garantida a segurança dos envolvidos no trabalho, a etapa de construção 
e medição será prontamente realizada e acrescentada ao trabalho. 
 
Conclusão 

 
Foi de fundamental importância a realização das simulações paramétricas durante a 
primeira etapa. Com isso, conseguimos verificar a influência de cada dimensão da 
estrutura, podendo assim filtrar quais faixas de valores deveríamos abordar na busca 
pela ressonância nas frequências desejadas.  
 
Observamos que a alternativa utilizada para simular um curto circuito e um circuito 
aberto para representar a ponte de diodos trouxe um bons resultados em ambas as 
faixas de operação, ressoando dentro das faixas de operação e com S11 inferior a -10 
dB em ambas. Com isso, a partir dos resultados computacionais, verificamos que a 
estrutura proposta atendeu os requisitos de frequência de operação e de S11 
desejados.  
 
Devido a impossibilidade da construção e medição da estrutura física, a discussão final 
sobre o trabalho foi comprometida. Contudo, sabe-se que o software utilizado é usado 
na academia e no mercado. Além disso, é conhecido por trazer resultados consistentes. 
Vale salientar que independente da não realização dessa etapa, o trabalho produziu 
resultados computacionais que podem relevantes para comunidade acadêmica. 
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Estrutura genérica de CPW (ilustração fora de escala). 
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Figura 2. Estrutura inicial com indicadores de dimensões. 

 

 

Figura 3. Relação entre S11 e frequência de operação com Lpatch. 
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Figura 4. Relação entre S11 e frequência de operação com Wpatch. 

 

 

Tabela III: INFLUÊNCIA DE DIF1 E DIF2 
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Figura 5. Relação entre S11 e frequência de operação com DIF1 e DIF2. 

 

 

Tabela IV: INFLUÊNCIA DE GAPpatch 
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Figura 6. Relação entre S11 e frequência de operação com GAPpatch. 

 

 

Tabela V: INFLUÊNCIA DE GAPline 
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Figura 7. Relação entre S11 e frequência de operação com GAPline. 

 

 

Tabela VI: MELHORES DIMENSÕES PARA ESTRUTURAS 
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Figura 8. Estrutura 1 em ambiente de simulação HFSS. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2263 

 

 

Figura 10. Estrutura 2 em ambiente de simulação HFSS. 
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Figura 12. Estrutura 3 em ambiente de simulação HFSS. 

 

 

Figura 13. Parâmetro S11 de estrutura 3. 
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Figura 9. Parâmetro S11 de estrutura 1. 

 

 

Figura 11. Parâmetro S11 de estrutura 2. 
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Tabela I: DIMENSÕES INICIAIS PARA ESTUDO DA CPW 

 

 

Tabela II: INFLUÊNCIA DE Lpatch E Wpatch 
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TÍTULO: Projeto e desenvolvimento de um sistema para monitorar o comportamento de 

um peixe-zebra em ambiente controlado 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema que, através de imagens de 
vídeo, seja capaz de medir a movimentação do peixe-zebra, D. rerio, e por 
consequência obter os parâmetros necessários para a análise de seu comportamento e 
com isso seja capaz também de acionar mecanismos que modifiquem o ambiente no 
qual o peixe está inserido em tempo real. 
 

Palavras-chave: Visão Computacional; Desenvolvimento de Software; Teoria de 

Controle; 

TITLE: Design and development of a monitoring system for the behaviour of zebrafish in 

controlled environment 

Abstract 

The aim of this work is to develop a system that, through video images, can track the 
movement of the zebrafish, D. rerio, hence get the necessary data to analyze it’s 
behaviour and also be capable to trigger mechanisms that modify the study environment 
that the fish is in real time. 
 
Keywords: Computer Vision; Software Development; Control Theory; Computer Graphi 

Introdução 

A partir das necessidades em pesquisas realizadas no Fish Lab (Laboratório de Peixes 
do Centro de Biociências - UFRN - Brasil) foram propostas algumas soluções por meio 
de software de visão computacional, que ajudam no processo de obtenção de dados e 
automatização de algumas tarefas que seriam inviáveis para um executor humano. No 
caso em específico, todos os sistemas terão uma base em comum que é o mapeamento 
da posição em duas dimensões do organismo de estudo, Danio rerio (Hamilton, 1822) 
popularmente conhecido como peixe-zebra, ao decorrer do tempo, e a partir disso, seria 
possível não só obter dados mais detalhados com relação direta ao comportamento do 
peixe, como também o gerenciamento de sinais de controle para atuação de motores 
em módulos alimentadores para a realização de experimentos que necessitam desses 
acionamentos em função da posição do peixe. 

O peixe-zebra é um organismo modelo muito utilizado em estudos genéticos e de 
desenvolvimento de vertebrados. Há um banco de dados on-line próprio para esse 
peixe, em que são depositadas informações genéticas, embriológicas, genômica e do 
desenvolvimento, o ZFIN. A espécie foi o primeiro vertebrado a ser clonado e uma das 

poucas que foram enviadas ao espaço. 
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Como um organismo biológico modelo, o peixe-zebra possui inúmeras características 
que favorecem o seu estudo em diversas áreas do conhecimento. O seu genoma foi 
completamente sequenciado e é amplamente estudado por apresentar muitos genes 
com funções semelhantes ao da espécie humana; comportamentos de desenvolvimento 
facilmente observáveis e testáveis. O seu desenvolvimento embrionário é muito rápido, 
e seu embrião é relativamente grande, transparente e com desenvolvimento externo. 
(Dahm, 2006) Todas essas características físicas justificam o uso de algoritmos 
robustos, capazes de detectarem o peixe na imagem, em situação de baixa resolução 
e alta velocidade de movimento do peixe. 

Na ciência da computação, o Processamento Digital de Imagens (PDI) é o uso de um 
computador digital para processar imagens digitais através de um algoritmo. Como um 
sub-ramo do Processamento Digital de Sinais, o PDI possui várias vantagens sobre sua 
contrapartida analógica, pois além de permitir uma grande variedade de algoritmos 
capazes de serem aplicados aos dados de entrada, neste caso, as filmagens do peixe-
zebra no ambiente de análise (aquário), pode evitar problemas como o ruído acumulado 
e distorções durante o processamento. 

Nos tempos recentes, com a popularidade crescente de dispositivos digitais, o uso e 
produção deles para tais tarefas têm se tornado cada vez mais essenciais, por conta 
das características mecânicas e elétricas desses dispositivos, bem como a relação da 
aparelhagem com o ambiente, onde será feita a captura de imagem, sendo o primeiro 
passo e, assim que é obtida, se encontra poluída com uma variedade de ruídos. 

O principal objetivo no processamento digital de uma imagem é a extração e 
aprimoramento das informações de interesse e da qualidade visual, para que seja 
melhor interpretável por um analista humano e/ou por uma percepção autônoma de 
máquina. É importante ressaltar que: não existe um procedimento geral para processar 
imagens em todos os tipos de aplicação. Para que seja possível construir tal sistema, é 
necessário o conhecimento sobre as características dos dados que se quer obter, as 
regiões de interesse e o tipo de resultado que se espera extrair. 

Tendo em vista a importância e versatilidade do organismo a ser estudado, a integração 
de métodos de visão de máquina para análises, onde a intervenção puramente humana 
seria inviável, abre diversas possibilidades. As demandas atuais já discutidas requerem 
análises precisas em alta velocidade de processamento, aplicações em tempo real e 
interação entre sujeito de estudo, o peixe zebra, o sistema de monitoramento e a 
resposta do ambiente.Portanto se faz necessária a implementação de um sistema 

específico para tais tarefas. 

 
Metodologia 

 
Por meio do processamento digital de imagens, será desenvolvido um sistema em C++ 
que, com a ajuda da biblioteca OpenCV, executam algoritmos que estimam a tendência 
central, ou primeiro momento de área, da geometria projetada do corpo do peixe no 
vídeo através de seu contraste (distância euclidiana) em relação ao fundo do aquário no 
espaço de cores HSV a cada quadro, e com isso obtém sua posição, bem como sua 
velocidade em cada instante de tempo. 
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Para dar mais robustez ao rastreio, são descartados do teste os pixels que não mudam 
significativamente de cor ao decorrer do tempo a partir de um determinado limiar 

ajustável. 

Esse sistema, que conta com interface gráfica do usuário provida através da toolkit 
wxWidgets, executa em máquinas com suporte às plataformas Windows e Linux que 
possam ler imagens de qualquer dispositivo digital de captura de vídeo, em tempo real 
ou não, e a partir disso, poderão ser obtidos não só os dados brutos da posição do peixe 
em duas dimensões, ao longo do tempo com precisão milimétrica, mas também 
conseguir interpretar a partir desses dados padrões importantes para a análise do 
comportamento do peixe, de acordo com oparecerdos pesquisadores do Fish Lab, bem 
como sinais de acionamento para atuadores no aquário para que possam ser realizados 
experimentos que são necessárias certas reações do ambiente, de acordo com o 
comportamento monitorado do peixe. 

 

Resultados e Discussões 

 

No teste de estresse, o desempenho do programa foi bem sucedido, pois ele foi capaz 
de conseguir rastrear toda a trajetória do peixe, sem perder o rastro, em um arquivo de 
vídeo com resolução de 640x360 pixels e duração de 2min39s, as imagens foram feitas 
de cima do aquário com iluminação adequada no primeiro momento e depois foram 
introduzidos gradativa e deliberadamente ruídos, como sombras e mexidas na mesa. 
(Imagem 1) 

O sistema está sendo capaz, no presente momento, de fazer múltiplas análises de 
arquivos de vídeo simultaneamente com velocidade de 4 a 6 vezes o tempo real, e com 
os dados brutos da detecção, exportar uma planilha com o mapeamento da posição do 
peixe em cada frame do vídeo, bem como o respectivo instante de tempo em 
milissegundos, e também uma imagem que representa em cores, de forma normalizada, 
a frequência de permanência do peixe através da área (mapa de calor). (Imagem 2) 

Ainda não foi implementada, em código, o processamento desses dados brutos de 
forma que retorne o comportamento de peixe num dado instante: período de 
aclimatação; agressivo; freezing e etc. 

 

Conclusão 

 

A participação neste projeto multidisciplinar promove ao discente o desenvolvimento de 
habilidades relacionadas à engenharia mecatrônica, programação, instrumentação, 
sistemas de controle, processamento digital de sinais, processamento digital de 
imagens, biologia e química. Além disso, por conta do caráter social do projeto, permite 
o desenvolvimento e o exercício da consciência social e da análise crítica do estudante. 
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janela de inspeção no modo normal com display ligado 

 

 

janela de inspeção no modo mapa de calor com display ligado 
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TÍTULO: Caracterização Geotécnica de Sedimentos de uma Falésia da Formação 

Barreiras em Tibau do Sul – RN. 

Resumo 

A Formação Barreiras é uma unidade geológica sedimentar pré-quaternária presente ao 
longo do litoral brasileiro, entre os estados do Rio de Janeiro e Amapá, marcada por 
sedimentos naturalmente cimentados. O contato da Formação Barreiras com o oceano 
frequentemente forma encostas íngremes denominadas falésias. O presente trabalho 
objetivou realizar a caracterização geotécnica dos sedimentos que formam uma falésia 
localizada em Tibau do Sul – RN, região onde o desenvolvimento imobiliário dá-se 
majoritariamente ao longo da costa. Foram coletados dois blocos indeformados, um na 
área de topo e outro na base da falésia. A partir dos materiais coletados, foram 
realizados ensaios de caracterização e de cisalhamento direto nas tensões normais de 
50, 100, 200 e 300 kPa, com corpos de prova nas condições de umidade natural e 
inundada, para cada uma das amostras. Os resultados mostram ângulos de atrito 
efetivos próximos a 30º e interceptos coesivos próximos a 0 kPa para a condição 
inundada. Para a condição não inundada os valores de ângulos de atrito variam 
consideravelmente, sendo próximo a 27º para o solo de topo e próximo a 50° para o 
solo de base, com valores de coesão na ordem de grandeza de 100 e 300 kPa para a 
amostra de topo de base respectivamente. Concluiu-se que estes valores são 
compatíveis com dados disponíveis na literatura para outros sedimentos da Formação 
Barreiras. 

 

Palavras-chave: Resistência ao cisalhamento. Formação Barreiras. Cisalhamento 

direto. 

TITLE: Evaluation of Barreiras Formation sediment resistance parameters in natural and 

flooded conditions. 

Abstract 

The Barreiras Formation is a pre-quartenary sedimentar unitiy existent in the brazilian 
coast, between the Rio de Janeiro and Amapá states, marked by naturally cemented 
sediments. The ocean and Barreiras Formation contact has frequentlly steep slopes 
nameded cliffs. The aim of the presente paper was reallyze the sediments geotecnical 
characterization, removed from a cliff in Tibau do Sul – RN, where the most of a 
imobobiliary development is in the coast. Were collected undisturbed materials in base 
and top of the cliff. From the undisturbed material collected were executed the 
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characterization of the soil and direct shear tests in 50, 100, 200 and 300 kPa normal 
tensions, in natural and flooded conditions, using both materials. The results in the 
flooded condition introduce an effective friction angles close to 30º and cohesion 
intercept close to 0kPa. The friction angle values changing in the natural condition, being 
close to 27º for the top sediment and close to 50º in the base, with cohesion intercept 
close to 300 and 100 kPa for top and base materials respectively. In this way concludes 
that values are compatible with the literature data values for Barreiras Formation 
sediments. 

 
Keywords: Shear strength. Barreiras Formation. Direct shear test. 

Introdução 

Parte das atividades econômicas do Brasil, em especial nas regiões litorâneas, está 
diretamente ligada à capacidade de aproveitar as formações naturais. Um exemplo é o 
município de Tibau do Sul, localizado na porção leste do Rio Grande do Norte (RN) e 
em cuja extensão litorânea possuem diversas falésias oriundas do contato da Formação 
Barreiras com o Oceano Atlântico. Suertegaray (2003) define falésia como uma escarpa 
costeira abrupta não coberta por vegetação que se localiza na linha de contato entre a 

terra e o mar. A beleza cênica dessas falésias tem fomentado o turismo local. 

A Formação Barreiras é uma unidade geológica sedimentar encontrada ao longo do 
litoral brasileiro. Segundo Bezerra, Melo e Suguio (2006) ela se estende desde o estado 
do Rio de Janeiro até o estado do Amapá. Mapas geológico-geomorfológicos para o 
Quaternário costeiro do Estado do Rio Grande do Norte, como o apresentado por 
Barreto et. al (2004), mostram que a região costeira do estado do Rio Grande do Norte 
está assentada sobre essa unidade geológica, incluindo a região onde se localiza o 
município de Tibau do Sul. 

A Formação Barreiras consiste em uma cobertura sedimentar, com camadas 
intercaladas de argilitos, siltitos e arenitos, com diferentes teores de silte, argila e 
arenitos conglomeráticos. Ocorre com frequência a presença de camadas enrijecidas 
com cimentação ferruginosa (Santos Jr; Coutinho e Severo, 2015). Esses sedimentos 
possuem coloração avermelhada e ou esbranquiçadas e afloram naturalmente na região 
litorânea do estado do Rio Grande do Norte, por meio de falésias, ou de forma artificial 
em taludes de cortes rodoviários. Dessa forma, a obtenção dos parâmetros geotécnicos 
e avaliações da estabilidade dessas falésias e taludes que margeiam as rodovias se 
torna extremamente importante, consistindo em objeto de estudo para diversos 
pesquisadores ao longo do tempo. Nesse contexto, pode-se destacar Santos Jr, 
Coutinho e Severo (2015), que agruparam os dados disponíveis na literatura a respeito 
de solos da Formação Barreiras, e Freire (2019), que atualizou esses dados visando 

incluir dados provenientes de trabalhos posteriores. 

As propriedades mais significativas dos materiais, na discussão dos problemas de 
estabilidade, são o ângulo de atrito e a coesão dos solos e de rochas. Assim sendo, a 
obtenção desses dois parâmetros se faz necessária a fim de tornar viável estudos sobre 
a estabilidade dessas falésias e taludes. 

É comum a obtenção apenas de parâmetros de resistência ao cisalhamento na condição 
mais crítica, que para solos corresponde à condição inundada. Isso se dá em função da 
eliminação da parcela de coesão aparente devida à sucção, que consequentemente 
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gera redução na resistência ao cisalhamento do material. Segundo Fredlund e Rahardio 
(2012), variações no intercepto coesivo causam aumento significativo na resistência ao 
cisalhamento do solo, que pode ser suficiente, por exemplo, para estabilizar um talude 
natural, mesmo quando seu valor não é muito elevado. Desta forma, é possível perceber 
a importância do estudo dos parâmetros de resistência ao cisalhamento tanto na 
condição natural quanto na condição inundada. 

Diante do exposto, esse trabalho objetiva fazer uma caracterização de parâmetros 
geotécnicos de sedimentos de topo e de base de uma falésia localizada em Tibau do 
Sul – RN, nas condições não inundadas e inundadas, afim de contribuir para o banco 
de dados disponível na literatura para sedimentos da Formação Barreiras. 

 
Metodologia 

 

Material Estudado e Preparação das Amostras 

Os materiais estudados foram duas amostras retiradas de uma falésia localizada em 
Tibau do Sul, no estado do Rio Grande do Norte. A falésia foi dividida em duas porções, 
uma definida pelo material de base, e outra pelo material de topo, conforme identificado 
na Figura 1. A amostra de base tem seu ponto de coleta identificado pelas coordenadas 
UTM 9314188N, 269629E, zona 25, com cota de +16 metros em relação ao nível do 
mar. Já a amostra de topo tem seu ponto de coleta identificado pelas coordenadas UTM 
9314195N, 269623E, zona 25, com cota de +23 metros em relação ao nível do mar. 
Foram retirados dois blocos indeformados, de acordo com as recomendações propostas 
na ABNT NBR 9604/2016 – Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com 
retirada de amostras deformadas e indeformadas – Procedimento as quais foram 
denominadas como amostra de topo e de base. Por meio de avaliação tátil-visual inferiu-
se que ambos os sedimentos aparentam ser predominantemente arenosos. A camada 
de topo apresenta coloração avermelhada, com aspecto arenoso. A camada de base 
apresenta coloração variegada, com predominância de coloração esbranquiçada, tendo 
em seu material a presença marcante de veios amarelados e avermelhados, 
possivelmente de origem ferruginosa. A amostra de base aparenta possuir maior 
consolidação que a amostra de topo. 

Figura 1 – Camadas da Falésia onde foram retirados os blocos. 

A partir dos blocos indeformados, foram entalhados 16 corpos de prova utilizando um 
anel cilíndrico com 60mm de diâmetro e 32mm de altura, compatível com o equipamento 
de cisalhamento direto utilizado. Coletou-se o material amolgado resultante do processo 
de moldagem dos corpos de prova para a realização de ensaios de caracterização. 

Ensaios de Caracterização 

As amostras utilizadas nos ensaios de caracterização foram preparadas segundo a 
ABNR NBR 6457 – Amostras de solo – Preparação para preparação de ensaios de 
compactação e caracterização. Foram realizados ensaios de granulometria por 
peneiramento e sedimentação a partir dos materiais amolgados, destorroado das 
amostras indeformadas, com o uso de uma solução de hexametafosfato de sódio como 
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defloculante, obedecendo às diretrizes da ABNT NBR 7181/1984 – Solo – Análise 
granulométrica. 

O limite de plasticidade dos materiais foi obtido a partir da metodologia descrita na ABNT 
NBR 7180/1988 – Solo – Determinação do limite de plasticidade. O limite de liquidez 
dos sedimentos foi obtido seguindo a ABNT NBR 6459/1984 – Solo – Determinação do 
Limite de Liquidez. O índice de plasticidade (IP) foi obtidos numericamente de acordo 
com os resultados dos ensaios de limites. Para cada uma das amostras ainda foi obtido 
o índice de atividade da fração argilosa (IA). 

A determinação da massa específica dos grãos seguiu os procedimentos indicados na 
ABNT NBR 6508/1984 – Grãos de solo que passam na peneira de 4,8mm – 

Determinação da Massa Específica. 

Ensaios de Cisalhamento Direto 

Foram realizados ensaios de cisalhamento direto nas condições inundada e não 
inundada. Pelo do fato de não haver uma norma em vigor no Brasil para este tipo de 
ensaio, os ensaios de cisalhamento direto foram realizados seguindo os procedimentos 
descritos na ASTM-D3080/98 - Standard test method for direct shear test of soils under 
consolidated drained conditions. 

Foram realizados ensaios com tensões normais de 50 kPa, 100 kPa, 200 kPa e 300 
kPa. Dessa forma foram executados quatro ensaios para cada amostra em cada 
condição de saturação, um corpo de prova para cada valor de tensão normal. 

Todos os ensaios foram realizados com uma velocidade que se manteve a uma taxa 
constante de 0,03mm/min. Considerou-se cada corpo de prova inundado como saturado 
após inundação durante 24h. Os corpos de prova não inundados foram ensaiados com 
o teor de umidade natural do bloco, em torno de 5% para os corpos de prova moldados 
com o material da amostra de topo e em torno de 7% para aqueles moldados com o 
material da amostra de base. 

Para os corpos de prova em condição inundada foi respeitado um tempo mínimo de 
inundação e adensamento de 24h. Para os corpos de prova não inundados, foram 
submetidos às tensões normais para adensarem antes de serem cisalhados por tempo 
suficiente para que não houvessem mais deformações verticais durante 30 minutos 

consecutivos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Granulometria e sedimentação 

A Figura 2 apresenta a curva granulométrica do solo da amostra de topo. Desta forma 
0,4% do solo é formado por pedregulhos, 12,0% do solo formado por areia grossa, 
51,5% por areia média, 11,5% por areia fina, 4,3% por silte e 20,3% por argila. O 
resultado obtido confirma a avaliação tátil-visual inicial, que havia apontado para um 
solo predominantemente arenoso. O solo é composto principalmente por uma fração 

arenosa, com predominância de areia média. 
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Figura 2 – Curva granulométrica do solo presente na Amostra de topo. 

A Figura 3 apresenta a curva granulométrica do solo da amostra de base. Desta forma 
0,6% do solo é formado por pedregulhos, 14,1% do solo formado por areia grossa, 
32,7% por areia média, 19,0% por areia fina, 13,8% por silte e 19,8% por grãos de argila. 
Esse resultado também confirma a avaliação tátil-visual inicial, que havia apontado para 
um solo predominantemente arenoso. O solo é também é composto principalmente por 

uma fração arenosa, com predominância de areia média. 

Figura 3 – Curva granulométrica do solo presente na Amostra de base. 

Pode-se perceber que apesar dos sedimentos possuírem aspectos visuais diferentes, 
com a amostra de base parecendo mais consolidada, as curvas granulométricas são 

parecidas, com ambos solos sendo formados em sua maioria por areias médias. 

Limites de Atterberg, índice de plasticidade, índice de atividade e Massa Específica dos 
Sólidos 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos Limites de consistência e Massa específica dos 
sólidos, apresenta ainda os resultados de índice de plasticidade e índice de atividade 
da fração argilosa. Os resultados indicam uma faixa de comportamento de baixa 
plasticidade para ambas as amostras. Os resultados obtidos para índices de atividade 
classificam as ambas as amostras, segundo Skempton (1953), como inativas. 

Os solos das amostras de topo e de base possuem massa específica de 2,588g/cm³ e 
2,615g/cm³ respectivamente. Esses valores são próximos entre si e um pouco abaixo 
do esperado para solos arenosos. Segundo o Sistema Unificado de Classificação dos 
Solos (SUCS), ambas as amostras de solo se enquadram como Areia Siltosa (SM). 

Tabela 1 – Resultados dos ensaios de Limites de Atterberg, índice de plasticidade, 
índice de atividade e Massa Específica dos Sólidos. 

Cisalhamento direto 

Os índices físicos dos corpos de prova ensaiados no equipamento de cisalhamento 

direto são expostos na Tabela 2. 

Tabela 2 – índices físicos dos corpos de prova. 

Podem ser percebidos nos dados disponíveis na Tabela 2 variações nos índices físicos 
dos corpos de prova. Os corpos de prova da amostra de topo possuem índices de vazios 
que variam de 0,52 até 0,71, possuindo uma média aritmética de 0,60 com um desvio 
padrão de 0,10 para os corpos de prova ensaiados na condição não inundada, assim 
como uma média aritmética de 0,65 com um desvio padrão de 0,07 para os corpos de 
prova ensaiados na condição inundada. Os corpos de prova da amostra de base 
possuem índices de vazios que variam de 0,59 até 0,79, possuindo uma média 
aritmética de 0,72 com um desvio padrão de 0,06 para os corpos de prova ensaiados 
na condição não inundada, assim como uma média aritmética de 0,66 com um desvio 
padrão de 0,05 para os corpos de prova ensaiados na condição inundada. 
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Dessa forma se pode perceber uma maior dispersão entre os índices de vazios da 
amostra de topo, em especial se pode destacar a dispersão encontrada entre os corpos 

de prova da amostra de topo ensaiados na condição não inundada. 

Cisalhamento direto do sedimento da amostra de topo 

As curvas Tensão x Deslocamento do solo da amostra de topo na condição inundada 
estão apresentadas na Figura 4. 

Figura 4 – Curvas Tensão Cisalhante (kPa) x Deslocamento Horizontal (mm) do solo da 
amostra de topo na condição inundada. 

Analisando-se os resultados obtidos na condição inundada, para o solo da amostra de 
topo pode-se perceber que as curvas Tensão x Deslocamento seguem a tendência de 
ganho de resistência ao cisalhamento à medida que há uma maior tensão normal 
aplicada. Os valores máximos de tensão cisalhante obtidos chegaram próximos a 180 
kPa. As amostras ensaiadas, independente da tensão normal aplicada, não 
apresentaram picos de resistência, tendo seus valores máximos de tensão ao 
cisalhamento resistente para valores acima de 5mm., caracterizando um 
comportamento típico de areias fofas e evidenciando a ausência de um significativo grau 
de cimentação natural. 

As curvas Tensão x Deslocamento do solo da amostra de topo na condição não 

inundada estão apresentadas na Figura 5. 

Figura 5 – Curvas Tensão Cisalhante (kPa) x Deslocamento Horizontal (mm) do solo da 
amostra de topo na condição não inundada. 

Analisando os gráficos gerados a partir dos ensaios para a amostra de topo na condição 
não inundada, percebe-se a presença de pico de resistência em torno de 1,5mm a 
2,5mm de deslocamento para todas as tensões normais aplicadas, seguidos pela 
tendência de queda de resistência em direção de uma resistência residual, exceto para 
a curva de 300 kPa, onde seria necessário continuar o ensaio para valores de maiores 
deslocamentos, limitados pelo curso do equipamento. Essa mudança de 
comportamento em relação à condição inundada, é devida à influência da sucção, em 
função do baixo grau de saturação do material. Os valores das tensões cisalhantes de 
pico para as tensões normais de 50 kPa e 100 kPa são similares, da ordem de 300 kPa. 
Isso também ocorre para os resultados dos ensaios com tensões normais de 200 kPa e 
300 kPa, para os quais os valores de tensão de cisalhamento de pico estão em torno de 
450 kPa. Os resultados não seguem a tendência natural esperada de aumento na 
tensão cisalhante a medida que há incrementos na tensão normal. Os valores de 
tensões de cisalhamento máximas obtidas nessa condição são maiores que as obtidas 
na condição inundada. 

As envoltórias de resistência foram traçadas segundo o modelo de Mohr-Coloumb e 
estão expostas apresentadas na Figura 6. 

Figura 6 – Envoltórias de resistência segundo o critério de Mohr-Columb para o solo da 
amostra de topo. 

A envoltória de tensões do solo da amostra de topo na condição inundada possui um 
ângulo de atrito efetivo de 30,5º e um intercepto coesivo nulo. Obteve-se um coeficiente 
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de correlação para a envoltória igual a 0,978, inferindo assim uma dispersão baixa entre 
os pontos. Os valores obtidos são condizentes para um solo predominantemente 
arenoso e com baixa atividade da fração argila, como visto na caracterização. Para a 
envoltória de tensões do solo da mesma amostra na condição não inundada se pode 
perceber um ângulo de atrito de 26,8º e um intercepto coesivo de 302,7 kPa. O 
coeficiente de correlação da envoltória foi de 0,708, valor considerado baixo, e que 

traduz uma dispersão alta entre os pontos. 

Comparando as envoltórias na condição inundada e não inundada pode-se perceber 
ângulos de atrito próximos entre si, com uma variação no intercepto coesivo, de ordem 
de grandeza de 300 kPa. Essa variação no intercepto coesivo se justifica pela variação 
da sucção devido a condição de saturação do solo e explica as maiores tensões 
resistentes de cisalhamento obtidas nos ensaios não saturados em comparação aos 
ensaios saturados. 

A heterogeneidade nas propriedades dos corpos de prova ensaiados pode ser apontada 
como uma justificativa para o fato de as curvas Tensão x Deslocamento na condição 
não saturada não possuírem relação direta de crescimento entre tensão cisalhante 
resistente e tensão normal aplicada, assim como para o alto valor de dispersão de 
pontos na envoltória que foi obtida. 

Cisalhamento direto sedimento da amostra de base 

As curvas Tensão x Deslocamento do solo da amostra de base na condição inundada 
estão apresentadas na Figura 7. 

Figura 7 – Curvas Tensão Cisalhante (kPa) x Deslocamento Horizontal (mm) do solo da 

amostra de base na condição inundada. 

Analisando-se os resultados obtidos na condição inundada, para o solo da amostra de 
base pode-se perceber que as curvas Tensão x Deslocamento seguem a tendência de 
ganho de resistência ao cisalhamento à medida que há uma maior tensão normal 
aplicada. Os valores máximos de tensão cisalhante obtidos possuem ordem de 
grandeza de 300 kPa. As amostras ensaiadas, independente da tensão normal aplicada, 
não apresentaram picos de resistência, tendo seus valores máximos de tensão ao 
cisalhamento resistente para valores acima de 5mm, evidenciando a ausência de um 

significativo grau de cimentação natural na amostra. 

As curvas Tensão x Deslocamento do solo da amostra de base na condição não 
inundada estão expostas na Figura 8. 

Figura 8 – Curvas Tensão Cisalhante (kPa) x Deslocamento Horizontal (mm) do solo da 

amostra de base na condição não inundada. 

Analisando os as curvas obtidas a partir dos ensaios realizados para a amostra de base 
na condição não inundada expostos na Figura 8, percebe-se a presença de pico de 
resistência em torno de 0,8mm para a amostra submetida a 50 kPa e 2mm de 
deslocamento para as demais tensões normais aplicadas, seguidos pela tendência de 
queda de resistência em direção de uma resistência residual. Essa mudança de 
comportamento em relação à condição inundada se justifica pela influência da sucção, 
em função do baixo grau de saturação do material. As curvas seguem a tendência de 
ganho de resistência ao cisalhamento à medida que há uma maior tensão normal 
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aplicada. Os valores de tensão cisalhante máximos nas curvas chegaram na ordem de 
grandeza de 550 kPa. As tensões de cisalhamento máximas obtidas nessa condição 

são maiores que as obtidas na condição inundada. 

As envoltórias de resistência foram traçadas segundo o modelo de Mohr-Coloumb e 
estão expostas na Figura 9. 

Figura 9 – Envoltórias de resistência segundo o critério de Mohr-Columb para o solo da 

amostra de base. 

A envoltória de tensões do solo da amostra de base na condição inundada possui um 
ângulo de atrito efetivo de 30,8º e um intercepto coesivo de 38,7 kPa, O coeficiente de 
correlação obtido para a envoltória tem valor de 0,993, inferindo desta forma uma 
dispersão baixa entre os pontos. Os valores condizentes para um solo 
predominantemente arenoso e com baixa atividade da fração argila. Para a envoltória 
de tensões do solo da mesma amostra na condição não inundada se pode perceber um 
ângulo de atrito de 51,61º e um intercepto coesivo de 149,3 kPa. O coeficiente de 
correlação da envoltória foi de 0,999, inferindo desta forma uma baixa dispersão entre 
os pontos obtidos. 

Comparando as envoltórias na condição inundada e não inundada se pode perceber 
ângulos de atrito efetivos diferentes, com um acréscimo no ângulo de atrito na condição 
não inundada. Também é perceptível variação no intercepto coesivo, na ordem de 
grandeza de 100 kPa. Essa variação no intercepto coesivo se justifica nas variações de 
sucção devido a condição de saturação do solo e é um dos efeitos causadores de se ter 
maiores tensões resistentes de cisalhamento obtidas nos ensaios não saturados em 

comparação aos ensaios saturados. 

Não se tem uma justificativa clara obtida para o incremento do ângulo de atrito obtido. 
Verificou-se ser esse um evento recorrente em outros estudos com solos da Formação 
Barreiras, tais como nos resultados obtidos por Silva (2003) e Sousa (2018). Dessa 
forma se é indicado a realização de estudos buscando compreender os efeitos 
causadores desse tipo de evento. 

Resumo de parâmetros de resistência obtidos 

Os parâmetros de resistência de ambas amostras obtidos foram compilados na tabela 

apresentada na Tabela 3. 

Tabela 3 – Resumo de parâmetros de resistência. 

 
Conclusão 

 

Pode se concluir que ambos os sedimentos estudados possuem características e 
parâmetros de resistência ao cisalhamento similares aos de outros solos da Formação 
Barreiras, conforme dados disponíveis na literatura. Os dois solos possuem 
granulometria predominantemente arenosa, com baixa influência da fração de finos em 
seus comportamentos, sendo este fato evidenciado pelas baixas atividades das argilas. 
No que diz respeito aos parâmetros de resistência ao cisalhamento, ambos os solos 
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possuem ângulos de atrito efetivos próximos a 30º na condição inundada. O ângulo de 
atrito obtido na condição não inundada foi próximo a 27º para o solo da amostra de topo 
e a 50º para o solo da amostra de base. Os interceptos coesivos obtidos são variáveis, 
com valores de ordem de grandeza em uma faixa de 0 até 300 kPa sendo percebido 
perdas acentuadas de coesão quando submetidos a condição inundada. 
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Figura 1 – Camadas da Falésia onde foram retirados os blocos. 

 

 

Figura 2 – Curva granulométrica do solo presente na Amostra de topo. 
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Figura 3 – Curva granulométrica do solo presente na Amostra de base. 

 

 

Tabela 1 – Resultados dos ensaios de Limites de Atterberg, índice de plasticidade, 
índice de atividade e Massa Específica dos Sólidos. 
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Tabela 2 – índices físicos dos corpos de prova. 
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Figura 4 – Curvas Tensão Cisalhante (kPa) x Deslocamento Horizontal (mm) do solo da 
amostra de topo na condição inundada. 

 

 

Figura 5 – Curvas Tensão Cisalhante (kPa) x Deslocamento Horizontal (mm) do solo da 
amostra de topo na condição não inundada. 
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Figura 6 – Envoltórias de resistência segundo o critério de Mohr-Columb para o solo da 
amostra de topo. 

 

 

Figura 7 – Curvas Tensão Cisalhante (kPa) x Deslocamento Horizontal (mm) do solo da 
amostra de base na condição inundada. 
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Figura 8 – Curvas Tensão Cisalhante (kPa) x Deslocamento Horizontal (mm) do solo da 
amostra de base na condição não inundada. 

 

 

Figura 9 – Envoltórias de resistência segundo o critério de Mohr-Columb para o solo da 
amostra de base. 
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Tabela 3 – Resumo de parâmetros de resistência. 
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TÍTULO: Avaliação de geotêxteis não tecidos para filtração de lama de corte de rochas 

ornamentais 

Resumo 

A produção de rochas ornamentais gera preocupações quanto a quantidade de resíduos 
produzidos e sua correta condução. Durante o processo de corte e polimento da rocha 
é utilizada água para o resfriamento do disco diamantado, que carreia consigo partículas 
sólidas da rocha. Isso resulta em uma lama abrasiva dispostas, muitas vezes, em 
sistemas de fossas sépticas e esgotos ou submetidas a processos de decantação. Esse 
procedimento é demorado devido a fina gramatura apresentada pelo material sólido 
contido na lama. Assim, este estudo buscou avaliar o dessecamento da lama produzida 
nas marmorarias com o uso de três diferentes tipos de geotêxteis. Foi desenvolvido um 
protótipo com pequenas dimensões no qual foi inserido o geotêxtil e em seguida foram 
realizados sucessivos enchimentos que simularam aqueles realizados entre as etapas 
de corte de uma marmoraria. Foram observadas a vazão e a redução do teor de sólidos 
passantes pelo protótipo em cada enchimento e para cada geotêxtil em estudo. Com o 
experimento realizado observou que os geotêxteis possuíam um comportamento típico 
na vazão escoada ao longo do tempo, independente do geotêxtil utilizado, além de uma 
redução significativa no teor de sólidos passantes pelo protótipo mostrando a eficiência 
do uso do geotêxtil para o dessecamento deste tipo de lama abrasiva. Por fim, foi 
observado que o GTX300 obteve a melhor resposta na redução do teor de sólidos 
passantes e uma melhor distribuição da vazão ao longo do tempo. 
 
Palavras-chave: Dessecamento; Rochas ornamentais; Geotêxtil. 

TITLE: Evaluation of geotextiles in filtration of ornamental stones sludge 

Abstract 

The production of ornamental rocks raises concerns about the amount of waste 
produced and its correct disposition. During the rock cutting and polishing process, water 
is used to cool down the diamond disc, and carries solid rock particles with it. This results 
in an abrasive sludge, often placed in septic tanks and sewer systems or subjected to 
decantation processes. This procedure takes time due to the small particles presented 
by the solid material contained in the sludge. Thus, this study sought to evaluate the 
desiccation of the sludge produced in marble shops using three different types of 
geotextiles. A prototype with small dimensions was developed in which the geotextile 
was inserted and then successive fillings were carried out that simulated those carried 
out between the cutting stages of a marble shop. It was observed the flow and the 
reduction of the amount of solids passing through the prototype in each filling and for 
each geotextile under study. With the experiment carried out, it was observed that the 
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geotextiles had a typical behavior in the flow drained over time, regardless of the 
geotextile used, in addition to a significant reduction in the content of solids passing 
through the prototype showing the efficiency of the use of the geotextile to dry this type 
of abrasive mud. Finally, it was observed that the geotextil with 300 g/cm² obtained the 
best response in reducing the content of through solids and a better distribution of the 
flow over time. 
 
Keywords: Dessication; Ornamental stone; Geotextile 

Introdução 

O Brasil é o sexto maior exportador de rochas ornamentais (145 Mt/ano em 2016), com 
expectativa de atingir 150 Mt/ano em 2020 (ABIROCHAS, 2018). O Estado do Rio 
Grande do Norte foi o quinto maior produtor Brasileiro e o terceiro maior do Nordeste no 
ano de 2017 (ABIROCHAS, 2018). Sua produção de rochas ornamentais se intensificou 
na década de 1990 com a extração de granitos, mármores e quartzitos utilizados para 
fins de revestimento. O crescimento dessa produção é de fundamental importância para 
a economia local (CPRM, 2017). As rochas são extraídas em pedreiras e em seguida 
são direcionadas as serrarias e marmorarias, que representam 61% dos 
empreendimentos brasileiros, conforme Vidal et. al. (2012). Neles, as rochas são 
trabalhadas e refinadas, gerando resíduos sobre forma de lama, conhecida como lama 
abrasiva. A sua formação ocorre devido ao carreamento das partículas sólidas 
presentes na rocha pela água utilizada para lubrificar e resfriar o disco diamantado 
utilizado durante o procedimento de corte. Conforme Gonçalves (2000), a produção 
Brasileira do pó contido na lama abrasiva é estimada em 240.000 toneladas/ano. A NBR 
10004 (2004) classifica a lama abrasiva como resíduo de Classe IIB – inerte e não 
apresenta toxicidade,. Contudo, seu despejo de forma inadequada e a falta de 
reaproveitamento dos recursos ainda é um problema enfrentado pelas marmorarias, 
tendo em vista que a maioria dos rejeitos proveniente das marmorarias são lançados 
diretamente em recursos hídricos, causando o seu assoreamento ou são depositados 
em tanques para a decantação com a possível reutilização da água. Esta última 
alternativa é um procedimento lento devido a granulometria fina do rejeito, interferindo 
diretamente na produção das empresas (Silva, 2011). Com o intuito de mitigar tal 
problema estudos anteriores com os geotêxteis tem-se mostrado bastante eficazes no 
dessecamento de rejeitos cuja a granulometria é similar a encontrada no rejeito 
proveniente do corte das rochas ornamentais, podendo ou não ser utilizados floculantes 
em seu dessecamento (Huang et al., 2011; Maurer et al. 2012; Newman et al. 2003; 
Palmeira et al. 2010). Mediante tal fato, existe a possibilidade do geotêxtil ser uma 
alternativa para lidar com os resíduos produzidos nas marmorarias auxiliando na 
redução do volume da lama e no reaproveitamento da água utilizada no processo. O 
presente estudo teve como objetivo avaliar o uso do geotêxtil não tecido para o 
dessecamento da lama abrasiva proveniente do corte de rochas ornamentais 
observando o teor de sólidos passantes e equacionando a vazão escoada através do 
modelo elaborado. 
 
Metodologia 

 
Coleta e caracterização da lama abrasiva A lama abrasiva foi coletada em uma empresa 
parceira da pesquisa. Procedeu-se uma limpeza minuciosa da mesa de corte para evitar 
contaminação com sólidos provenientes de outras rochas ornamentais. Em seguida, o 
procedimento de corte foi executado com duas rochas diferentes (Arenito e Hornblenda 
Granito), uma de cada vez, de forma a obter amostras de sólidos de rochas com 
diferentes graus de dureza. A lama abrasiva foi coletada em garrafões com capacidade 
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de 20 litros e conduzida ao laboratório para caracterização física. Em laboratório, as 
amostras de lama foram secas em estufa até a massa constante para ser realizado o 
ensaio de granulometria com sedimentação, conforme a NBR 7181/17, limite de 
liquidez, conforme a NBR 6459/16 e o limite de plasticidade seguindo a NBR 7180/16, 
porém foram nulos os valores encontrados nesses dois ensaios. Todas as lamas 
abrasivas possuem maior percentagem de fração siltosa em sua composição. A lama 
abrasiva utilizada neste estudo foi coletada como uma mistura das operações de corte 
de várias rochas e possui curva granulométrica similar àquelas testadas indidualmente. 
Ela foi produzida misturando-se 20 litros de água com 1kg de rejeito. Em seguida, a 
lama preparada foi agitada de forma a garantir que a parte sólida estivesse totalmente 
dispersa na parte líquida. Geossintético Um geotêxtil não tecido agulhado, com três 
valores de gramatura (100 g/cm², 200 g/cm² e 300 g/cm²) foi utilizado como material de 
filtro neste estudo. Protótipo Para o desaguamento da lama abrasiva foi necessário o 
desenvolvimento de um protótipo que consistiu de uma caixa de polipropileno com 
dimensões de 33 cm por 49 cm e 34 cm de altura. A sua base foi perfurada e, em 
seguida, foi inserido um ralo com 40 mm de diâmetro, conectado a uma tubulação em 
PVC de 20 mm dotada de um registro globo, cuja a finalidade principal foi de obter um 
maior controle da vazão escoada. Foi introduzida uma camada drenante na sua base 
formada por 2 cm de brita 2. Em seguida, o fundo e as laterais da caixa de ensaio foram 
recobertas com o geotêxtil não tecido. Ensaios Após a preparação de uma camada 
filtrante na base da caixa de ensaios e do posicionamento do geotêxtil, 20 litros de lama 
abrasiva é lançado no interior da caixa. O fluxo é iniciado por meio da abertura de um 
registro e são tomadas leituras de tempo e de volumes que escoa pelo dreno na base 
da caixa. Após o término do fluxo, um novo lançamento de lama abrasiva era realizado, 
com registro fechado. Em seguida, novamente, a abertura do registro permitiu as leituras 
de tempo e volume escoado. Esse procedimento foi repetido de forma a simular as 
várias operações de corte da empresa parceira. 
 
Resultados e Discussões 

 
Um ajuste matemático do tipo sigmoidal simétrico foi proposto para representar a 
evolução da vazão escoada com o tempo {Q = d+[(a-d)/(1+(t/c)^b)]}. Ao observar os 
resultados com o geotêxtil de com 100 g/cm², é notório observar que houve pouca 
alteração na vazão inicial com os enchimentos chegando a valores muito próximos entre 
si. Esta característica pode ser atribuída ao fato do rejeito retido não apresentar uma 
perda de carga significativa para alterar o valor da vazão escoada aliado com a grande 
abertura de filtração do GTX100. É possível constatar a leve tendência da retenção da 
água no sistema filtrante desenvolvido, pois ao decorrer dos enchimentos o volume da 
água que escoou tendeu a crescer chegando a valores próximos a 0,74 para o terceiro 
enchimento. Dentre as vazões encontradas com o geotêxtil com 200 g/cm², foi 
observado que a vazão inicial obteve um maior valor com o passar dos enchimentos, 
apesar de terem obtido valores ligeiramente próximos. Tal fato parece ser contraditório, 
tendo em vista que com o passar do enchimento ocorreria uma maior perda de carga 
devido ao fato da deposição do rejeito sobre o geotêxtil e consequentemente haveria 
uma redução na vazão percolada pelo sistema filtrante. Entretanto o que se pode 
constatar é que a alta abertura de filtração dos geotêxteis, aliados a pouca concentração 
de sólidos para a área de filtração permitiram que, embora houvesse sucessivos 
enchimentos, os sólidos tenderiam a passar grande parte ficando apenas uma pequena 
parcela retida. Em relação ao aumento da vazão com os sucessivos enchimentos o que 
se pode concluir é que embora fosse pequena a vazão ao final dos vinte minutos ainda 
existe uma parcela da lama que fica retida. Logo, quando se fecha a válvula para realizar 
o próximo enchimento essa parcela de liquido retido tende a sair na primeira vazão 
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mensurada do enchimento subsequente. O geotêxtil com 300 g/cm² possui uma maior 
gramatura e uma menor abertura de filtração. Assim, era esperado que este material 
reteria a maior quantidade de partículas sólidas. Os resultados confirmam essa 
hipótese. 
 
Conclusão 

 
Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que: 1. As curvas das 
vazões obtidas para o protótipo utilizado e para os geotêxteis utilizados obedeceram a 
uma sigmoidal simétrica. 2. A curva da vazão em função do tempo de dessecamento 
dos geotêxteis com 100 e 200 g/cm² foram muito próximas para todos os enchimentos. 
3. O geotêxtil com 300 g/cm² apresentou o melhor desempenho entre os geotêxteis 
testados. 
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TÍTULO: IMOBILIZAÇÃO PLASMÁTICA DE NANOPARTÍCULAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE TÊXTEIS AVANÇADOS COM PROPRIEDADES 

ANTIMICROBIANAS 

Resumo 

Os têxteis médicos, originalmente criados para proteger a pele dos humanos, já estão 
sendo utilizados como produtos médicos, ou seja, como materiais implantáveis. Esses 
produtos incluem tecidos elásticos para terapia de compressão, sistemas rígidos como 
gesso sintético, pele artificial e suturas cirúrgicas internas, mas, a necessidade de 
materiais médicos funcionais se torna cada vez mais alta. Revestimentos 
antibacterianos convencionais por química úmida e pulverização tem várias 
desvantagens, mas a principal é sua atividade antibacteriana incontrolável, já o plasma 
atmosférico é um método alternativo e competitivo em termos de custo e 
sustentabilidade para tratamentos químicos de plasma de baixa pressão para têxteis 
médicos, pois além de ser sustentável evitando alto consumo de água da natureza, e 
não necessitando voltar água suja nos rios poluindo-os, evita também a necessidade de 
equipamentos de vácuo caros, permitindo o processamento contínuo e uniforme de 
superfícies de fibras, proporcionando esterilidade intrínseca das superfícies tratadas e 
não degrada o tecido, que é um fator fundamental para as aplicações. O objetivo 
principal deste projeto é produzir, por deposição assistida por plasma de descarga de 
barreira dielétrica (DBD) à pressão atmosférica, uma nova geração de revestimentos 
contendo nanopartículas com atividade antibacteriana controlável em têxteis médicos, 
com especial ênfase no curativo antimicrobiano para lesões por pressão e para malhas 
de hérnia. 
 
Palavras-chave: Imobilização;Plasma;Nanobiotecnologia;Nanopartículas de 

prata;Têxteis. 

TITLE: DEVELOPMENT OF COATINGS USING IMMOBILIZED HYBRID 

BIONANOCOMPOSITES IN FUNCTIONALIZED METAL NANOPARTICLES FOR 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY IN MEDICAL TEXTILES 

Abstract 

Medical textiles, originally created to protect human skin, are already being used as 
medical products, implantable materials. These products include elastic compression 
therapy fabrics, rigid systems such as synthetic plaster, artificial skin and internal surgical 
sutures, but the need for functional medical materials is becoming increasingly high. 
Conventional antibacterial coatings by wet chemistry and spraying have several 
disadvantages, but the main one is their uncontrollable antibacterial activity, whereas 
atmospheric plasma is an alternative and cost-effective and sustainable method for low-
pressure plasma chemical treatments for medical textiles because In addition to being 
sustainable by avoiding high water consumption from nature, and not having to return 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2294 

 

dirty water to polluting rivers, it also avoids the need for expensive vacuum equipment, 
allowing continuous and uniform processing of fiber surfaces, providing intrinsic sterility 
of surfaces treated and does not degrade the tissue, which is a key factor for applications. 
The main objective of this project is to produce, by atmospheric pressure dielectric barrier 
discharge (DBD) plasma deposition, a new generation of coatings containing 
nanoparticles with controllable antibacterial activity in medical textiles, with special 
emphasis on antimicrobial dressing for pressure injuries, And for hernia meshes. 
 
Keywords: Immobilization;Plasma;Nanobiotechnology;Silver nanoparticles;Textile 

Introdução 

A nanotecnologia nasceu visando o desenvolvimento de mecanismos através da 
manipulação átomo a átomo, até a produção de novos materiais, como máquinas 
nanométricas, nanorrobôs e regenerados de tecidos, conforme o pioneiro na área, o 
japonês Norio Taniguchi (1974). Para o desenvolvimento de pesquisas na área de 
nanobiotecnologia existe a necessidade de colaboração entre diferentes centros de 
pesquisa para o desenvolvimento de produtos e processos eficientes [1,2,3], como a 
união da área biomédica e a área têxtil por exemplo. O uso de antimicrobianos à base 
de prata aumentou significativamente com o desenvolvimento de métodos modernos 
para a preparação de nanopartículas de prata que possuem uma grande superfície, 
resultando em maior atividade em menor concentrações de metais. Além de suas 
propriedades antimicrobianas, assume-se que a prata oferece a vantagem de não 
constituir um grande risco para a saúde, especialmente em baixas concentrações [4]. A 
descarga plasmática DBD é um plasma a frio de baixa frequência gerado por uma 
descarga elétrica em ar em condições atmosféricas [5,6]. Essa técnica permite que os 
produtos químicos e a água utilizada na preparação dos tecidos em fábricas têxteis 
sejam desnecessárias, reduzindo o gasto com químicos, com água e tratamento de 
efluente, tornando o processo mais sustentável e amigo do meio ambiente. Superfícies 
de materiais têxteis são modificadas por plasma através da deposição de filmes ou 
modificação físico – química. Estas mudanças são consequências de vários processos 
tais como: oxidação, degradação e mudanças estruturais, os quais podem ocorrer na 
camada superficial mais fina [6]. A crescente utilização de materiais antimicrobianos 
levou a que os critérios de exigência para um tratamento que lhe confira esta 
propriedade tenham vindo a ser alterados, enfatizando a eficiência e durabilidade [9,10]. 
Um dos critérios de seleção dos agentes microbianos é o seu mecanismo de ação, tendo 
em vista que o conhecimento do modo de atuação de um composto antimicrobiano é 
um fator crucial para a sua aplicação no material têxtil [11]. Algumas condições para a 
eficácia dos agentes antimicrobianos são: concentração do agentemicrobiano; duração 
da exposição; temperatura; envolvente local (biofilmes); compatibilidade com outros 
agentes e manutenção das propriedades [12,9]. Este trabalho visa desenvolver um 
material têxtil a base de tecido 100% algodão e 100% poliéster tratados com plasma, 
sob duas atmosferas e posteriormente imobilizados pela técnica de impregnação, 
aplicando nanopartículas de prata para desenvolvimento de um curativo antimicrobiano 
para lesões por pressão e para malhas de hérnia. 
 
Metodologia 

 
MATERIAIS 
Foram utilizados tecidos em 100% de composição de algodão (CO) e poliéster (PES) 
para tratamento e funcionalização. Para as demandas de natureza química, como 
lavagem de tecidos e obtenção das nanopartículas, foram utilizados os seguintes 
reagentes: detergente não iônico, citrato de sódio e nitrato de prata. Inicialmente, foram 
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realizados estudos na literatura para prever os melhores métodos e parâmetros da 
funcionalização das amostras selecionadas, 100% algodão e 100% poliéster. Todos os 
tratamentos e ensaios de caracterização foram e serão realizados na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, nos seguintes laboratórios: Laboratório de 
Caracterização de Materiais Têxteis – DET, Laboratório de Operações 
Unitárias/Processos Químicos Têxteis – DEQ, Laboratório de Alimentos – DEQ, 
Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais – DEMat, Laboratório de 
Processos Plasmáticos – DEM. 
  
PREPARO DAS AMOSTRAS 
Tendo realizado o planejamento experimental, foi verificado a necessidade do preparo 
inicial de 12 amostras de cada substrato, no tamanho de 10x10 cm. Das 12 amostras 
de poliéster e 12 amostras de algodão, duas amostras de algodão e duas amostras de 
poliéster foram reservadas para os ensaios de caracterização de Gramatura, 
Resistência e Alongamento, DRX, MEV, FTIR e Ensaios Antimicrobianos, para garantir 
a uniformidade no lote dos resultados das amostras.  
  
SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA 
Para a solução de formação da nanoprata foi pesado 0,08022 g de nitrato de prata e 
diluído em 471,90 mililitros de água destilada, formando uma solução de concentração 
0,001 mol/L (solução I), logo em seguida foi pesado 0,8012 g de citrato de sódio e diluído 
em 80 mililitros de água destilada, formando uma solução de concentração 0,039 mol/L 
(solução II). Posteriormente, a solução I foi colocada sob agitação e aquecida até atingir 
90°C, onde foi adicionado gota a gota o volume total de 28,1 mililitros da solução II. A 
agitação e aquecimento foram mantidos durante 13 minutos até se observar a mudança 
de coloração para uma tonalidade amarela e desligado o aquecimento, deixando em 
agitação ainda por mais 30 minutos para uma completa estabilização das 
nanopartículas. Ao final da síntese, obteve-se aproximadamente 500 mililitros de 
solução de nanopartículas de prata (nanoprata). 
  
CARACTERIZAÇÃ DAS NANOPARTÍCULAS DE PRATA - DLS/Potencial Zeta 
Uma amostra dessa solução de nanoprata foi retirada para fazer as análises de tamanho 
de partículas e potencial zeta, para verificar a efetividade do processo e saber se a 
nanoprata estava otimizada de acordo com o planejamento experimental definido. Para 
realizar o tamanho de partícula foi utilizado o Zeta Potential Analyzer, que utiliza o 
sistema operacional Windows xp com um programa chamado de Particle Size (tamanho 
de partícula), onde é colocado o parâmetro da análise. A amostra da nanoprata foi 
adicionada numa cubeta e colocada no equipamento, definindo-se como parâmetro no 
programa realizar 10 ciclos de 1 minuto cada, obtendo-se os resultados. Em seguida, já 
sabendo o tamanho das partículas, foi feito a análise de potencial zeta, utilizando o 
programa Zeta Potential, no mesmo equipamento, onde outra cubeta foi utilizado, desta 
vez com a inserção de um eletrodo, e utilizando-se o mesmo parâmetro de 10 ciclos, 
obtendo-se os resultados. 
  
TRATAMENTO PLAMÁTICO 
O tratamento plasmático foi otimizado, utilizando-se dois tipos de gases em quatro 
composições de misturas. Para este tratamento de funcionalização, foram processadas 
09 amostras de cada substrato (algodão e poliéster). Foram feitas variações com os 
gases nitrogênio e hidrogênio, havendo misturas nas concentrações de proporções 
entre os gases, sendo elas: 100% nitrogênio, 100% oxigênio, 50% nitrogênio + 50% 
oxigênio e tratamento a gás ambiente. O tratamento foi feito por um processo de plasma 
por dispersão de barreira dielétrica, a uma pressão e temperatura ambiente por um 
período de uma hora em cada amostra. 
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IMPREGNAÇÃO DA NANOPARTÍCULA 
A impregnação foi feita com equipamento ALT-B TOUCH 35 da Mathis. Primeiramente 
foi tratado as amostras de poliéster e posteriormente as amostras de algodão, levando 
em consideração a distribuição de peso sob os copos do equipamento, para que não 
haja desproporções indesejadas no processo de impregnação. Foram colocadas uma 
amostra de poliéster em cada copo, totalizando oito amostras, com 200mL de solução 
de nanoprata e logo em seguida colocada no aparelho com distribuição de peso entre a 
circunferência do movimento de rotação da máquina. Foram utilizados como padrões 
para a máquina: 40 rotações por minutos com auto reversão de 50 segundos a uma 
temperatura de 70ºC durante 30 minutos. Uma amostra padrão, somente lavada, foi 
deixada para comparação sem impregnação . Depois do processo com as amostras de 
poliéster, o mesmo processo foi repetido com as amostras de algodão. Após a 
impregnação, todas as amostras foram secadas na estufa a uma temperatura de 40ºC 
por um período de 30 minutos. 
  
TESTES E ENSAIOS ABSORBÂNCIA 
Foi realizado o teste de absorbância nos substratos líquidos em que as foram 
submetidas a impregnação das nanopartículas de prata com relação às soluções 
virgens do nitrato de prata e do citrato de sódio, respectivamente. MICROSCOPIA 
ELETRÔNICA DE VARREDURA - MEV As análises do MEV – Microscopia Eletrônica 
de Varredura foram realizadas no equipamento modelo TM3000, no laboratório de 
microscopia eletrônica de varredura - LABMEV, em oito amostras de poliéster até o 
presente momento. 
  
ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE FOURRIER - 
FTIR 
Todas as amostras foram submetidas à análise FTIR. Todas essas análises foram 
/serão realizadas nas amostras padrã (sem nenhum tratamento), nas amostras lavadas, 
nas amostras tratadas via plasma e nas amostras funcionalizadas com a nanoprata. Os 
testes físicos de caracterização serão feitos nas amostras já tratadas e impregnadas 
para as devidas comparações com relação às amostras padrões. 
 
Resultados e Discussões 

 
As amostras padrões dos substratos têxteis caracterizadas tiveram uma gramatura de 
127,3 g/m² para o tecido de algodão e uma gramatura de 108,5 g/m² para o tecido de 
poliéster, caracterizando-se num tecido de gramatura mediana, adequado para 
usabilidade do tratamento promovido. 

Para o processo de lavagem de tecidos, as 10 amostras de cada substrato (algodão e 
poliéster) foram pesadas em sua totalidade, determinando desta forma o quantitativo a 
ser utilizado de detergente não iônico neste prévio tratamento químico. Os resultados 
obtidos e dimensionados para a receita foram: 

Peso das 10 amostras de poliéster – 11,1186 g / Uso de detergente - 0,2219g 

Peso das 10 amostras de algodão – 12,3622 g / Uso de detergente - 0,24734g 

Nos testes de resistência a tração e alongamento, as amostras brutas de algodão no 
sentido da trama obtiveram um resultado médio de 299 N a um alongamento de 8,7 mm 
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(Tabela 1), e no sentido do urdume obtiveram um resultado médio de 442 N a um 
alongamento de 6,1 mm (Tabela 2). 

Já nos testes de resistência a tração e alongamento nas amostras padrões de poliéster, 
os resultados médios apresentados, no sentido da trama foi de 367 N a um alongamento 
de 30,9 mm (Tabela 3), e no sentido do urdume foi de 849 N a um alongamento de 19,1 
mm (Tabela 4). 

Evidenciamos que todos os resultados obtidos serão comparados com as amostras 
lavadas, tratadas e imobilizadas, para analisar se o processo danifica os tecidos, e até 
que ponto esses resultados influenciam nas características físicas e químicas dos 
substratos, evitando-se degradação da fibra do tecido. 

As análises realizadas na solução de nanoprata obteve-se o tamanho médio de partícula 
em aproximadamente 37,3 nm com uma polidispersão de 0,351 (Tabela 5), resultando 
assim uma solução bem homogênea e com dimensões esperadas pela síntese, e 
adequadas para uso como imobilização de atividade antimicrobiana. 

No ensaio de potencial zeta obtivemos um potencial de -17,80 mV com uma margem de 
erro de 0,78 (Tabela 6). Os resultados obtidos nestes testes foram muito satisfatórios e 
está apto a serem utilizadas para a imobilização das nanopartículas de prata nas 
amostras dos referidos substratos caracterizados. 

Na impregnação de nanopartículas foi observado várias tonalidades de cor nas 
diferentes amostras, tanto nas amostras de poliéster, quanto nas amostras de algodão, 
significando assim a maior eficiência de tratamento plasmático em composição a algum 
tipo de gás, ou mistura, dentre os utilizados. Tudo isso serão feitas várias análises, 
inclusive no teste de absorbância, para ver a efetividade de impregnação em cada 
amostra com os diferentes tratamentos, e serão todos estudados e comparados, 
analisado a influência do tratamento plasmático na absorção da solução de nanoprata 
pelos tecidos tratados no processo de imobilização para maior eficiência de ação 

antimicrobiana. 

Os resultados já obtidos das análises feitas ainda são insuficientes para quaisquer 
comparações, tanto dentro da pesquisa quanto em revisões bibliográficas. Todas a 
amostras já foram submetidas aos testes, porém todos foram interrompidos por tempo 

indeterminado, ou seja, sem previsão para poder voltar as atividades normatizadas. 

As análises de caracterização dos têxteis funcionalizados serão por FTIR, MEV, DRX, 
AFM e demais caracterizações físicas. 

Os têxteis funcionalizados serão testados também quanto à sua atividade 
antimicrobiana, em gram positivos e gram negativos com teste diretamente no tecido ou 
em placa. Porém, sem prazo para tal. 

 
Conclusão 

 
Os resultados adquiridos até o momento foram satisfatórios, levando em consideração 
o sucesso experimental já obtido, promovendo o desenvolvimento de novos produtos – 
têxteis funcionais, além de utilizar técnicas como a funcionalização por tratamento 
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plasmático que, nos oferece melhor eficiência na imobilização da nanoprata nas 
amostras dos substratos têxteis, reduzindo significativamente o consumo de água, por 
se tratar de processo físico, sendo um fator relevante para indústria têxtil e meio 
ambiente, devido os problemas de contaminação ambiental promovido por tal área 
industrial. Além disso a efetividade da funcionalização das amostras nos dá o sucesso 
requerido quando se trata da área médica, visto a necessidade de melhorias no ramo, 
devido a grandes problemas ainda enfrentado em meios hospitalares. 
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Figura 1: Amostras de tecidos de composição 100% algodão/100% poliéster. 
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Figura 2: Detergente não iônico utilizado para o processo de lavagem das amostras. 
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Figura 3: Reagentes utilizados para a síntese de nanoparticlulas de prata (citrato de 
sódio/nitrato de prata). 
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Figura 4: TensoLab 3000 MESDAN utilizado para realizar os teste de tração das 
amostras. 
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Figura 5: Amostra de algodão depois de realizada o teste de tração no sentido da trama. 

 

 

Figura 6: Amostra de algodão depois de realizada o teste de tração no sentido do 
urdume. 
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Figura 7: Amostra de poliéster depois de realizada o teste de tração no sentido do 
urdume. 

 

 

Figura 8: Amostra de poliéster depois de realizada o teste de tração no sentido da trama. 
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Figura 9: Amostras já lavadas passando por processo de secagem em estufa. 
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Figura 10: Solução I e solução II (nitrato de prata/citrato de sódio). 
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Figura 11: Solução I em aquecimento para o processo da síntese de nanoparticulas de 
prata. 
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Figura 12: Adição da solução II em solução I após atingir a temperatura ideal. 
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Figura 13: Observação da mudança de cor da solução em síntese. 
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Figura 14: 500mL de nanoparticulas de prata já sintetizadas. 
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Tabela 1: Resultados do teste de tração das amostras de algodão no sentido da trama. 
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Tabela 2: Resultados do teste de tração das amostras de algodão no sentido do urdume. 
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Tabela 3: Resultados do teste de tração das amostras de poliéster no sentido da trama. 
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Tabela 4: Resultados do teste de tração das amostras de poliéster no sentido do 
urdume. 
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Tabela 5: Resultados do teste de tamanho de partículas da solução de nanopartículas 
de prata. 

 

 

Tabela 6: Resultados do teste de potencial zeta da solução de nanopartículas de prata. 
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TÍTULO: Processamento e caracterização microestrutural e mecânica de compósito de 

alumínio com reforço de partículas de WC-17Co (com 3% e 6% em peso) 

Resumo 

O Alumínio, se apresenta como um material comercialmente muito utilizado, devido suas 
boas propriedades, como a baixa densidade, resistência a corrosão e resistência 
mecânica, ainda tendo uma vantagem de excelente reciclabilidade, que vem sendo 
explorada cada vez mais mundialmente. Entretanto, algumas propriedades do Al ainda 
carecem de atenção, e podem ser introduzidas técnicas que possibilitem o aumento do 
desempenho desse material. Neste trabalho iremos utilizar o carbeto de tungstênio (WC-
17Co) como reforço, com o intuito de aumentar a dureza da matriz de alumínio, a fim de 
observar o comportamento das suas partículas e possíveis aplicações. Utilizando como 
processamento a metalurgia do pó, temos a oportunidade promover um melhor controle 
do processo, com o objetivo de contribuir significativamente no aumento da resistência 
mecânica do alumínio, observando esses efeitos com pequenas adições do metal duro 
(teores de 0%, 3% e 6% de WC-17Co). Para isso, foi utilizado alumínio reciclado, 
proveniente de latinhas de bebidas, que posteriormente foi moído em um moinho de alta 
energia, assim como homogeneizado com as partículas do carbeto em seus respectivos 
teores. O material moído e homogeneizado deve ser compactado, sinterizado e por sua 
vez caracterizado para verificação da eficácia do processo. 
 
Palavras-chave: Alumínio; Carbeto de Tungstênio; Compósitos; Metalurgia do pó; 

Moagem. 

TITLE: Microstructural and mechanical processing and characterization of aluminum 

composite with particle reinforcement of WC-17Co (with 3% and 6% weight) 

Abstract 

Aluminum, presents itself as a commercially widely used material, due to its good 
properties, such as low density, corrosion resistance and mechanical resistance, still 
having an advantage of excellent recyclability, which is being explored more and more 
worldwide. However, some properties of Al still need attention, and techniques can be 
introduced to increase the performance of this material. In this work we will use tungsten 
carbide (WC-17Co) as a reinforcement, in order to increase the hardness of the 
aluminum matrix, in order to observe the behavior of its particles and possible 
applications. Using powder metallurgy as processing, we have the opportunity to 
promote better control of the process, with the objective of contributing significantly to 
the increase of the mechanical resistance of aluminum, observing these effects with 
small additions of carbide (contents of 0%, 3% and 6% WC-17Co). For this, recycled 
aluminum was used, coming from beverage cans, which was later ground in a high 
energy mill, as well as homogenized with the carbide particles in their respective 
contents. The ground and homogenized material must be compacted, sintered and in 
turn characterized to verify the effectiveness of the process. 
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Keywords: Aluminum; Tungsten Carbide; Composites; Powder metallurgy; Grinding. 

Introdução 

O Alumínio vem sendo muito empregado devido as suas vantajosas propriedades, tais 
como: leveza (baixa densidade), resistência a corrosão, boa condutividade 
elétrica/térmica e boa resistência mecânica, além de uma característica de extrema 
relevância que é a alta reciclabilidade [2]. São inúmeros os setores que aplicam o 
alumínio como matéria prima principal aos seus produtos, passando desde a indústria 
automotiva até os bens de consumo mais básicos, representando entre os metais não 
ferrosos, o material de maior consumo anual. De acordo com a ABAL (2014) [3], um 
índice que aponta o reaproveitamento do alumínio advindo de latas aqui no Brasil, 
registrava cerca de 98% de material reciclado, representando uma significativa 
relevância, tendo em vista que os custos para produção do alumínio primário são muito 
superiores, e com isso mostrando que o uso do alumínio reciclado traz consigo um 
expressivo custo-benefício, além de uma importância ambiental e social. 

O alumínio, embora versátil, ainda pode se aliar a outros elementos com o intuito de 
potencializar seu desempenho, a depender das determinadas aplicações e o que se 
deseja obter. Nesses casos, a produção de materiais compósitos a partir de uma matriz 
de alumínio vem se tornando uma alternativa interessante, pois possibilita utilizar as 
excelentes propriedades do alumínio aliadas a características específicas de outros 
elementos, com o intuito de desenvolver produtos e aplicações cada vez melhores [4]. 

Um dos reforços que vem mostrando sua aplicabilidade é o metal duro, que embora já 
seja bastante utilizado por sua resistência ao desgaste e alta dureza, também vem 
ganhando notoriedade quando o escolhemos como reforço para matrizes metálicas. O 
metal duro consiste em um material compósito, constituído pelo carboneto de tungstênio 
(WC), e tem o objetivo de conferir alta dureza, boa tenacidade e uma alta resistência ao 
desgaste. Esse material tem em sua composição uma fase dura, que é responsável por 
promover a dureza e a resistência mecânica, e também possui uma fase ligante, que 
confere boas propriedades de tenacidade e plasticidade [5]. A fase ligante desse 
compósito apresenta Cobalto ou Níquel, como forma de aprimorar principalmente sua 
tenacidade a fratura, e seu percentual varia de acordo com as aplicações requeridas. A 
adição dessas partículas duras, tais como o WC-17Co utilizado, quando associadas a 
matrizes metálicas, como a de Alumínio, são capazes de promover um significativo 
aumento da dureza e da resistência mecânica, fazendo com que, unir esses dois 
materiais seja uma alternativa atrativa quando desejamos extrair um melhor 
desempenho do alumínio, no que diz respeito a sua aplicabilidade [6]. 

A metalurgia do pó é um processo que vem sendo empregado em produções industriais 
que requerem compostos com alta precisão e com o mínimo de perdas possíveis. Essa 
técnica consiste na homogeneização dos materiais em forma de pó, geralmente 
utilizando a moagem, e por conseguinte utiliza-se a compactação e os tratamentos 
térmicos para densificação. A metalurgia do pó, entra proporcionando melhor domínio 
nas etapas do processo, pois é capaz de controlar melhor a microestrutura, de acordo 
com as composições, assim como controla a porosidade, dispensa maiores 
acabamentos e reduz significativamente as impurezas que seriam inerentes, caso 
utilizássemos processos convencionais [8]. A moagem de alta energia é utilizada como 
forma de reduzir o tamanho das partículas e mudar sua forma, assim como visa um 

crescimento de grão, aglomeração e alteração das propriedades de um material [9]. 
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Esse estudo visou desenvolver e analisar as características e propriedades do 
compósito de alumínio com reforço de WC-17Co, pela rota de metalurgia do pó, 
empregando a moagem de alta energia, a fim de investigar como a variação de reforço 
adicionado influencia no desempenho do compósito, levando em consideração 
principalmente a distribuição das partículas, morfologia e a dureza. 

 

Metodologia 

 
Além das etapas de revisão bibliográfica ao longo do desenvolvimento do trabalho, este 
projeto seguiu uma metodologia dividida entre Seleção e preparação da matéria prima; 
Homogeneização dos compostos e Análises e caracterizações dos pós metálicos. 
Todas as etapas seguem o mesmo objetivo na investigação da microestrutura do 
compósito de alumínio com adição de WC-17Co. 

A etapa de seleção do alumínio se deu através minúsculos cortes obtidos a partir de 
latas de bebidas recicladas, nas quais apresentavam em sua composição a liga de 
alumínio AA3004, liga de Al-Mn amplamente utilizada na indústria. A partir de dois 
produtos desenvolvidos pelo mesmo fabricante, essas peças foram lavadas e cortadas 
de forma manual, utilizando uma tesoura comum, com o intuito de diminuir ao máximo 
seu tamanho. O corpo das latinhas foi cortado em pequenos pedaços com 
aproximadamente 2,5 mm em cada lado, como mostra a figura 1(b). 

Com o alumínio cortado, esse material foi levado para etapa de Moagem, onde foi 
utilizado um moinho de bolas de alta energia planetário (marca Pulverisette 6), do 
Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME), localizado no 
Departamento de Física Experimental da UFRN. Para realizar esse procedimento, foi 
utilizado a relação de bola/carga de 10/1 (sendo 74g de bolas e 7,4g de alumínio). Tanto 
o cadinho quanto as bolas utilizadas nessa etapa eram constituídos de metal duro (WC), 
com o intuito de não gerar impurezas divergentes da composição do pó metálico. O 
material foi moído por 3h30min em atmosfera seca, com velocidade de 400 rpm, 
efetuando-se pausas a cada 30min, para não gerar grandes temperaturas no interior do 
cadinho, devido as colisões das bolas com o material por muito tempo seguido. 

As partículas de reforço utilizadas no processo foram de WC-17Co, cedidas pelo 
Professor Dr. José Augusto de Almeida Buschinelli, visitante no Departamento de 
Engenharia de Materiais da UFRN. Este carbeto em pó, particularmente, tem a fração 
de cobalto justificada para fins de utilização em aspersão térmica HVOF (High Velocity 
Oxy-Fuel Flame), entretanto, seu intuito nesse trabalho foi o de ser empregado como 
reforço mecânico visando especificamente sua propriedade de alta dureza. 

Na etapa de Homogeneização dos compostos, também foi utilizado o moinho de bolas 
planetário do LMCME na UFRN, agora com o intuito de homogeneizar os pós de 
alumínio e carbeto. As amostras foram divididas de forma que foram utilizados 0%, 3% 
e 6% em peso de WC-17Co em cada composição, gerando três tipos de pós diferentes 
(100%Al; 97%Al-3%WC-Co e 94%Al-6%WC-Co). Para isso foi empregado uma relação 
bola/carga de 10/1, em atmosfera seca, a uma velocidade de 400 rpm, por 1 hora cada 
composição, com pausa a cada 30min. 

Na etapa de Caracterizações do pó compósito, o material foi analisado por Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raios-X (DRX) e por Fluorescência de 
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Raios-X (FRX), onde todos os equipamentos são do Laboratório de Caracterização 
Estrutural dos Materiais (LCEM), do departamento de Engenharia de Materiais da 

UFRN. 

A fim de observar a microestrutura do material estudado, utilizou-se o Microscópio 
Eletrônico de Varredura (MEV) de bancada, da marca HITACHI, modelo TM 3000, e 
com isso, foram registradas imagens de variadas ampliações, para os três tipos de 
composições, com a finalidade de uma melhor investigação da distribuição, morfologia 
e tamanho das partículas. 

Para analisar as fases presentes no material em pó, foi utilizado um Difratômetro de 
Raios-X (DRX), da marca Shimadzu, modelo XRD – 7000 do LCEM. O material foi 
varrido com variação de 10º < 2θ < 90º, com velocidade de 1º por minuto e passo de 
0,02º, para os três tipos de composição, com o intuito de obter os picos de difração 
correspondentes as fases contidas no pó compósito. 

A análise da composição química do material compósito foi conferida por um 
Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por energia dispersiva, da marca 
Shimadzu, modelo EDX-720, com o propósito de verificar se a composição está 
conforme o esperado, assim como aferir possíveis impurezas inerentes aos processos. 

As etapas de Compactação, Sinterização e Ensaio de dureza previstas no plano de 
trabalho precisaram ser descontinuadas devido a situação causada pela pandemia de 
Covid-19 e a falta de acesso aos laboratórios. Com isso, todas as etapas de processo 
e análise do material contidas neste trabalho referem-se ao compósito Alumínio + WC-
17Co em forma de pó. 

 
Resultados e Discussões 

 

a) COMPOSIÇÃO QUÍMICA – FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X 

A composição química das amostras em pó foi obtida por Fluorescência de Raios-X, e 
pode ser observada na Tabela 1, conforme os elementos presentes nas amostras e 

suas respectivas porcentagens em peso. 

De acordo com os dados da Tabela 1, podemos observar que a presença e os 
percentuais de Alumínio, Tungstênio e Cobalto são os dados expectáveis, tendo em 
vista as composições inerentes ao processo. Mesmo para a amostra de alumínio moído 
(sem adição de carbeto), ainda revelam-se porcentagens significativas de Tungstênio 
(W), que por sua vez, pode ocorrer devido ao atrito do Alumínio com o cadinho de metal 
duro (WC), utilizado no processo de moagem. O manganês (Mn), também se apresenta 
em porcentagens de peso, para todas as amostras, e isso mostra que, como estamos 
tratando de uma liga da série 3xxx nas latas de bebidas recicladas, ou seja, ligas com 
Al-Mn, é comum e esperado que esse elemento se faça presente na composição 
química desse material. Assim como o Manganês, o Magnésio também entra como 
elemento contido na liga de Al-Mn, entretanto, a literatura indica que geralmente a 
porcentagem de Mg encontrado nessa liga, não ultrapassa a faixa de 1%, o que se 
mostra divergente aos valores obtidos na caracterização. As latas de alumínio antes de 
serem comercializadas passam por um processo de pintura externa, para atender as 
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demandas dos seus compradores, e por sua vez, essas tintas utilizadas nas latas, tem 
em sua composição o Magnésio, e com isso, podem justificar maiores percentuais de 
Mg contidos nas amostras de pó compósito, tendo em vista que as tintas não foram 
removidas antes de moer o material [10]. 

Os demais elementos apresentados em baixos percentuais, podem se caracterizar 
como impurezas intrínsecas ao processo de produção do Alumínio para as latas de 
bebidas. Assim sendo, a presença e os percentuais de Alumínio, WC e Cobalto, 
convergem para o esperado de acordo com a composição que foi definida durante o 
processo. 

b) FASES DO MATERIAL – DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

As fases presentes nas amostras foram verificadas a partir da técnica de difração de 
raios-x, e pode ser observada nos difratogramas abaixo (Figuras 3, 4 e 5), conforme 
seus picos de Intensidade vs. Angulação (2θ). 

A partir dos dados obtidos por meio dos difratogramas, foram analisados os picos de 
intensidade e angulação, por meio de comparações com fichas catalográficas (cartas) 
de elementos que convergem para identificação das fases presentes nas amostras de 
pó compósito. 

Em todas as amostras é possível identificar a fase principal de alumínio Al-α (CFC), 
assim como os picos característicos da fase de carbeto de tungstênio (WC), como 
esperado decorrente do processo de formação do pó compósito. Entretanto, é válido 
notar que a medida que a porcentagem de WC é adicionada, os picos característicos 
dessa fase aumentam de intensidade, mostrando que, a adição de carbeto como reforço 

a matriz de alumínio também incide sobre as fases, gerando picos de maior intensidade. 

c) MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA 

As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura revelam algumas 
características significativas as amostras de pó compósito. Podemos observar na Figura 
6, imagens com ampliações de 100x e 500x para cada amostra trabalhada, que embora 
apresentem partículas de tamanhos variados, são predominantemente distribuídas 
uniformemente. Esse fato confere a homogeneidade dos pós que era um dos pontos 
esperados como resultado do processo de moagem. 

As partículas de Alumínio reciclado aparecem com uma morfologia mais irregular e 
escamosa, que se configura como comum advindo do processo de moagem [11]. O 
moinho de bolas fragmenta o material, e como o Alumínio se caracteriza como dúctil, 
também ocorre a deformação plástica, que por sua vez, deforma a partícula deixando-
a irregular. Já as partículas de WC-17Co se apresentam relativamente mais regulares, 
tendo em vista que seu processo de fabricação por aspersão térmica tem um melhor 
controle do processo, se comparado com a moagem [12]. 

Levando em consideração as porcentagens de WC utilizadas em cada amostra, é 
notório observar que a distribuição desse composto na matriz de Alumínio se mostra 
convergente com o esperado, considerando que as imagens apresentam partículas de 
WC distribuídas em sua predominância uniforme, por toda a extensão da matriz 
metálica. 
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Conclusão 

 
Por se apresentar como um material versátil, o alumínio traz consigo propriedades muito 
atrativas comercialmente. Ao serem adicionadas partículas de um outro material a fim 
de causar melhor desempenho do alumínio, consegue-se desenvolver um novo material 
com melhorias significativas, a depender da aplicação. O WC-17Co foi utilizado com o 
intuito de causar esse salto de desempenho nas ligas de alumínio que são trabalhadas 
convencionalmente. A rota de metalurgia pó utilizada, se mostra eficiente num melhor 
controle do processo de produção dos pós compósito, assim como a moagem de alta 
energia que proporcionou a redução dos tamanhos das partículas e a homogeneização 
dos materiais. Observou-se que após o processo, podemos aferir que a moagem foi 
eficaz em produzir o pó de alumínio, como homogeneizar os compostos, apresentando 
uma boa distribuição granulométrica de acordo com as porcentagens de carbeto 
utilizadas, gerando até mesmo um melhor empacotamento. Embasados na literatura, foi 
conferido que esse processo resulta em partículas com morfologias irregulares e 
escamosas, características dos materiais moídos por moagem de alta energia. Portanto, 
considerar o uso do alumínio advindo de materiais reciclados, onde se envolve um 
custo-benefício expressivo, além de sua importância social e ambiental, se mostra uma 
alternativa atrativa quando desejamos unir as excelentes propriedades do Al com a 
adição de elementos capazes de potencializar o seu desempenho. 
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Anexos 

 

 

Figura1: Representação esquemática do processo de moagem do Alumínio reciclado 
de latas de bebidas. a) Lata de Alumínio; b) Alumínio cortado; c) Alumínio no moinho. 
Fonte: A autora 

 

 

Tabela 1: Composição química das amostras de pó compósito obtidas por FRX. Fonte: 
A autora. 
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Figura 2: Amostras de pó compósito Al-%WC-17Co (0%, 3% e 6% respectivamente). 
Fonte: A autora. 

 

 

Figura 3: Difratograma de Alumínio moído (Al – 0% de WC-17Co) Fonte: A autora 
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Figura 4: Difratograma do pó compósito (Al – 3% de WC-17Co) Fonte: A autora 

 

 

Figura 5: Difratograma do pó compósito (Al – 6% de WC-17Co) Fonte: A autora 
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Figura 6: Micrografia de Alumínio com adição de diferentes porcentagens de WC-17Co 
(0%, 3% e 6%) com ampliações de 100x e 500x, observadas por microscopia eletrônica 

de varredura. Fonte: A autora. 
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TÍTULO: TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA OLEOSA POR SISTEMAS 

MICROEMULSIONADOS. 

Resumo 

A água produzida (AP) é uma das principais fontes de poluição por óleo e representa a 
preocupação ambiental mais importante associada à indústria de petróleo. Neste 
trabalho, sistemas microemulsionados foram desenvolvidos para o tratamento de água 
produzida oleosa (APO) de petróleo de modo a reduzir seu teor de óleo e graxas. Os 
sistemas microemulsionados utilizados nos experimentos foram compostos pela APO 
como fase aquosa; querosene como fase oleosa; álcool isoamílico como co-tensoativo; 
e Dissolvan® ou Lipesa® como tensoativo. Para a otimização do processo de extração 
de óleo foi utilizado um delineamento experimental da rede de Scheffé. Os experimentos 
mostraram eficiências de remoção de óleo (%E_R) entre 24-99%. O ponto de melhor 
extração foi composto por 60% de APO, 5% de querosene e 35% de razão co-
tensoativo/tensoativo (razão C/T = 9), de percentual em peso dos constituintes. Em 
seguida, foram avaliados os efeitos da razão C/T, capacidade de carga da 
microemulsão, cinética de remoção de óleo, temperatura e velocidade da separação de 
fases, no ponto ótimo, na remoção do óleo da APO. A partir desses testes, foi possível 
obter 100% de remoção de óleo utilizando C/T = 9, t = 25 min, T = 50-60 °C, 
demonstrando a viabilidade dos sistemas avaliados. 
 
Palavras-chave: Petróleo;Água produzida oleosa;Tensoativo;Microemulsão;Remoção 

de óleo 

TITLE: Water treatment oil supply by microemulsified systems 

Abstract 

Produced water (PW) is one of the main sources of oil pollution and it represents the 
most important environmental concern associated to the oil industry. In this work, 
microemulsion systems were developed for the treatment of petroleum oil produced 
water (OPW) in order to reduce its oil and grease content. The microemulsion systems 
used in the experiments were composed by PW as aqueous phase; kerosene as oil 
phase; isoamyl alcohol as co-surfactant; and Dissolvan® or Lipesa® as surfactant. For 
the optimization of the oil extraction process an experimental design of the Scheffé 
network was used. The experiments showed oil removal efficiencies (% RE) between 
24-99%. The best extraction point was 60 wt% OPW, 5 wt% kerosene and 35 wt% co-
surfactant/surfactant ratio (C/S ratio = 9). Then, the effects of C/S ratio, microemulsion 
load capacity, oil removal kinetics, temperature and speed of phase separation were 
evaluated, at the optimum point. From these tests it was possible to achieve 100% oil 
removal using C/S = 9, t = 25 min, T = 50-60 °C, demonstrating the feasibility of the 
systems evaluated. 
 
Keywords: Petroleum;Produced water;Surfactant;Microemulsion;Oil removal. 
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Introdução 

No processo de extração do petróleo uma das frações geradas é a água produzida (AP), 
que está presente nos reservatórios de óleo e gás natural, e é trazida à superfície junto 
com o petróleo. Sendo um efluente que apresenta um grande volume de produção [1]. 
A água produzida é composta principalmente por água, compostos orgânicos (óleos e 
graxas), compostos inorgânicos (sais e metais), além dos resíduos de produtos 
químicos utilizados no processo de produção [2]. Quando a AP possui um baixo teor de 
metais (< 0,01 mg/L) e um teor de óleo e graxas (TOG) na faixa de 100-150 mg/L ela 
pode ser classificada como água produzida oleosa (APO). Gerenciar o destino da AP 
tem sido um grande desafio para as indústrias petrolíferas independente dos seus 
possíveis destinos: descarte, injeção ou reuso. Em todos os casos é necessário o 
tratamento da AP, visando evitar danos ao meio ambiente e às instalações de produção 
[3]. O tratamento da AP possui muitas tecnologias atuais que são difíceis de serem 
aplicadas devido ao alto custo de operação [4]. Nesse sentindo, o estudo de tensoativos 
e sistemas microemulsionados (SME) estão tendo destaque na sua utilização para 
produção, prospecção e tratamento de resíduos e efluentes, na indústria de petróleo [5], 
já que possuem elevadas área interfacial e estabilidade, alto poder de solubilização 
tanto de substâncias polares quanto apolares e capacidade de combinar grandes 
quantidades de dois líquidos imiscíveis em uma única fase macroscopicamente 
homogênea [6]. Os sistemas microemulsionados são termodinamicamente estáveis, 
formados por dois líquidos imiscíveis com um tensoativo em combinação ou não com 
um co-tensoativo [7]. Esse estudo apresenta a novidade de avaliar a aplicação de SME 
no tratamento de água produzida oleosa de petróleo (APO), oriunda da Bacia Potiguar 
(RN/Brasil), visando contribuir no tratamento de efluentes das indústrias de petróleo e 
tornar os processos de remoção de óleo mais eficientes e econômicos. 
 
Metodologia 

 
Obtenção e caracterização da APO Este estudo usou uma água produzida sintética que 
foi baseada em amostras de efluentes reais de uma Estação de Tratamento de Efluentes 
(Rio Grande do Norte/Brasil). A amostra foi analisada, e apresentou alta concentração 
de sódio, baixas concentrações de outros metais (< 0,001mg/L) e um teor de óleo e 
graxa (TOG) de 150 mg/L, sendo denominada água produzida oleosa (APO). Para 
reproduzir com precisão a amostra sintética, foram obtidas algumas propriedades físicas 
e químicas da APO, incluindo pH, condutividade, turbidez, metais dissolvidos e TOG. 
Todos os métodos de determinação dos parâmetros seguiram os Métodos Padrão para 
o Exame de Água e Águas Residuais [8]. Os experimentos de remoção de óleo foram 
realizados usando apenas APO sintética, que eram preparadas no mesmo dia das 
análises, para evitar a modificação de sua composição devido ao tempo de 
armazenamento. Análise de extração de óleo Foram escolhidos dois SME neste estudo, 
tendo os seguintes componentes: Fase Aquosa (FA): APO sintética; Fase Oleosa (FO): 
querosene de aviação; e Fase [C + T] com razão de matéria ativa C/T = 9. A região de 
Winsor II (SME-WII, microemulsão de óleo em água (O/A) em equilíbrio com uma fase 
aquosa em excesso) [9] foi escolhida neste trabalho de modo a remover o óleo da APO. 
Foram usados os desemulsificantes comerciais Dissolvan 970 (Clariant) e Lipesa 1393 
(Clariant); e como cotensoativo Álcool Iso-Amílico P.A. (2-pentanol) (Vetec, 98,5%). O 
método de construção dos diagramas pseudoternários deste trabalho baseou-se na 
titulação volumétrica com pesagem analítica das proporções volumétricas, a fim de se 
obter as proporções mássicas respectivas, envolvendo a determinação dos pontos de 
solubilidades máximas da matéria ativa C + T nas FA e FO [6]. Os sistemas foram 
agitados e centrifugados de modo a separar a microemulsão carregada com óleo da 
APO tratada. A temperatura dos sistemas nesta primeira parte do experimento foi a 
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ambiente (27°C), tempo de agitação e de centrifugação de 5 min cada e velocidade de 
centrifugação de 3000 rpm. De modo a quantificar o teor de óleo e graxas presente na 
APO tratada, foi realizado o procedimento de extração líquido-líquido. A amostra tratada 
teve a fase microemulsionada removida de sua parte superior e, em seguida, misturada 
com n-Hexano (Synth, 100%), na proporção mássica de 1g de n-Hexano para 2g de 
APO tratada, seguindo-se a agitação manual durante cerca de dois minutos. Com isso, 
formou-se uma fase superior orgânica formada por n-Hexano e o óleo presente na APO 
que não tinha sido removido pelo SME. TOG foi quantificado pela coleta de 2 mL de 
fase orgânica usando um analisador Infracal TOG/TPH HATR-T2 da Wilks Enterprise, 
onde mediu-se a absorbância infravermelha nas amostras. Repetições de pelo menos 
duas vezes em todas as medidas foram realizadas a fim de diminuir o erro estatístico. 
A eficiência de remoção de óleo das amostras tratadas (%E_R) foi calculada com base 
na Equação (1) [10]. %E_R=([TOG]_APO-[TOG]_n)/[TOG]_APO .100 (1) onde: 
[TOG]_n é o teor de óleo e graxas da fase aquosa tratada do ensaio n, sendo n o número 
correspondente a cada ensaio (n = 1, 2, 3...); e [TOG]_APO é o teor de óleo e graxas 
da amostra de APO inicial ([TOG]_APO = 150 mg/L). A %E_R foi avaliada aplicando um 
planejamento de misturas de Rede de Scheffé [11], sendo realizados 10 ensaios, em 
duplicata. As variáveis foram: Composição de FA (XA) (g), composição de FO (XO) (g) 
e matéria ativa [C + T] (XC/T) (g). Foi escolhido o modelo cúbico especial para a leitura 
de dados. O software StatSoft STATISTICA 7.0 foi utilizado para os cálculos estatísticos 
dos efeitos estimados, análise de variância e geração de superfícies de resposta. A 
significância das três variáveis, bem como de suas interações, foi avaliada pelo teste de 
hipótese (valor p) para um intervalo de confiança de 95%. Também foi realizado o 
cálculo do valor de R², de acordo com a Equação (2), para determinar a eficiência dos 
modelos propostos de acordo com a variação dos dados. R^2=(∑_(k=1)^n▒(y_k^*-y ̅ )^2 
)/(∑_(k=1)^n▒(y_k-y ̅ )^2 )(2) onde y representa os valores experimentais, y* representa 
os valores calculados, k é a média dos valores experimentais e n é o número de valores 
experimentais. Estudo da formulação de melhor extração de óleo O ponto ideal foi 
escolhido com base na distribuição de compostos na composição de microemulsão e 
na máxima eficiência de remoção de óleo. Foi adotado um ponto com maior quantidade 
de APO (XFA) e menor XFO e XC/T. Foram estudadas as seguintes variações sobre o 
sistema: razão C/T, capacidade de carga do SME, cinética de remoção de óleo, 
influência da temperatura e velocidade da separação de fases. Influência da razão C/T 
Para o ponto ótimo utilizou-se a razão C/T = 9, com base em um trabalho anterior [7]. 
Então foram avaliadas diferentes razões C/T (C/T = 4, 2 e 1) visando diminuir a 
quantidade de co-tensoativo utilizado. Capacidade de carga da microemulsão A fase de 
microemulsão obtida após a primeira extração foi agitada com uma nova amostra de 
APO (5 min, 3000 rpm). Em seguida, essa nova fase de microemulsão foi extraída com 
o auxílio de uma seringa, e agitada com a adição de um novo volume de APO, e assim 
sucessivamente. No total, foram realizadas 10 extrações. As proporções utilizadas em 
cada extração foram de 33,3% de microemulsão para 66,7% de APO. Cinética de 
extração de óleo pela microemulsão Foi testado um modelo diferencial de ordem p para 
descrever a cinética de remoção do óleo. Como mostrado na Equação (3) [12]. -
d[TOG]/dt=k[TOG]^p (3) onde: [TOG] é o teor de óleo e graxas da fase aquosa após o 
tempo de remoção (mg/L); k é a constante cinética; t é o tempo de remoção (min); p é 
a ordem da remoção. Os dados observados neste estudo serão correlacionados com 
um modelo cinético de ordem p, Equação (3). Como o valor de p não era conhecido, 
foram estimadas a constante cinética e a ordem p para os sistemas de tratamento. 
 
Resultados e Discussões 
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Efeito da Temperatura O efeito da temperatura na capacidade de remoção óleo da APO 
foi avaliado a partir da temperatura ambiente (27 °C) até 70 °C. Os sistemas foram 
agitados manualmente por 5 minutos, e sem centrifugação, foram aquecidos em banho 
maria. Efeito da velocidade de separação de fases A velocidade de centrifugação usada 
para promover a separação de fases variou de 500, 1000, 1500, 2000, 2500 e 3000 rpm. 
O tempo de centrifugação de cada ensaio foi de 5 min. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Obtenção e caracterização da APO Os resultados obtidos por meio da caracterização 
dos parâmetros físico-químicos da APO industrial, estão mostrados na Tabela 1. Pode-
se observar que os teores de metais presentes são inferiores aos valores encontrados 
em uma água produzida típica [13,14], bem como a concentração de óleo e graxas 
presentes esteve em um valor próximo ao aceitável para a definição de APO (TOG = 
150 ppm). Tabela 1. Resultados da caracterização da APO e comparação com os 
parâmetros de uma AP típica. Parâmetros Valores medidos Valores de acordo com a 
literatura para AP Referência pH 7.62 6.6 – 9.1 [13] Condutividade (mS/cm-1) 2.60 0.9 
– 52.9 [13] Turbidez (NTU) 191 180 [14] Cloretos (mg/L) 955.00 2100 [14] Sólidos totais 
dissolvidos (mg/L) 3740 3580 [14] Sulfetos (mg/L) < 0.05 19 – 368 [10,11] Ni+2, Fe+2, 
Pb+2, Cd+2, Cu+2, Ag+, Zn+2, Ca+2, K+, Mg+2 (mg/L) < 0.001 14.9 – 269 [13] Na+2 
(mg/L) 3476 1240 – 5553 [10,11] Mn+2 (mg/L) 0.054 - NH4 (mg/L) 0.85 - NO3- (mg/L) < 
0.3 - NO2- (mg/L) < 0.01 0.09 [14] Oxigênio dissolvido 10.50 - TOG (mg/L) 150 2072 – 
4320 [13] Benzeno, Tolueno e Xileno (mg/L) 0.2471 – 0.3330 - Fonte: Autor. A partir 
destes dados, para a obtenção da APO sintética, parâmetros como salinidade (NaCl – 
Vetec, 99%), TOG (óleo bruto – PETROBRAS) e pH foram calculados e/ou controlados. 
Condutividade e turbidez foram medidas, mas não controladas. Demais constituintes, 
devido à baixa quantidade nesse tipo de efluente, não foram adicionados ao efluente 
sintético. Análise da extração de óleo Os SMEs estão representados nos diagramas 
pseudoternários com as regiões de SME-WII em destaque, conforme Figura 1. Na 
mesma Figura apresenta-se a rede Scheffé utilizada para avaliar a remoção de óleo da 
APO em todos os sistemas de microemulsão investigados neste trabalho. Os pontos A 
a J representam as diferentes composições de frações mássicas das fases de 
microemulsão para obtenção dos sistemas de WII. A área de varredura de cada 
planejamento contemplou o mais próximo possível a esquerda da região de WII, de 
modo a utilizar mais APO nos ensaios. Figura 1. Representação esquemática das 
regiões de WII e dos pontos experimentais (Scheffe net) para os sistemas contendo (a) 
Dissolvan e (b) Lipesa. Fonte: Autor. Os resultados mostrados na Tabela 2, após o 
tratamento estatísticos, forneceram um modelo significativo que representa o 
comportamento de cada sistema nas regiões de microemulsão estudadas. Foram 
obtidas boas porcentagens de remoção de óleo para todos os sistemas, com destaque 
para os ensaios de maior proporção de APO (ponto A), apresentando valores de %ER 
de 81.935% para o SME contendo Dissolvan e 98.276% para o SME contendo Lipesa. 
Tabela 2. Teor de óleo e graxas (TOG) da APO tratada e da eficiência de extração de 
óleo (%ER) nos ensaios de mistura da rede de Scheffé. Ensaios XA (%) XO (%) XC/T 
(%) Dissolvan Lipesa TOG* (mg/L) ER* (%) σ TOG* (mg/L) ER* (%) σ A 60 5 35 27.096 
81.935 0.587 2.584 98.276 0.391 B 45 20 35 8.297 94.468 1.077 0.001 99.999 0.000 C 
30 35 35 33.328 77.780 0.000 26.265 82.489 0.000 D 45 5 50 15.256 89.829 0.783 
23.357 84.428 0.195 E 30 20 50 86.092 42.605 0.195 3.727 97.515 0.097 F 30 5 65 
113.824 24.117 0.643 48.493 67.671 0.000 G 40 15 45 62.514 58.323 0.489 9.948 
93.367 0.029 H 50 10 40 0.299 99.800 0.979 1.753 98.830 0.195 I 35 25 40 6.739 95.507 
0.979 4.454 97.030 0.195 J 35 10 55 26.162 82.558 0.489 25.123 83.251 0.293 
*Significam as duplicatas. XA: fase aquosa, XO: fase orgânica, XC/T: matéria ativa [C + 
T], TOG: teor de óleo e graxas, ER: eficiência de remoção de óleo, e σ: desvio padrão. 
Fonte: Autor. A Figura 2 mostra o TOG de cada amostra obtida nos ensaios do 
planejamento estatístico com suas respectivas eficiências de remoção (%ER). Nota-se 
que, tanto para o sistema contendo Dissolvan (Figura 2a) quanto para o sistema 
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contendo Lipesa (Figura 2b), o ensaio F apresentou a menor eficiência de remoção. Isso 
acontece por esse ser um ponto de maior concentração de matéria ativa [C + T] em 
relação aos demais. O excesso de matéria ativa faz com que esta migre para a fase 
aquosa, principalmente a concentração de tensoativos que possuem gotículas de óleo 
ligadas à sua parte apolar, ficando disperso no meio. Nota-se também que os ensaios 
com maior teor de fase aquosa (APO) forneceram os melhores rendimentos de extração 
nos dois sistemas (pontos A, B e H), o que corresponde a um bom resultado, pois se 
aumenta o volume de água tratada. De um modo geral, os sistemas contendo Lipesa 
foram mais eficazes que os contendo Dissolvan, uma vez que o Dissolvan possui um 
caráter hidrofílico maior, ficando uma boa quantidade dispersa na fase aquosa. Figura 
2. TOG (mg/L) e ER (%) dos ensaios do planejamento estatístico Rede de Scheffe para 
os sistemas contendo (a) Dissolvan e (b) Lipesa. ( ) TOG da APO; ( ) %ER. Fonte: Autor. 
A análise estatística previu o melhor modelo de extração do óleo para cada sistema, 
usando um valor de confiança no nível de 95%. As Equações (4) e (5) apresentam os 
modelos que representam o comportamento de cada sistema nas regiões de 
microemulsão estudadas utilizando os tensoativos Dissolvan e Lipesa, respectivamente. 
As variáveis significativas estão em destaque. ER (%) = 84,414XFA + 96,318XFO + 
81,909XC/T + 15,165XFAXFO –135,798XFAXC/T – 236,075XFOXC/T + 
966,018XFAXFOXC/T (4) ER (%) = 98,306XFA + 102,857XFO + 81,224XC/T – 
56,422XFAXFO + 26,065XFAXC/T – 94,455XFOXC/T + 417,596XFAXFOXC/T (5) Na 
Tabela 3 apresenta-se o ajuste estatístico ANOVA, e observa-se que foi encontrado 
valor F acima de 1 para os dois sistemas, indicando que os modelos são 
estatisticamente significantes e os pontos experimentais são adequadamente descritos 
pelos modelos. Todos os coeficientes selecionados, com exceção do coeficiente de 
XFAXFO para o sistema contendo Dissolvan, foram estatisticamente significantes no 
nível de confiança de 95%, obtendo-se valores de R2 = 0.90 para o SME contendo 
Dissolvan e R2 = 0.92 para o SME contendo Lipesa. Tabela 3. ANOVA para o ajuste do 
modelo cúbico especial. Dissolvan + Álcool Isoamilíco + querosene + APO Soma 
quadrática (SQ) Graus de liberdade Média quadrática (MQ) F Modelo 8023,93 6 1337,32 
5,24 Resíduo 3313,86 13 254,91 Falta de ajuste 3302,32 3 1100,72 Erro puro 11,54 10 
1,15 Total 11337,79 19 R² = 0,90 Lipesa + Álcool Isoamilíco + querosene + APO Soma 
quadrática (SQ) Graus de liberdade Média quadrática (MQ) F Modelo 1874,642 6 
312,440 27,338 Resíduo 148,575 13 11,428 Falta de ajuste 148,200 3 49,399 Erro puro 
0,375 10 0,037 Total 2023,216 19 R² = 0,92 Fonte: Autor. Para cada modelo, foram 
gerados os diagramas de isoresposta específicos, analisados e apresentados na Figura 
3, onde as regiões de máxima eficiência de remoção de óleo dentro de cada diagrama, 
podem ser visualizadas. Observa-se na Figura 3 que os melhores pontos de remoção 
de óleo são, sistemas de composição ricos em fase aquosa (APO). O sistema contendo 
Lipesa apresentou ainda mais destaque por conter uma maior área de varredura com 
pontos de E_R = 100%, e com isso, tendo uma maior variedade de pontos neste valor 
de remoção. Em ambos os sistemas, houve uma boa varredura de área de modo a 
obter-se ensaios com E_R > 90%. Diante disso, em ambos os sistemas, pode-se 
escolher como ponto ótimo o ponto A, de modo a ser avaliado outras condições nele 
que visem a melhorar o fenômeno da extração e por ser o ponto que utiliza um maior 
volume de APO em relação aos demais. Figura 3. Diagramas representando as áreas 
de domínio da rede Scheffe para a eficiência de extração de óleo (%ER) para os 
sistemas contendo (a) Dissolvan e (b) Lipesa. Fonte: Autor. Estudo da formulação de 
melhor extração de óleo De acordo com os resultados obtidos pela rede de Scheffé, a 
composição do ponto para o estudo da fase ótima de extração dos dois sistemas foi: 
60%XA, 5%XO e 35%XC/T. O peso total da soma de todos os constituintes foi de 8g, 
em todos os ensaios e testes. Influência da razão C/T A Figura 4 mostra as curvas de 
teor de óleo e graxas (TOG) na APO após o tratamento e a eficiência de remoção de 
óleo (%ER) para a separação do sistema óleo-água (O/A) avaliadas por meio do 
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aumento da razão C/T até a razão determinada pelo ponto ótimo, onde se pode observar 
que o aumento do teor de co-tensoativo contribui para o aumento da taxa de remoção 
de óleo. Isso ocorre porque o co-tensoativo, no caso de sistemas envolvendo 
tensoativos não-iônicos, funciona como um agente auxiliar de solubilização do óleo 
presente na APO, aumentando a quantidade de óleo removida [15]. O sistema contendo 
Lipesa apresentou maior remoção de óleo em comparação com o sistema contendo 
Dissolvan, uma vez que o Dissolvan apresenta um forte caráter hidrofílico, e por isso, 
parte dos tensoativos continuam presentes na fase aquosa do sistema, formando 
micelas diretas em torno das gotículas de óleo. Esse fenômeno não acontece com 
intensidade no sistema contendo Lipesa, uma vez que, por ser um tensoativo de menor 
caráter hidrofílico, o mesmo tem maior quantidade presente na fase microemulsionada 
e, portanto, grande parte do óleo capturado por suas micelas é extraída junto com a 
microemulsão. Com isso, a razão C/T = 9 apresenta-se como a melhor razão de matéria 
ativa para extração máxima de óleo dos dois sistemas, resultado condizente com outros 
estudos [16]. Figura 4. Comportamento do TOG da APO tratada e da ER de óleo em 
função da razão C/T. ( ) TOG da APO tratada: SME contendo Dissolvan; ( ) TOG da 
APO: SME contendo Lipesa; ( ) %ER: SME contendo Dissolvan; ( ) %ER: SME contendo 
Lipesa. Fonte: Autor. Capacidade de carga da microemulsão A Tabela 4 apresenta os 
resultados do teor de óleo e graxas (TOG) e da eficiência de extração de óleo (%ER) 
referentes aos ensaios após o tratamento da APO. Tabela 4. Teor de óleo e graxas 
(TOG) e eficiência de extração de óleo (%ER) dos ensaios após tratamento da APO 
seguindo a rede de Scheffé. Extração Dissolvan Lipesa TOG* (mg/L) ER* (%) σ TOG* 
(mg/L) ER* (%) σ 1 1,130 99,246 0,001 3,934 97,376 2,203 2 1,338 99,107 0,001 1,213 
99,190 0,088 3 1,649 98,900 0,001 1,421 99,052 0,000 4 1,857 98,761 0,001 1,141 
99,239 0,044 5 3,934 97,376 0,002 2,106 98,595 0,146 6 1,234 99,177 0,001 1,566 
98,955 0,029 7 1,857 98,761 0,001 0,569 99,620 0,205 8 0,922 99,384 0,001 2,190 
98,539 0,176 9 5,573 96,284 0,003 5,596 96,268 0,058 10 1,857 98,761 0,001 5,181 
96,545 1,321 *Significam as duplicatas. TOG: teor de óleo e graxas, ER: eficiência de 
remoção de óleo, e σ: desvio padrão. Fonte: Autor. A Figura 5 mostra o comportamento 
da extração de óleo por meio da capacidade de carga, e exibe as regressões lineares 
obtidas para os sistemas contendo o Dissolvan e o Lipesa. Figura 5. (a) Primeira e (c) 
décima extração do sistema com Dissolvan e (b) primeira e (d) décima extração do 
sistema com Lipesa; (e) Comportamento da variação de volume de microemulsão pelo 
número de extração realizada. (a) (b) (c) (d) (e) ( ) Ensaios contendo Dissolvan; ( ) 
Ensaios contendo Lipesa; ( ) Regressão linear para os ensaios contendo Dissolvan; (---
) Regressão linear para os ensaios contendo Lipesa. Fonte: Autor. De acordo com a 
Tabela 4, há pouca variação nos resultados de %ER para as 10 extrações com a mesma 
microemulsão, obtendo-se boas remoções quantitativas de óleo (%ER > 95%) para os 
dois sistemas. Entretanto, o volume da microemulsão diminui continuamente a cada 
extração, conforme mostra as Figuras 5a e 5c para a primeira e última extração do 
sistema com Dissolvan e as Figuras 5b e 5d para a primeira e última extração do sistema 
com Lipesa. Isso acontece devido o transporte de moléculas de água da microemulsão 
para a fase aquosa em oposição as moléculas de óleo que vão da fase aquosa para a 
fase microemulsionada, ocorrendo uma troca de matéria entre as fases. Uma vez que o 
teor de óleo é menor que a quantidade de água no sistema total (microemulsão + FA), 
mais moléculas de água são extraídas da microemulsão em comparação com a 
quantidade de óleo que é transferida para a microemulsão. De modo a realizar uma 
previsão da quantidade máxima de extrações que podem ser realizadas pela fase 
microemulsionada dos dois sistemas, foi realizada uma regressão linear que relacionou 
número de extrações (N) vs volume da fase microemulsionada (V) (cm³), conforme 
mostra a Figura 5e. A partir dessa regressão, foi possível obter as Equações (6) e (7) 
para os sistemas contendo Dissolvan e Lipesa, respectivamente. O coeficiente de 
determinação dos dois modelos foi de R² = 0.97, o que demonstra um bom ajuste dos 
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dados experimentais. De acordo com estes modelos, o número máximo de extrações 
de ambos os sistemas é em torno de 22 vezes (V ~ 0,001 cm³) utilizando a mesma 
microemulsão continuamente em volumes diferentes de APO na proporção 1g de 
microemulsão para 2g de APO. V=-0,1116N+2,3065 (6) V=-0,0959N+2,0708 (7) 
Cinética de extração de óleo pela microemulsão A Figura 6 mostra o ajuste da curva 
cinética para remoção de óleo para os dois sistemas microemulsionados de tratamento, 
junto com os parâmetros que foram encontrados de acordo com o ajuste dos modelos 
aos dados experimentais dos dois sistemas. Figura 6. Comportamento cinético de 
extração de óleo da APO. ( ) Ensaios contendo Dissolvan; ( ) Ensaios contendo Lipesa; 
( ) modelo cinético para os ensaios contendo Dissolvan; (---) Modelo cinético para os 
ensaios contendo Lipesa. Fonte: Autor. A qualidade do ajuste foi medida através do 
coeficiente de determinação (R2). Altos valores de coeficiente de determinação (R2 > 
0.99) foram encontrados para os dois sistemas, demonstrando que modelos de ordem 
próxima a 2 foram satisfatórios para representar a redução do TOG. Valores coletados 
acima de 25 min apresentaram-se com TOG maior do que os ensaios em tempos 
anteriores, e por isso, não foram ajustados nos modelos. Isso pode ter acontecido 
devido ao excesso de tempo de centrifugação que desestabilizou a fase 
microemulsionada, fazendo com que moléculas de óleo retornassem a fase aquosa da 
APO, emulsionando o sistema. Portanto, o tempo máximo de centrifugação dos dois 
sistemas, a uma velocidade de agitação de 3000 rpm, é de 25 min. Efeito da 
Temperatura A Figura 7 apresenta o comportamento da extração do óleo em função das 
temperaturas dos sistemas. Figura 7. Comportamento do teor de óleo e graxas da APO 
tratada e da eficiência de extração de óleo em função da temperatura. ( ) TOG da APO 
tratada: SME contendo Dissolvan; ( ) TOG da APO: SME contendo Lipesa; ( ) %ER: 
SME contendo Dissolvan; ( ) %ER: SME contendo Lipesa. Fonte: Autor. De acordo com 
a Figura 7, é possível notar que o aumento da temperatura favorece a extração do óleo, 
obtendo-se inclusive ensaios com ER = 100%. Esse tipo de comportamento é esperado 
para microemulsões contendo tensoativos não-iônicos, em que o aumento da 
temperatura provoca redução da hidrofilia com consequente dessolubilização da água 
e solubilização do óleo [17,18]. O sistema contendo Lipesa consegue obter ER = 100% 
em temperaturas menores (a partir de 50°C) do que o sistema contendo Dissolvan (a 
partir de 60°C). Isso acontece porque o Dissolvan possui uma característica hidrofílica 
maior do que o Lipesa, necessitando então de temperaturas maiores que possam 
superar sua hidrofilia e fornecer uma característica lipofílica para o mesmo. Efeito da 
velocidade de separação de fases A Figura 8 mostra o comportamento da extração do 
óleo por meio da velocidade de centrifugação dos sistemas. Figura 8. Comportamento 
do teor de óleo e graxas da APO tratada e da eficiência de extração de óleo em função 
da velocidade de separação de fases. ( ) TOG da APO tratada: SME contendo 
Dissolvan; ( ) TOG da APO: SME contendo Lipesa; ( ) %ER: SME contendo Dissolvan; 
( ) %ER: SME contendo Lipesa. Fonte: Autor. É possível observar para o sistema 
contendo Dissolvan que em velocidades até 1500 rpm ocorre ER = 100%, porém, com 
o aumento dessa velocidade, a extração começa a cair rapidamente para valores de ER 
< 90%. Isso acontece porque o aumento da velocidade de agitação desequilibra a fase 
microemulsionada fazendo com que o óleo retido nesta fase retorne para a fase aquosa 
da APO, emulsionando o sistema. Comportamento diferente pode ser notado no sistema 
contendo Lipesa. O aumento da velocidade de centrifugação favorece a separação das 
fases e, consequentemente, a extração do óleo do sistema aumenta com o aumento da 
velocidade até 2500 rpm, na qual a ER = 100%. Porém, aumentando para valores 
maiores que 2500 rpm, há um desequilíbrio da fase microemulsionada, fazendo com 
que o óleo retorne a fase aquosa. Com isso, para o sistema contendo Dissolvan, 
velocidades maiores que 1500 rpm são recomendadas, enquanto para o sistema 
contendo Lipesa, o recomendado é utilizar velocidades na faixa de 2000-2500 rpm. 
Esses valores estão condizentes com a estabilidade de sistemas microemulsionados, 
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uma vez que na literatura encontra-se faixas de velocidade menores que 3000 rpm [19-
21]. 
 
Conclusão 

 
Com os resultados obtidos neste trabalho concluiu-se que: 1. A caracterização da água 
produzida, coletada em meio industrial de uma Estação de Tratamento de Efluentes no 
estado do Rio Grande do Norte, indicou a presença de água produzida oleosa com 
baixas concentrações de metais (< 0,01%). 2. A extração de óleo da APO para todos os 
sistemas apresentaram faixas de remoção de óleo de 80-100%. 3. Os sistemas com 
maior quantidade de água produzida oleosa em sua composição (60% em massa (g/g) 
do sistema) forneceram maiores valores de remoção de óleo (80-95%). 4. O aumento 
da razão C/T permitiu um aumento da eficiência de remoção de óleo de 60% para o 
sistema contendo Dissolvan e 40% para o sistema contendo Lipesa no intervalo de C/T 
= 1 para C/T = 9. 5. A mesma fase microemulsionada mostrou capacidade de extrair 
mais de 95% do óleo presente em cada novo volume de água produzida. Estimou-se, 
por regressão linear, que uma fase microemulsionada pode tratar até 22 volumes de 
água produzida diferentes, na razão de 1g de microemulsão para 2g de água produzida. 
6. Os resultados experimentais da remoção de óleo foram descritos por um modelo 
cinético de ordem próxima a segunda ordem para os dois sistemas. Para o sistema 
contendo Dissolvan, a maior taxa de remoção (k = 9.99x10-3 g-1s-1 e p = 1.88) foi obtida 
em intervalos de tempo de 20-25 min de centrifugação, enquanto para o sistema 
contendo Lipesa, a maior taxa de remoção (k = 60.3x10-3 g-1s-1 e p = 1.99) foi obtida 
em intervalos de tempo de 10-25 min de centrifugação. 7. O sistema contendo Lipesa 
obteve extração máxima de óleo em temperaturas a partir de 50°C, enquanto o que o 
sistema contendo Dissolvan apresentou extração máxima a partir de 60°C. 8. Para o 
sistema contendo Dissolvan, velocidades de centrifugação em até 1500 rpm permitem 
uma extração de óleo de 100%, enquanto para o sistema contendo Lipesa, o aumento 
da velocidade de centrifugação favoreceu a separação das fases até ser obtida uma 
eficiência de extração de óleo de 100% a 2500 rpm. Portanto, a metodologia de 
tratamento de água produzida por sistemas microemulsionados abriu uma nova 
possibilidade de tratamento de água produzida e de uso de microemulsões de forma 
simples, rápida e sem a geração de resíduos prejudiciais ao meio ambiente. 
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TÍTULO: Controle de nível de um tanque utilizando o método de Linearização por 

Realimentação 

Resumo 

 

A automação de sistemas hidráulicos está presente em diversas áreas, como em 
plantas industriais, tanques de descarte de líquidos radioativos, geração de energia, 
entre outros. Para o controle de tanques onde há fluxo contínuo de substâncias além de 
ter um sistema de medição eficiente, faz-se necessário um sistema de controle que seja 
capaz de manter o nível do tanque e de responder a possíveis alterações no fluxo, 
apresentando um comportamento não linear do sistema. Portanto para essa situação é 
viável propor um método de controle não linear, com o objetivo de rastrear as variações 
de nível em tanques, ocasionadas pelo fluxo de material. A implantação desse método 
pode contribuir para a qualidade do processo industrial, e consequentemente aumentar 
a confiança na segurança da planta e reduzir gastos. Neste trabalho, uma estratégia de 
Linearização por Realimentação foi proposta para o rastreamento das variações de nível 
em um modelo de tanque aberto, que se modifica de acordo com a vazão do fluído. 
Resultados numéricos confirmam um comportamento satisfatório no desempenho do 

controlador, que proveu valores de erro baixos. 

 
 
Palavras-chave: Controle de nível, Linearização por Realimentação, Vazão. 

TITLE: Level control of a tank using the Feedback Linearization method 

Abstract 

 
The automation of hydraulic systems is present in several areas, such as in industrial 
plants, tanks for the disposal of radioactive liquids, power generation, among others. For 
the control of tanks where there is a continuous flow of substances in addition to having 
an efficient measurement system, it is necessary to have a control system that is able to 
maintain the level of the tank and respond to possible changes in the flow, presenting a 
non linear system. Therefore, for this situation it is feasible to propose a non-linear 
control method, with the objective of tracking the level variations in tanks, caused by the 
material flow. The implementation of this method can contribute to the quality of the 
industrial process, and consequently increase confidence in plant safety and reduce 
costs. In this work, a Feedback Linearization strategy was proposed to track the level 
variations in an open tank model, which changes according to the fluid flow. Numerical 
results confirm a satisfactory behavior in the performance of the controller, which 
provided low error values. 
 

Keywords: Level control, Feedback Linearization, Flow. 
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Introdução 

Sistemas de controle de nível são comuns no ambiente industrial. eles podem estar 
presentes em caldeiras, em silos, em reatores. Processos que demandam entrada e 
saída constante de substâncias de um reservatório para outro, são observados com 
frequência nas linhas de produção e suas funções são das mais variadas, tais como: 
arrefecer um reator, gerar energia, misturar líquidos, usinas de processamento de 
produtos cultivado como a cana-de-açúcar, entre outras. Esses sistemas são 
considerados não lineares, devido as constantes variações de fluxo inerentes as 
demandas do processo que eles estão instalados. 

Um bom modelo matemático do sistema, garante um bom desempenho para o 
controlador. Além disso, analisar o comportamento e o desempenho das estratégias de 
controle utilizando as simulações que modelam o sistema, também é essencial antes da 
aplicação real, em algum sistema de controle hidráulico em campo. Para o controle do 
sistema, será utilizada a técnica de Linearização por Realimentação (LR), que tem como 
objetivo transformar um sistema dinâmico não linear, em um sistema linear, em malha 

fechada. 

Os sistemas de controle em plantas industriais, tem que ter capacidade para responder 
a alterações constantes no sistema, em que ele está operando. Por isso, utilizando a 
estratégia de controle de LR, irá auxiliar o mecanismo a responder, a partir das 
informações fornecidas pelos sensores, as variações no comportamento do processo. 

O presente artigo tem como objetivo geral, a implementação da estratégia de controle 
de Linearização por Realimentação, em um modelo de tanque aberto, onde deseja-se 
manter a altura da coluna de líquido constante controlando a vazão de entrada do 
sistema. Para isso objetivos específicos deverão ser cumpridos. Primeiramente é 
preciso fazer a modelagem do sistema e após isso, definir a lei de controle do sistema. 
Por fim, deve-se aplicar a estratégia escolhida e analisar o comportamento dela em 
relação ao sistema. 

 

Metodologia 

 

O artigo foi desenvolvido considerando um modelo de tanque aberto, com uma abertura 
na base e sendo alimentado por cima por uma bomba. Neste caso o controle de nível é 
obtido variando a vazão de saída da bomba que alimenta o tanque. O modelo do tanque 
é representado na Figura 1 do Anexo 1. A equação que governa o sistema é obtida de 
acordo com a variação volumétrica do tanque e pode ser representada pela diferença 
entre a vazão de entrada qe e a vazão de saída qs e pode ser vista na Eq. 1 do Anexo 
2. Na Eq.1 do Anexo 2, h representa a altura da coluna de líquido e A1 a área da seção 
do tanque. Representando u como a vazão de entrada no tanque (qe). Na Eq. 2 do 
Anexo 2, representa a área da seção no orifício na base do tanque. Derivando a 
equação, obtemos a Eq.3 do Anexo 2. O controle utilizado para esse sistema, que é um 
tanque simples com entrada e saída, é do tipo proporcional, a entrada do sinal de 
controle pode ser escrita, de acordo com a Eq. 4 do Anexo 2. Onde T, representa o sinal 
de saída de um sensor de peso, que avalia a vazão volumétrica do tanque e b é a 
constante de proporcionalidade do sistema. A equação, para este problema é dada pela 
Eq. 5 do Anexo 2. Por fim a equação que governa o problema a ser investigado 
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relacionando a Eq. 5 e Eq. 2, resulta na Eq. 6 do Anexo 2. Para a solução da EDO foi 
utilizado o método de Range-Kutta de quarta ordem, utilizando como condições iniciais 
h=2 e h’=0, no instante t=0 a simulação do sistema se deu entre os instantes de 0 à 
120s. Portanto, para determinar a lei de controle do sistema foi utilizado o método de 
linearização por realimentação. Que pode ser expressa, de acordo com o que é 
apresentado na Eq. 7 no Adexo 2, onde xdé o valor de altura da coluna de líquido, que 
se deseja alcançar e lambda é uma constante positiva. A equação que fornece os 
valores de xd é dada pela Eq.8 do Anexo 2. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados do sistema de controle proposto, foi obtido por meio de simulações a partir 
das equações apresentadas acima. Foi possível observar que para diferentes valores 
de era possível observar uma mudança significativa nos valores da diferença entre os 
valores dados pela lei de controle e os valores de altura desejados. No caso onde 
lambda= 2.6, os valores de erro se tornam mais próximos de zero, como é representado 
na Fig. 4 no Anexo 1, para lambda= 1.2, (Fig.5) estes valores aumentam, apresentando 
uma queda no desempenho do controlador, para valores de lambda mais baixos que 
1.2 e mais altos que 2.6 o rastreamento, feito pelo controlador a partir de certo ponto se 
torna inviável, portanto o valor que apresentou melhores resultados foi o de lambda= 

2.6. 

Na Fig.2 do Anexo 1, é apresentado as curvas que demonstram o comportamento do 
controlador e dos valores de altura desejados, é visível que a resposta do controlador a 
variação de vazão no tanque é eficaz, essa afirmação pode ser corroborada pelos 

valores de erro dados na Fig.4. 

 
Conclusão 

 

O objetivo central deste trabalho é avaliar o comportamento da estratégia de controle 
não linear, para um modelo matemático inspirado em um sistema de tanque aberto, 
representado na Fig. 1 do Anexo 1. Os resultados foram obtidos por meio de simulações 
numéricas, onde foi aplicado a técnica de Linearização por Realimentação, para rastrear 
as variações na altura da coluna de líquido do sistema. A resposta do controlador as 
variações no sistema apresentaram bons resultados, é possível observar isso a partir 
da Fig. 2 e Fig.4 do Anexo 1, onde estão representados o rastreamento da trajetória e 
os a valores de erro ao longo do tempo. Além disso foi analisado a variação no 
comportamento de acordo, com alterações feitas na variável lambda, onde encontrou-

se um valor que proporcionou um bom resultado do controlador (lambda=2.6). 
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TÍTULO: Observações sobre consumo de energia e análises de eficiência energética na 

Plataforma Gap8 

Resumo 

O processamento próximo ao limite (near-threshold) combinado com a execução 
paralela em vários núcleos é uma técnica de eficiência energética utilizada em 
plataformas recentes. A placa gapuino GAP8 do projeto PULP (Parallel Ultra Low 
Power) da ETH Zurich utilizada nos experimentos desta pesquisa possui arquitetura 
RISC-V e um cluster com 8 cores para processamento paralelo. Ela foi projetada e 
implementada para ter um baixo consumo energético. As análises realizadas nesta 
pesquisa propõem-se a provar que é possível trabalhar em frequências elevadas, acima 
do guard band da placa, sem obter erros nos cálculos. Também é proposto provar que 
mesmo em casos que se obtenha erros, a correção destes é possível de forma rápida 
e eficiente, mantendo a velocidade de processamento e economia energética. 
 

Palavras-chave: Eficiência Energética; Análises Gráficas; GAP8; PULP. 

TITLE: Observations on energy consumption and energy efficiency analyzes on the 

Gap8 Platform 

Abstract 

Near-threshold processing combined with parallel execution in multiple cores is an 
energy efficiency technique used on recent platforms. The GAP8 gapuino board from 
the ETH Zurich PULP (Parallel Ultra Low Power) project used in the experiments of this 
research has RISC-V architecture and a cluster with 8 cores for parallel processing. It 
was designed and implemented to have a low energy consumption. The analyzes carried 
out in this research aim to prove that it is possible to work at high frequencies, above the 
board guard band, without obtaining errors in the calculations. It is also proposed to 
prove that even in cases where errors are obtained, correcting them is possible quickly 
and efficiently, maintaining processing speed and energy savings. 
 

Keywords: Keywords: Energy Efficiency; Graphic Analysis; GAP8; PULP. 

Introdução 

Trabalhar com dispositivos que objetivam a Eficiência Energética (EE) atualmente é 
questão de sobrevivência no mercado, tanto por motivos financeiros como ambientais. 
Além disso, a crescente demanda por dispositivos móveis e embarcados com IoT, 
resulta em um incremento no consumo de energia devido a alta exigência de 
processamento. Porém, conhecer e analisar o consumo de energia de um dispositivo 
embarcado é uma tarefa complexa pois depende de diversas variáveis, como: as 
características arquiteturais, as características de cada componente que compõe o 
dispositivo, a forma de operação e a exigência das aplicações que são executadas, 
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assim como também a forma como elas foram programadas. Se uma aplicação utiliza, 
por exemplo, bastante acesso à memória, ela naturalmente será mais lenta por conta 
dos acessos externos e esse tempo vai entrar na conta para verificar a eficiência do 
processamento. Conhecer como o hardware consome a energia de acordo com o 
funcionamento do programa é um passo essencial no sentido de aplicar métodos e 
análises do consumo energético. 
Nesse sentido, esse trabalho se propõe a fazer testes de análise de eficiência energética 
na placa GAP8, afim de evidenciar graficamente e comprovar estatisticamente que é 
possível economizar tempo e energia trabalhando em frequências além das 
especificadas como padrão pelo fabricante da placa. 

  

 
Metodologia 

 

Dentre os fatores que contribuem para o consumo energético de um processador estão: 
consumo de energia dinâmica, consumo de potência de curto-circuito, e a perda de 
potência devido a correntes de fuga \cite{wiki:Wiki}. O poder/consumo dinâmico de uma 
CPU é aproximadamente proporcional à frequência e ao quadrado da tensão. Por esse 
motivo um aumento na tensão influencia diretamente no aumento da potência e energia 
gasta. Para reduzir o consumo de frequência existem algumas técnicas comuns como 
undervolting (redução de tensão), underclocking (redução da frequência), redução da 
capacitância, etc. A principal abordagem utilizada nesse projeto foi de manter a tensão 
constante em um valor e elevar a frequência durante o processamento à níveis 
extremamente altos, visto que já é conhecido que é possível aumentar a frequência da 
GPU obtendo um melhor desempenho sem incorrer em um aumento perceptível de 
energia \cite{Alam}. 

Apesar da voltagem ser um dos principais componentes no cálculo do consumo por 
conta do termo quadrático, não é interessante diminuí-la considerando a abordagem 
utilizada de aumentar a frequência, pois quanto mais elevada a tensão maiores os níveis 
de frequência que podem ser atingidos ultrapassando o guard band. Diminuir a tensão 
teria um efeito negativo no desempenho. Essa técnica de ajustar em tempo de execução 
a frequência e a voltagem do processador, é conhecida como escalonamento de 
voltagem (voltage scaling). A técnica de usar vários valores de tensão e/ou de 
frequência está se tornando tão significativa, que na atualidade há vários processadores 
que oferecem a possibilidade de ter vários níveis de tensão, e o valor de funcionamento 
pode ser selecionado pelo usuário. 

No caso da placa gap8, os testes realizados variam entre 1V e 1.2V e a frequência foi 
explorada de 87MHz até cerca de 310MHz. O teste é construído com loops de uma 
forma em que todos os níveis de voltagem e de frequência são testados 
sequencialmente. Ao mesmo tempo em que os cálculos são performados, um script de 
medição de energia faz a aquisição dos dados necessários para a análise, como tempo 
do teste, potência e corrente média, esses dados são coletados através de uma placa 
conectada à própria gap8. Os resultados das execuções são salvos em arquivos .csv 
para posteriormente serem convertidos em dataframes do Python. A escolha da placa 
gap8, que possui arquitetura RISC-V e um cluster com oito cores de processamento 
paralelo se deu por conta do seu propósito de construção que é uma plataforma paralela 
de baixo consumo de energia para aplicações IoT de próxima geração \cite{Rossi}. 
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Resultados e Discussões 

 
Após a construção do teste de geração de números aleatórios, os resultados coletados 
são manipulados utilizando a linguagem Python. A primeira parte desse preparo se dá 
em fazer uma limpeza de valores não utilizados no conjunto de dados, assim como de 
possíveis erros. A biblioteca utilizada para tratamento e manipulação dos dados é 
Pandas. Em seguida, é realizada uma análise estatística utilizando a própria biblioteca 
statistics, que possui funções prontas para cálculos de média, desvio padrão e variância. 
É importante visualizar previamente o comportamento dos dados, principalmente se 
tratando de medições de energia em hardware que é suscetível a fatores externos, para 
que posteriormente não sejam observadas anomalias indesejadas nos resultados. 
  

Na imagem de estatísticas báscimas podemos verificar que a variação da energia em 
um teste realizado é na faixa de 10^-6, o que é esperado para testes sequenciais. Outra 
abordagem utilizada para gerar os resultados é a de executar dentro do teste o cálculo 
com o mesmo valor de voltagem e frequência dezenas de vezes para obter uma energia 
média aproximada que é gasta nesse ponto de funcionamento. Todos os dados 
coletados em testes foram plotados e organizados em pastas do Drive para ser possível 
utilizar a ferramenta Google Colab, que permite a criação, edição e execução de 
documentos com texto e código na nuvem. Nas imagens temos o exemplo de economia 
de tempo e energia em testes multicore e singlecore realizados.  

A escolha da biblioteca Plotly e seus submódulos se deu devido a capacidade de análise 
interativa com os gráficos, como é possível observar nas imagens. Além disso, é 
possível observar a eficiência de se trabalhar em altas frequências por nível de tensão 
que a placa suporta. 

  

 

Conclusão 

 

Este trabalho visa apresentar a importância da redução consumo de energia e potência, 
enfatizando e mostrando quais são os componentes críticos no cálculo final do gasto, 
como frequência e voltagem. Além disso, foi possível observar e constatar que um 
menor consumo de energia também significa menor dissipação de calor, o que aumenta 
a estabilidade do sistema. Menos uso de energia economiza dinheiro e reduz o impacto 
no meio ambiente, mas embora se observe que este tipo de computação próxima ao 
limite ou quase-limiar está se tornando muito mais prática do que era no passado, ela é 
uma tecnologia que não pode ser encarada levianamente devido as chances de se obter 
erros. 
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Energia x Frequência 

 

 

Tempo x Frequencia 
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Estatísticas básicas 

 

 

Energia x Frequência (Singlecore) 

 

 

Tempo x Frequencia (Singlecore) 
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Energia x Frequência (por nível de tensão) 

 

 

Tempo x Frequencia (por nível de tensão) 
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TÍTULO: Estudo das propriedades fotoluminescentes das partículas Y 2 MoO 6 :Pr 3+ 

obtidas pelo método de co-precipitação. 

Resumo 

Materiais luminescentes são materiais que têm atraído interesse industrial devido às 
suas aplicações. Sendo assim, busca-se a obtenção de materiais estáveis, com alta 
eficiência e reprodutividade. No campo da fotoluminescência, os molibdatos dopados 
com íons de terras raras desempenham um papel importante. Em decorrência de suas 
amplas vantagens, como em alguns campos com sensor de temperatura, fotocatálise, 
baterias de íon de lítio e sensor de gás do tipo potencial, por exemplo, os fósforos de 
molibdato dopados com terras raras vêm sendo muito estudados. São considerados 
uma nova geração de fontes de luz que têm substituído com eficiência as lâmpadas 
fluorescentes, em decorrência da sua excelência em termos de baixo consumo de 
energia e por apresentar uma resposta rápida. Este projeto teve como objetivo sintetizar 
partículas de Y 2 MoO 6 dopadas com Pr 3+ pelo método de co-precipitação, bem como 
caracterizar a estrutura e morfologia do material. 
 

  

 
Palavras-chave: Fotoluminescência; Y2MoO6: x%Pr; Emissor de luz branca 

TITLE: Study of the photoluminescent properties of Y2MoO6: Pr3+ particles obtained by 

the co-precipitation method. 

Abstract 

Luminescent materials are materials that have attracted industrial interest due to their 
applications. Therefore, we seek to obtain stable materials, with high efficiency and 
reproducibility. In the field of photoluminescence, molybdates doped with rare earth ions 
play an important role. Due to its wide advantages, as in some fields with temperature 
sensor, lithium ion batteries and gas sensor of potential type, for example, molybdate 
matches doped with rare earths have been extensively studied. They are considered a 
new generation of light sources, due to their excellence in terms of low 
energy consumption and for presenting a quick response. This project aimed to 
synthesize Y 2 MoO 6 particles doped with Pr 3+ by the co-precipitation method, as well 
as to characterize the structure and morphology of the material. 
 

  

 
Keywords: Photoluminescence; Y2MoO6: x%Pr3+; White ligth emitting 
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Introdução 

Os compostos Ln2MoO6 (Ln = Lantanídeos = Y, Gd, La ou Lu) são interessantes em 
decorrência das suas potenciais aplicações em catálise. Relata-se que cristalizam em 
três polimorfos com simetrias monoclínicas, cúbicas ou tetragonais, dependendo do 
tamanho do Ln e das condições de síntese. [1] Os materiais de molibdato vêm sendo 
muito estudados em artigos recentes. [2] E os fósforos de molibdato dopados com terras 
raras têm amplas vantagens, como em alguns campos com sensor de temperatura [3], 
fotocatálise [4], baterias de íon de lítio [5] e sensor de gás do tipo potencial [6]. Os 
molibdatos de terras raras emissores de luz vermelha dopados com Eu3+, por exemplo, 
apresentam intensas bandas de absorção no UV próximo e com base na absorção de 
transferência de carga dos clusters [MoO6] e transições do tipo 4f-4f do Eu3+ podem 
ser candidatos promissores para aplicação em dispositivos óptico [7-11]. Em 
decorrência da existência da banda de transferência de carga do Mo-O e Eu-O [12], 
existe uma absorção eficaz na luz ultravioleta, o que resulta em uma intensa emissão 
vermelha [13]. Viu-se que os fósforos de Ln2MoO6 dopados com Eu3+ apresentaram 
fortes linhas de emissão vermelha a 612 nm [14]. Óxidos complexos de molibdato vêm 
atraindo muitos interesses teóricos e de aplicação em decorrência das suas novas 
características estruturais e especiais. Por exemplo, Y2Mo3O12 e La2Mo4O15 são 
conhecidos por seus comportamentos incomuns de expansão térmica [10] [11] [12] [13]. 
O sistema químico Ln2O3-Mo2O3 faz parte de uma família bastante rica de compostos 
com diferentes fórmulas estequiométricas e diferentes estruturas. Como, pode-se 
sintetizar compostos em que a relação terra rara / óxido de molibdênio pode ser igual 
[15]. Muitos fósforos de molibdato foram relatados até o momento [16-21], como 
Y2Mo4O15:Sm3+, SrMoO4:Tb3+, KLa(MoO4)2:Eu3+, Li1-xAgxLu(MoO4)2:Eu3+, 
CaMoO4/SrMoO4:Eu3+ e Ca0.5La(MoO4)2:Eu3+. Todos esses fósforos possuem boas 
propriedades luminescentes [22]. Molibdatos e tungstatos vêm sendo amplamente 
estudados, em decorrência das suas amplas e intensas bandas de absorção por 
transferências de carga (TC) no comprimento de onda próximo ao UV e excelente 
estabilidade térmica e química [23] [24] [25] [26]. Baseado em raios iônicos semelhantes 
e na mesma valência química de cátions de terras raras, as cerâmicas Ln2MoO6 vêm 
sendo exploradas [26]. Este estudo teve como objetivo avaliar as propriedades 
estruturais, fotoluminescentes e morfológicas das partículas de Y2MoO6:Pr3+ 
sintetizadas a partir do método de co-precipitação. Assim como examinar o efeito da 
concentração do dopante Pr3+ no comportamento fotoluminescente, observar a melhor 
resposta do sinal e detectar o ponto de saturação (quenching) pela determinação da 
distância crítica (Rc) entre os íons Pr3+. 
 
Metodologia 

 
Material Molibdato de sódio di-hidratado (Na2MoO4.2H2O), (Alfa Aesar), Nitrato de ítrio 
Hexa-hidratado (Y(NO3)3.6H2O) (Alfa Aesar), nitrato de praseodímio (III) 
(Pr(NO3)3.xH2O) (Alfa Aesar), amônio hidróxido (NH4OH) (Synth) e água destilada 
foram utilizados para preparar as partículas Y2MoO6 e Y2MoO6:Pr3+. Procedimento 
Experimental Para a síntese das partículas Y2MoO6: x %Pr foram preparadas duas 
soluções precursoras: uma de molibdênio (solução A) e outra de ítrio (solução B). Para 
as duas soluções, o reagente de partida foi dissolvido em 40 ml de água destilada. Após 
a dissolução, a solução B é adicionada gota a gota na solução A. Após a dissolução 
completa, o dopante (Pr) foi adicionado ao sistema. Finalmente, adicionou-se NH4OH à 
solução para estabilizar o pH em 8. A solução foi centrifugada três vezes em água 
destilada e depois mantida no forno a uma temperatura de 80 °C por 24 horas para 
secagem. As partículas foram calcinadas a 1000 °C durante 2 horas a uma taxa de 
aquecimento de 10°C/min. A concentração de Pr variou de 1, 2, 3 e 4 mol%. 
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Caracterização das partículas de Y2MoO6: Pr As partículas Y2MoO6: x % Pr foram 
estruturalmente caracterizadas por DRX utilizando um instrumento Shimadzu XRD 7000 
com radiação Cu-Kα (λ = 1.5406 Å) na faixa de 2θ de 10 a 80° a uma taxa de varredura 
de 0,02° s-1. As morfologias foram investigadas utilizando microscopia eletrônica de 
varredura por emissão de campo (FEG-SEM; Carl Zeiss, modelo 35- VP Supra, 
Alemanha) operando a 6 kV. O espectro de refletância difusa UV-Vis foi medido à 
temperatura ambiente utilizando um espectrômetro UV-vis. Os espectros de 
fotoluminescência (PL) foram adquiridos com um monocromador Ash Monospec 27 
(Thermal Jarrel, EUA) e um fotomultiplicador R4446 (Hamamatsu Photonics, U.S.A.). O 
feixe de 350 nm de um laser de íons de cripton (Coherent Innova 90 K) foi utilizado como 
fonte de excitação, enquanto a potência máxima de saída foi mantida em 200 mW. 
Todas as medidas foram feitas em temperatura ambiente. 
 
Resultados e Discussões 

 
Na análise de DRX foi identificado que todos os picos de difração presentes são 
indexados de acordo com a carta de referência JCPDS 52-650, que representa a 
estrutura cristalina monoclínica. Não foram observados picos adicionais de fases 
secundárias. É razoável considerar que os íons de Y3+ foram substituídos pelos íons 
de Pr3+. A substituição entre os dois íons foi favorecida porque os cátions têm 
características muito semelhantes: (i) raios iônicos aproximados: Y3+ (0.90 Å) e Pr3+ (1 
Å) e (ii) possuem a mesma valência. Um deslocamento de pico (221) (θ ≈ 29°) foi 
observado para a região de baixo ângulo (a) à medida que a concentração de Pr3+ é 
aumentada. Tal comportamento é explicado pelo distúrbio causado pela substituição 
Y3+ → Pr3+, uma vez que a incorporação dos íons Pr3+ na rede Y2MoO6 induz 
distorção local na estrutura do cristal. O mesmo comportamento foi verificado em outro 
trabalho que utilizou o Y2MoO6 como matriz hospedeira [27]. A partir da análise da meia 
altura do pico de difração (FWMH) e da intensidade desse pico, podem ser estudadas 
as propriedades de tamanho do cristalito e microdeformação na rede. A 
microdeformação pode ocorrer de muitas maneiras, como tensão de contato ou 
sinterização, limite de grão, junção tripla, faculdades de empilhamento e tensão de 
coerência [28]. Há um alargamento da FWMH e uma diminuição da intensidade de pico 
(221) à medida que a concentração de Pr3+ aumenta. Esse aumento da FWMH é 
acompanhado pela redução do tamanho da cristalita e pelo aumento da 
microdeformação. De acordo com Barbosa et al. [29] e Gao et al. [30], a presença dos 
dopantes gera distorção na rede do hospedeiro, o que causa redução do tamanho da 
cristalita assim como o retardo da taxa de nucleação e posteriormente a taxa de 
crescimento das partículas, atingindo um tamanho mínimo para as concentrações de 
dopante. Segundo Vydia et al. [31], o dopante fornece uma força de atraso no 
crescimento dos limites de grãos. Se essa força de retardo gerada for maior que a força 
de crescimento de grãos pelo íon formado a partir da rede, a difusibilidade vai ser 
reduzida. Y2MoO6 cristaliza em uma estrutura monoclínica com um grupo espacial 
C2/c. De acordo com as posições dos átomos Y, Mo e O obtidos pela análise estrutural, 
as estruturas cristalinas das amostras Y2MoO6: x% Pr (Pr = 0, 1, 2, 3 e 4 mol%) foram 
plotadas a partir do VESTA. Y2MoO6 cristaliza no grupo espacial C2/c, com 8 unidades 
de fórmula na célula unitária. "A estrutura contém 4 linhas poliédricas MoO5 
unidimensionais em zig-zag por célula unitária, percorrendo a estrutura poliédrica RO8 
ao longo da direção [001]. MoO5 forma unidades discretas (ou seja, não compartilham 
oxigênio em comum), com distâncias Mo-O variando de 1,77 a 2,24 Å, embora a 
coordenação do oxigênio possa ser estendida a distâncias de cerca de 3,1 Å, dando 
origem a escalanoedros MoO8 fortemente distorcidos. Sendo assim, os poliédricos 
MoO8 e RO8 são totalmente ordenados em compostos R2MoO6 que, de fato, podem 
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ser considerados como superestruturas de fluorita (M3O6) contendo 24 unidades de 
fluorita MO2 por unidade de célula" [32]. Observa-se mudanças nos ângulos entre as 
ligações Y-O (α, β); essas alterações ocorrem devido a distorções causadas na rede 
Y2MoO6 introduzidas pela substituição dos cátions Y3+ / Pr3+ e as tensões geradas 
pelas condições de síntese empregadas. No espectro de reflexão UV-visível de 
Y2MoO6 e Y2MoO6:Pr3+ uma banda de alta absorção é observada até 340 nm. Essa 
banda de absorção acontece principalmente em decorrência da absorção de 
transferência de carga (CT) nos clusters [MoO4]2- [33]. Verificou-se que o Pr3+ causa 
aumento da banda de absorção para a região verde / amarela em relação à amostra 
não dopada, assim como a existência de uma banda discreta referente a transição 3H4 
→ 3P0 a 493 nm característica de Pr3+. A banda óptica dos materiais Pr3+ não dopados 
1, 2, 3 e 4 mol% foi avaliada a partir de espectros de reflexão empregando a função 
Kubelka-Munk [34, 35]. O valor do band gap de Y2MoO6 e Y2MoO6: Pr3+ foi avaliado 
extrapolando a porção linear da curva. A energia de gap obtida para as amostras está 
entre 3,41 e 3,46 eV. As amostras foram excitadas por um laser de comprimento de 
onda (λ) de 350 nm na temperatura ambiente. Três bandas largas centradas em 440, 
545 e 620 nm foram observadas no espectro da amostra pura. Essas bandas são 
devidas às transições eletrônicas nos clusters [MoO4]2- [36, 37]. De acordo com 
Sczancoski et al. [38], a posição em que os defeitos eletrônicos (h) ocupam no band gap 
pode definir diferentes tipos de emissões. Os estados de energia dos molibdatos são 
formados pelo orbital 2p de oxigênio localizado logo acima da banda de valência (BV) e 
pelo orbital 4d de molibdênio localizado sob a banda de condução (BC). A partir da 
deconvolução do Y2MoO6 é possível estimar como cada região do visível contribui para 
ser um comportamento no todo. As transições do tipo Mo (4d) → O (2pσ) estão 
associadas a defeitos próximos à faixa de valência, que correspondem às emissões em 
azul (21%). As transições do tipo Mo (4d) → O (2pπ) estão associadas a distâncias 
distantes da faixa de valência, que correspondem a emissões em verde (33%) e 
vermelho (46%). Para as séries Y2MoO6: x% Pr (0, 1, 2, 3 e 4 mol%), observou-se a 
presença das transições específicas f → f de Pr3+. A emissão de Pr3+ no espectro de 
emissão de PL 3P0 → 3H4, 3P0 → 3H5, 1D2 → 3H4, 3P0 → 3H6, 3P0 → 3F2, 3P0 → 
3F3 e 3P0 → 3F5, respectivamente localizados em 491, 531-567, 612, 629, 654, 706 e 
790 nm [39-41]. Foi possível verificar que o aumento da concentração de Pr3+ 
potencializou a propriedade fotoluminescente do Y2MoO6, de acordo com o que foi visto 
nos resultados do aumento da intensidade da fotoluminescência. Os clusters [MoO4]2- 
agem como sensibilizadores para Pr3+. São capazes de absorver a energia de 
excitação (λexc = 350 nm) de forma mais eficiente, como resultado do espectro de 
absorção UV-vis, tal resultado está de acordo com trabalhos da literatura [22, 42]. Forte 
absorção no ultravioleta acontece em decorrência da transferência de carga dos grupos 
[MoO4]2-, uma parte desse energia é transferida para os íons Pr3+. De acordo com a 
distribuição dos espectros, foram calculadas as coordenadas de cromaticidade (Xc, Yc). 
Foram identificadas todas as amostras emitidas na região branca. Pode-se observar 
que à medida que a concentração de Pr3+ é aumentada, há uma tendência de emissão 
em amarelo. Todas as amostras apresentaram níveis de CRI acima de 90%, indicando 
que as amostras exibiram um comportamento próximo à luz natural. O Instituto Nacional 
de Padrão e Tecnologia (NIST) avalia a qualidade das cores nas medições de CRI, 
quanto mais próxima de 100% a luz apresenta um grau de precisão na reprodução das 
cores de um determinado objeto. Através da caracterização microscópica foi possível 
compreender o processo de formação da morfologia das partículas em função da 
síntese da rota e do tratamento térmico utilizado nas partículas. No processo de 
cristalização, o soluto é transferido de uma fase líquida para sólida devido à diferença 
no potencial químico entre as duas fases. A cristalização é descrita combinando os 
mecanismos nucleação, crescimento de cristais bem como efeitos colaterais, como 
aglomeração [43]. O ajuste entre esses mecanismos define a distribuição do tamanho 
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das partículas até o final do crescimento do cristal. É possível ver aglomerados de 
partículas de tamanhos nanométricos. O tamanho dessas partículas depende da taxa 
de nucleação do precipitado e de sua dependência ao longo do tempo [28]. A etapa de 
nucleação é predominante no início do processo, quando a diferença de potencial 
químico entre a solução e a fase sólida é alta. É possível observar um processo 
espontâneo em que mostra que as partículas menores aderem à superfície de particulas 
maiores, este fenômeno conhecido como Ostwald Ripening (OR) é favorecido 
termodinamicamente em decorrência da diminuição da energia superficial das partículas 
[44]. O processo OR ocorre naturalmente, porque as partículas maiores são favorecidas 
energeticamente pelas partículas menores, o que resulta em coalescência. Foi possível 
verificar a presença de algumas partículas com plano regular e com uma morfologia do 
tipo cubo. Observa-se que os cristais são compostos de uma série de partículas 
menores e possuem uma orientação preferida. Esse mecanismo de crescimento 
bastante comentado na literatura [45] é conhecido como Oriented Attachment. Tal 
processo consiste no crescimento alinhado das partículas em uma determinada direção 
cristalográfica e, consequentemente, na coalescência das partículas vizinhas, 
eliminando a interface comum entre outras partículas enquanto o crescimento é 
desorientado. Esse crescimento pode ser justificado pela redução da energia da 
superfície em um determinado plano que é ajustado por um arranjo e coordenação 
específicos dos átomos [46]. Sendo assim, é possível verificar se algumas partículas 
apresentam comportamento anisotrópico. 
 

Conclusão 

 
As partículas Y2MoO6 e Y2MoO6: Pr foram obtidas com êxito por co-precipitação. Foi 
visto que no fósforo à base de Y2MoO6 a transferência de energia do [MoO4]2- ânion 
para Pr3+ leva a uma emissão visível. As amostras apresentam emissão em branco 
com valores de coordenadas de cromaticidade muito próximas do branco (0,33, 0,33). 
Os níveis de apresentação do índice de reprodução de cores excederam 90%. O estudo 
da morfologia revelou que o crescimento dos cristais ocorre por dois processos: Ostwald 
Ripening e Oriented Attachment. 
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TÍTULO: ESTRATÉGIAS E COMPETITIVIDADE NO SETOR SUPERMERCADISTA 

Resumo 

O artigo tem como objetivo identificar e analisar as estratégias impostas pelo setor 
supermercadista, Identificar as melhores práticas implantadas nas empresas do setor e 
as novas tendências de mercado. Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se pela 
pesquisa bibliográfica, onde foi realizada inicialmente uma coleta de dados na 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a fim de obter informações sobre 
quais os principais grupos do setor supermercadista de acordo com o Ranking de 2019. 
Após esse levantamento, foi realizada uma pesquisa em outras fontes de dados como 
o site das empresas, relatórios anuais, sites da Abras e outras. Os resultados da 
pesquisa indicam que o setor supermercadista tem voltado suas estratégias para o 
desenvolvimento e expansão de dois modelos de lojas, o Atacarejo e o mercado de 
vizinhança. Além do desenvolvimento desses dois segmentos de mercados é possível 
identificar novas tendências para o setor atacadista em 2020 como o desenvolvimento 
de vendas online por sites próprios e aplicativos, melhorias na logística para entregas e 
a diversificação de produtos nas lojas físicas. 
 
Palavras-chave: Estratégia; Competitividade; Estratégia Competitiva; Supermercado. 

TITLE: STRATEGIES AND COMPETITIVENESS IN THE SUPERMARKET SECTOR 

Abstract 

The article aims to identify and analyze the strategies imposed by the supermarket 
sector, to identify the best practices implemented in companies in the sector and the new 
market trends. For the development of the research, bibliographic research was chosen, 
where data collection was initially carried out at the Brazilian Supermarket Association 
(Abras), in order to obtain information about the main groups in the supermarket sector 
according to the 2019 Ranking. After this survey, a survey was carried out on other data 
sources such as the companies' website, annual reports, Abras websites and others. 
The survey results indicate that the supermarket sector has turned its strategies towards 
the development and expansion of two store models, Atacarejo and the neighborhood 
market. In addition to the development of these two market segments, it is possible to 
identify new trends for the wholesale sector in 2020, such as the development of online 
sales through own websites and applications, improvements in logistics for deliveries 
and the diversification of products in physical stores. 
 
Keywords: Strategy; Competitiveness; Competitive Strategy; Supermarket. 

Introdução 

O mercado empresarial caracteriza-se pela elevada competitividade entre as 
organizações, fazendo com que estas procurem implantar melhorias utilizando técnicas 
e ferramentas de gestão que proporcionem vantagens competitivas. Esta realidade não 
é diferente para o setor supermercadista, uma das principais atividades inseridas no 
ramo de comércio varejista e que registrou faturamento de R$ 378,3 bilhões em 2019, 
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um crescimento nominal de 6,4% na comparação com 2018, de acordo com a ABRAS 
(2020). A competitividade elevada e a busca do cliente por melhores alternativas faz 
com que as empresas do setor busquem constantemente gerir seus negócios com 
eficiência, utilizando informações fidedignas e confiáveis sobre o cliente, o mercado e 
os concorrentes, alocando corretamente as tarefas a cada colaborador, buscando fontes 
de recursos vantajosas e determinando e aplicando critérios para a avaliação, seleção, 
monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos. No setor de 
varejo, as estratégias que influem diretamente no valor agregado são aquelas centradas 
no atendimento ao cliente, melhoria do ambiente da loja e variedade de produtos 
oferecidos (HARB, 2005). Em relação a estratégia aplicada aos supermercados, o 
crescimento acentuado das grandes redes e a disputa por mercados fez com que as 
organizações buscassem modernas técnicas de gestão e estratégia (DOMINGUES; 
GOUVÊA, 2012). O presente artigo traz como objetivo identificar e analisar as 
estratégias impostas pelo setor supermercadista, bem como suas tendências para o 
futuro. Associado ao objetivo geral traçaram-se os seguintes objetivos específicos: i) 
Identificar as melhores práticas implantadas nas empresas do setor; ii) Alinhar o 
planejamento estratégico às novas tendências identificadas para o setor. Considerando 
tais proporções a problemática de pesquisa gira em torno do seguinte questionamento: 
Quais são as atuais estratégias competitivas utilizadas pelo setor supermercadista? 
Para responder ao problema proposto, optou-se pela pesquisa bibliográfica, onde foi 
empregada inicialmente uma coleta de dados na Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), a fim de obter informações sobre quais os principais grupos do 
setor supermercadista de acordo com o Ranking de 2019. Após esse levantamento, foi 
realizada uma pesquisa em outras fontes de dados como o site das empresas, relatórios 
anuais, sites da Abras e outras. 
 

Metodologia 

 
Para a construção do presente artigo foi empregado um estudo exploratório e descritivo. 
Nas etapas iniciais, exploratórias, foi realizado um embasamento teórico, afim de 
familiarizar e obter informações sobre o assunto a ser abordado. Já para a parte 
descritiva foi elaborada um descrição das características dos principais grupos para 
verificar e relatar a existência de uma relação entre os fenômenos observados. O estudo 
inicial das estratégias metodológicas e o delineamento da pesquisa levou à escolha da 
pesquisa bibliográfica que segundo Gil (2008) se configura por ser desenvolvida a partir 
de material já elaborado constituído de livros e artigos, utilizando a técnica de análise 
de conteúdo. Permitindo ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Para o desenvolvimento 
inicial da pesquisa foi realizada uma coleta de dados na Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), a fim de obter informações mais detalhadas sobre os maiores 
grupos do setor supermercadista, como faturamento bruto anual e política de 
investimentos. Para expressar os aspectos desses grupos, as novas estratégias de 
mercado nos diferentes formatos adotados por eles, recorreu-se fundamentalmente a 
fontes secundárias de dados, fornecidos pela Abras, revistas especializadas como a 
Abaas, dissertações de mestrado e sites da internet. 
 
Resultados e Discussões 

 
A recente concentração do varejo aumentou a rivalidade entre as cadeias 
supermercadistas e levou as empresas a buscarem novas formas de ganhos de 
eficiência. Desta maneira, procuram desenvolver novas estratégias de crescimento, 
buscando conjunto de características significativas que os diferenciem, com o objetivo 
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de criar melhores condições de competir e aumentar sua participação no mercado. 
(PARENTE, 2000). Com base nos dados coletados na Abras pode-se observar os 
observar os cinco maiores grupos do setor supermercadista do Brasil em relação ao 
faturamento bruto anual, como podemos observar na Tabela 2. A partir de uma análise 
detalhada de cada grupo e de suas recentes posições no mercado foi possível observar 
dois segmentos de mercados, tipos de lojas, que estão em expansão, o Atacarejo e as 
lojas de vizinhança. Segundo a especialista em consumo da Nielsen, Marina Morais, “o 
atacado é utilizado para o abastecimento, e a vizinhança, para a reposição”. Os 
consumidores são atraídos para os atacarejos pelo preço competitivo, já os 
mercadinhos se tornam atraentes pela praticidade. (PAPP; PEREIRA; GERBELLI, 
2018). Atacarejo O presidente da ABAAS (Associação Brasileiro de Atacadistas de 
Autosserviço) comenta que o grande motivador para o crescimento do setor é o baixo 
custo por possuir operações mais enxutas o que acaba repassando para o consumidor 
final. Ainda segundo dados da Abaas, o setor é hoje o que mais cresce no país 
possuindo mais de 650 lojas espalhadas pelo território nacional com faturamento anual 
ultrapassando os R$ 100 bilhões. (A HORA DE CRESCER COM 
RESPONSABILIDADE, 2019). De acordo com dados da Nielson O setor de varejo de 
alimentos viu diminuir em 6,4% a quantidade de mercadorias vendidas em lojas no 
formato hipermercado em 2018 ao mesmo tempo em que o "atacarejo" cresceu 12,8%. 
Abras (2019). Segundo o resultado divulgado pelo grupo pão de açúcar no primeiro 
trimestre de 2020, o Assaí, bandeira de atacarejo do grupo, as 40 lojas abertas entre 
2018 e 2019 já representam 25% da receita total da bandeira. A pesquisa destaca ainda 
que há 17 lojas em construção, sendo 3 delas conversões de Hiper para Assaí. Além 
das marcas já citadas, a Walmart Brasil que está em quarto lugar no Ranking de também 
está investindo pesado nesse formato de loja. De acordo com Newtrade (2019) a 
walmart reinaugurou loja conteito do maxxi que corresponde a sua bandeira de 
atacarejo. Beto Alves, diretor executivo de atacado do Walmart, declara que o grupo 
pretende voltar ao jogo do atacarejo e para isso é pretendido reformar as 43 lojas da 
bandeira Maxxi e transformar mais dez hipermercados em atacarejos. Ainda segundo a 
revista A Hora de Crescer Com Responsabilidade (2019) publicado pela Abaas, 
pesquisas da Nielsen, Katar, Advanage e GS&Consult apontam que as novas 
tendências do atacarejo para 2020 são: 1. Omnichannel: investir na integração de lojas 
físicas e do e-commerce. 2. E-commerce: A tendência é a melhoria de prazos de entrega 
e diminuir custos de frente. 3. Mobile: É um bom investimento para melhorar o 
relacionamento e entender o consumidor. Atualmente 40% das vendas online são 
realizadas pelo celular. 4. Delivery: investimento em delivery próprio com o intuito de 
realizar as entregas mais rápidas. 5. Meios de Pagamento Inteligente: criação de linhas 
de crédito para o pequeno varejista. 6. Variedade de Serviços: oferecer outros tipos de 
serviços nas lojas físicas como farmácias, petshops e lanchonetes. 7. Diversificação de 
Produtos: possibilidade de venda de itens como móveis e eletroeletrônicos nas lojas 
físicas. Supermercado de Vizinhança Impulsionado pela aproximação com os clientes o 
formato de loja conhecido como mercado de vizinhança é outra marca que vem 
ganhando mais espaço e investimento por parte dos grandes grupos do setor 
supermercadista brasileiro. Segundo Futema (2017), esse tipo de formato de loja 
passou de 61 para 614 unidades de 2015 para 2016 registrando um crescimento de 
906,56%. Já Abras (2019) mostra que segundo dados da consultoria Nielsen já são 
3.124 mercados desse tipo no Brasil isso representa um crescimento de 35% em três 
anos. A rede de supermercados Carrefour conta hoje com 41 lojas em três estados do 
formato Carrefour Bairro e mais 119 unidades do formado express todas localizadas no 
estado de São Paulo como mostra seu website. Já o grupo pão de Açúcar apresenta o 
mini mercado extra, o aliado mini mercado e o minuto pão de açúcar, essas três marcas 
apresentam hoje mais de 235 unidades. (ABRAS, 2019). Esse tipo de bandeira leva em 
conta características e demandas da região onde estão localizadas, nas lojas express 
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do grupo Carrefour que estão localizadas geralmente nos centros a demanda maior é 
por produtos prontos para consumo, como salada de frutas, iogurtes e lanches, que 
atendem o público que trabalha na região ou que sai de algum evento noturno. Já nas 
lojas de bairro, a busca é por produtos de reposição, como frutas, carnes e pratos 
congelados. (ABRAS, 2019). Ainda segundo a Abras (2019), No grupo GPA, tanto na 
bandeira Minuto como na Mini Mercado, há uma grande demanda por frutas, verduras 
e legumes, além de itens de padaria. Em bairros mais nobres, os consumidores 
demandam também produtos de maior qualidade, como cervejas especiais. 
 
Conclusão 

 
Por meio da revisão de literatura acerca do tema, análise dos dados coletados pela 
ABRAS, análise de revistas especializadas, algumas notícias de canais de comunicação 
e observação do cenário no país, conclui-se que os objetivos específicos e gerais desta 
pesquisa foram alcançados, respondendo a pergunta inicial instaurada. As empresas 
estão sempre alinhando suas estratégias de acordo com as exigências do mercado e 
visando manter uma vantagem competitiva em relação à concorrência. Para isso a 
adaptação dos formatos de lojas para proporcionar uma melhor experiência de compra 
e alinhar suas vendar online com a off-line é essencial. Percebe-se que as principais 
estratégias adotadas pelo setor supermercadista (principais tendências) era o 
investimento em dois principais formatos de lojas, o atacarejo e as lojas de vizinhança. 
A necessidade de compras pequenas e para reposição corroboram para o crescimento 
do investimento por parte desses grupos supermercadista em lojas de vizinhança, 
enquanto que a necessidade de abastecimento e a busca por preços mais competitivos 
e a economia nas compras colaboram para crescimento no investimento do formato 
atacarejo. 
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TÍTULO: Caracterização e Análise de Experiências de Ateliês Virtuais de Projeto de 

Arquitetura e Urbanismo 

Resumo 

Com a expansão da internet, dos meios informacionais e, consequentemente, do ensino 
à distância, surgem novas alternativas no contexto do ensino da Arquitetura e 
Urbanismo. Dentre essas novas pedagogias, surgem os ateliês virtuais de projeto, 
realizados em locais distintos geograficamente, mas de maneira conjunta e integrada 
por meio das ferramentas digitais. Este relatório apresenta os resultados do primeiro 
ano de pesquisa, que envolveu o levantamento bibliográfico de material produzido sobre 
o tema, tanto no Brasil como no mundo, levantamento feito na internet em repositórios 
digitais e revistas on line. Nessa primeira etapa, buscou-se fazer a leitura sobre a 
origem, a implantação e a evolução dos ateliês virtuais, além de se levantar experiências 
nacionais e internacionais. A análise foi feita qualitativamente, a partir de uma leitura 
aprofundada de um total de 92 obras, entre dissertações, teses e artigos publicados. Os 
registros, tabulações e análises desses materiais, além das experiências de ateliês 
virtuais encontradas, foram feitos em planilhas do Excel. Como resultados, destaca-se 
a maior incidência de casos internacionais em comparação com os nacionais e de 
projetos nas áreas de habitação e projetos urbanos, como objeto de investigação e 
proposições nos ateliês remotos. 
 
Palavras-chave: Arquitetura; Projeto; Ensino; Pesquisa; Novas Pedagogias; 

Tecnologias. 

TITLE: Characterization and Analysis of Experiences of Virtual Ateliers of Architecture 

and Urban Design 

Abstract 

With the expansion of the internet, information media and, consequently, distance 
learning, new alternatives are emerging in the context of teaching architecture and 
urbanism. Among these new pedagogies, there are virtual design studios, carried out in 
geographically distinct locations, but in a joint and integrated way through digital tools. 
This report presents the results of the first year of research, which involved a 
bibliographic survey of material produced on the topic, both in Brazil and in the world, 
done on the internet in digital repositories and online magazines. In this first stage, we 
sought to read about the origin, implementation and evolution of virtual design studios, 
in addition to searching national and international experiences. The analysis was made 
qualitatively, from a thorough reading of a total of 92 works, including dissertations, thesis 
and published articles. The registration, tabulation and analysis of these materials, in 
addition to the experiences of virtual design studios found, were made in Excel 
spreadsheets. As a result, there is a greater incidence of international cases compared 
to national ones and of projects in the areas of housing and urban projects, as an object 
of investigation and proposals in remote studios. 
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Introdução 

Muito se avançou desde a formulação do conceito de “aldeia global”, cunhado, nos anos 
1960, pelo filósofo canadense Herbert Marshall McLuha, que anunciava, com o advento 
das transmissões televisivas via satélite, que se teria o mundo inteiro interligado através 
dos meios de comunicação. Hoje, com o incremento da internet e das redes sociais, as 
dimensões que o espaço virtual alcançou são mais extensas e o mundo está ainda mais 
conectado, em um processo que parece não ter fim. É nesse contexto que surge o 
Ensino à Distância (EaD) nas universidades, que possibilita que a educação aconteça 
apesar dos limites da geografia. E, junto com ela, na área de Arquitetura e Urbanismo, 
surgem os chamados ateliês virtuais - também conhecidos como ateliês colaborativos à 
distância - que são ateliês que acontecem entre equipes de projeto que trabalham 
conjuntamente, porém em locais geograficamente separados, pelo intermédio do 
computador e das ferramentas digitais. O conceito, originalmente conhecido como 
Virtual Design Studio (VDS) surge em 1993 nos Estados Unidos, pelas palavras do 
professor William Mitchell, durante o MIT Media Laboratory, que faz parte do 
departamento de pesquisa da Escola de Arquitetura e Urbanismo do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Na época, o também professor Jerzy Wojtowicz, 
pesquisava sobre o tema e trouxe importantes contribuições ao VDS. O primeiro caso 
relatado data de 1988, mas, somente a partir dos anos 1990, é que se tem notícia de 
registros mais elaborados das experiências ocorridas. A ideia principal dos ateliês 
virtuais é permitir que seus participantes estejam em qualquer lugar do mundo e, ainda 
assim, possam participar do trabalho colaborativo. O que diferencia um do outro é a 
forma de comunicação e de colaboração que está sendo utilizada. De acordo com 
BENNETT e BROADFOOT (2003): A comunicação em estúdios online pode ser de um 
modo geral classificada de duas formas: síncrona e assíncrona. Comunicação 
assíncrona refere-se a designers trabalhando em tempos diferentes, possivelmente em 
diferentes partes do projeto, sem a presença simultânea dos membros do outro time. 
Tecnologias que facilitam a comunicação assíncrona são o e-mail e o FTP (file transfer 
protocol). Inversamente, comunicação síncrona implica na presença e participação 
simultâneas de todos os designers num ateliê colaborativo e é garantida por tecnologias 
de banda larga como videoconferência, whiteboards eletrônicas distribuídas e salas de 
bate-papo. A maioria dos estúdios online conta com uma mistura de ambos os métodos 
de comunicação. Geralmente, as experiências procuram explorar as ferramentas e 
tecnologias disponíveis, além de contribuir com a troca cultural e social dos seus 
participantes, que possuem contextos e repertórios diferentes, mas que podem ser 
complementares. 
 
Metodologia 

 
Nesse primeiro ano de pesquisa, foi realizado o levantamento e a revisão da literatura 
inerente ao tema investigado, por meio de buscas na internet de publicações 
disponibilizadas em repositórios digitais e revistas on line, em português e inglês. 
Também foram pesquisadas experiências de ateliês virtuais no Brasil e no mundo. Para 
a tabulação, realização da análise e manipulação dos dados coletados, utilizou-se o 
software Excel e organizaram-se duas planilhas principais: a primeira contendo as 
referências encontradas, dividida entre material em português, inglês e os 
pesquisadores que trabalham com o tema, e a segunda contendo as experiências de 
ateliês virtuais realizados, divididos entre os ocorridos no Brasil (nacionais) e no exterior 
(internacionais). Para a pesquisa, foram utilizadas as plataformas Google Scholar, a 
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plataforma de periódicos da CAPES, além do contato realizado com os próprios 
pesquisadores (em caso de bibliografia não disponível na internet) e a consulta aos seus 
respectivos currículos LATTES.  
  
(IMAGEM 01 - Planilha de levantamento bibliográfico) 
  
A primeira planilha foi organizada entre os seguintes campos: título, autor, data da 
publicação, meio, tipo, fonte/editora, endereço e objetivo. E a segunda continha nome, 
instituições participantes, ano, duração, público alvo, programa, centro logístico, 
frequência e natureza da atividade. A leitura dos dados permitiu uma análise qualitativa 
mais aprofundada, e ajudou a entender qual é o cenário dos ateliês virtuais em um 
contexto nacional e global. 
  
(IMAGEM 02 - Planilha de experiências de ateliês virtuais) 
 
Resultados e Discussões 

 
Quantitativamente, foram levantados 92 referências no total, que variam entre artigos, 
teses, dissertações e livros. Desse total, 39 (correspondente a 42.4%) correspondem a 
bibliografias nacionais e o restante (53, correspondendo a 57.6%) corresponde a 
bibliografias internacionais, que se mostrou mais expressiva com relação à primeira. Os 
artigos foram maioria, representando 90% do total, seguidos pelas dissertações (5%), 
teses (3%) e livros (2%). Com relação à data de publicação, observaram-se, em sua 
maioria, publicações após o ano 2000, com exceção de 10 (10.8%) que foram 
publicadas entre 1994 e 1999, todas internacionais. A procedência principal são os 
repositórios das suas respectivas universidades de origem. Todas as bibliografias 
encontradas são do tipo digital, das quais 97% apresentaram-se disponíveis na internet, 
e 3% não foram encontradas/disponibilizadas pelos seus autores.  
  
No que diz respeito às experiências de ateliês virtuais, foram levantados, pelo menos, 
51 casos, entre experiências internacionais e nacionais, dos quais 11 são nacionais 
(21.5%) e 40 são internacionais (78.5%). Esse dado confirma algo já observado na 
planilha anterior, que é ainda pouca expressiva participação do Brasil em experiências 
de ateliê virtual, que, em sua maioria, aconteceram entre universidades do próprio país 
ou em disciplinas ofertadas. Como casos brasileiros, podemos citar o ateliê Habitar a 
Cidade, que aconteceu em duas edições em 2004, no primeiro e segundo semestre, e 
que contou com a participação da própria UFRN, na primeira edição; o processo de 
projeto de arquitetura em ambiente virtual interativo (PAAVI) - disciplina da UNISINOS 
que acontece de maneira remota semestralmente, e a disciplina Oficina de Projetos de 
Arquitetura, que aconteceu este ano durante o semestre remoto suplementar na UFRN 
como disciplina optativa. Como casos envolvendo o Brasil e outras universidades fora 
do país, temos o International Design Studio que, em 2002, uniu a USP e universidades 
do Japão, Taiwan e Alemanha, e também o Taller Virtual de Las Americas de 2005, 
reunindo diversas universidades e que contou com a participação da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM). A universidade paulistana inclusive ofertou uma 
disciplina eletiva como maneira de se preparar para a participação no projeto. No 
contexto internacional, existe um espaço de amostragem bem mais amplo, com casos 
de ateliês que aconteceram em mais de uma edição, como o precursor Virtual Design 
Studio, que teve duas edições em anos seguidos, o periódico Taller Virtual de Las 
Americas, que acontece anualmente e reúne universidades de todo o continente 
americano, assim como o Open Design Studio, que está inserido dentro do contexto 
curricular da Open University, na Inglaterra. Existem ainda outros casos de experiências 
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pontuais, como o The 24 Hour Design Cycle, e também de ateliês que são presenciais, 
mas possuem a sua origem e parte das atividades ligadas ao mundo virtual, como 
acontece com os workshops periódicos entre a UFPE e o Architectural Association 
School of Architecture, de Londres, que já teve cinco edições desde 2003. A duração 
dos ateliês varia de 05 dias a 16 semanas, e conta com parceria entre universidades do 
mesmo país e de continentes diferentes, conforme citado anteriormente. A maioria das 
experiências tem caráter extracurricular, ou complementar ao currículo formal das 
escolas, e geralmente as propostas de programa procuram trabalhar com temas ligados 
à habitação ou projetos urbanos, que buscam integrar os participantes no contexto do 
local escolhido e promover um intercâmbio em nível social, cultural e intelectual. 
 
Conclusão 

 
A possibilidade de se reunir informações e pessoas que estejam distribuídas a 
quilômetros de distância abre novas possibilidades de se pensar e de ensinar projeto no 
mundo virtual, e surge como uma das principais vantagens da realização dos ateliês 
virtuais. Conforme pontuaram BROADFOOT e BENNETT (2003), existem algumas 
condições para que os ateliês funcionem de maneira eficiente: o aprender fazendo, o 
diálogo um-a-um entre professores e alunos, o contexto colaborativo para o ensino e 
aprendizado, e o foco no processo, que propõe menos ênfase no resultado final e mais 
reflexão na trajetória ao longo do projeto. Portanto, para que os ateliês alcancem seu 
objetivo é necessário entender que a sua dinâmica é distinta dos ateliês tradicionais, e 
que ambos podem ser complementares, com a possibilidade de se extrair o melhor de 
cada formato. A partir das experiências analisadas ao longo do último ano, foi possível 
melhor entender como se deu o surgimento dessa nova pedagogia de projeto, como 
vem sendo realizada, quais as suas principais potencialidades, seus limites e quais são 
seus respectivos cenários tanto no Brasil como no mundo para que, só então, se possa 
dar prosseguimento às próximas etapas da pesquisa, que preveem estudos de casos, 
com definição das categorias de análise, construção de instrumentos analíticos e sua 
posterior aplicação nos casos selecionados, dentre outras ações. Pode-se concluir que 
a cultura dos ateliês virtuais, existente há quase 30 anos, encontra-se em processo de 
ampliação e, cada vez mais, incorpora a utilização de tecnologias digitais mais 
avançadas e softwares que surgem como facilitadores desse processo, colaborando 
para uma maior transversalidade entre o processo de projetar e a inovação tecnológica, 
além de tornar as fronteiras geográficas cada dia mais tênues. 
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IMAGEM 01 - Planilha de levantamento bibliográfico 

 

 

IMAGEM 02 - Planilha de experiências de ateliês virtuais 
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TÍTULO: O papel da criatividade no projeto arquitetônico: uma investigação sob o ponto 

de vista docente 

Resumo 

Nas últimas décadas o interesse pela relação ensino-criatividade tem sido crescente. 
Nesse sentido, esse estudo investigou o papel da criatividade no projeto arquitetônico 
sob o ponto de vista docente, a fim de entender a percepção dos professores sobre o 
tema, e o modo como o mesmo é trabalhado em cursos de arquitetura e urbanismo 
(CAU). A pesquisa, que aconteceu nos semestres 2019-2 e 2020.1, realizou revisão 
bibliográfica e aplicação de questionários, cujas respostas foram submetidas à análise 
de discurso do tipo categorial. Como resultado, verificou-se que os docentes 
reconhecem a importância da criatividade para o projeto e realizam práticas para 
estimulá-la, mas ainda recorrem a métodos/técnicas tradicionais, sendo necessário 
maior diversificação de práticas nesse campo. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Criatividade. Docente. Arquitetura. Projeto. 

TITLE: The role of creativity inside architectural design: an investigation from the 

teacher's perspective 

Abstract 

In the last decades the interest for the teaching-creativity connection has been grown. In 
this sense, this study investigated the role of creativity on architectural design from the 
teacher’s point of view, in order to understand the perception of these professionals 
about the theme and how it is studied inside architecture and urban planning schools. 
The research, which happenned between the 2019’s second semester and the 2020’s 
first semester, was based on literature review and questionnaires application, whose 
answers were submitted to categorial speach analysis. As results, it was verified that the 
teachers recognize the importance of creativity for the architectural designs, also that 
they perform practices to stimulate creativity, however they still use traditional 
methods/technics, being necessary larger diversification of practices in this field. 
 
Keywords: Keywods: Creativity. Teacher. Architecture. Architectural Design. 

Introdução 

Nas últimas décadas, tornou-se crescente a necessidade de criar situações que 
possibilitem a criatividade na educação (ALENCAR; FLEITH; 2009). No que tange o 
campo da arquitetura e urbanismo, a capacidade criativa é tida como uma característica 
intrínseca ao arquiteto e urbanista (ELALI, LIMA, SANTOS; 2017). Nesse sentido, o 
trabalho realizado teve como objetivo principal compreender o papel da criatividade no 
desenvolvimento do projeto de arquitetura em âmbito acadêmico, sob o ponto de vista 
do professor, com o intuito de elencar modos de incentivá-la nos cursos de arquitetura 
e urbanismo (CAUs). Como objetivos específicos, foram definidos: (i) entender como 
tema criatividade é trabalhado nos cursos de AU brasileiros; (ii) compreender como os 
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professores percebem a relação entre criatividade e projeto de arquitetura. Para tanto, 
realizou-se a leitura da bibliografia apontada no plano de trabalho da pesquisa e de 
outros textos na área. Dentre estes trabalhos foram especialmente importantes para a 
investigação realizada: (i) Alencar e Fleith (2009), que auxiliou no desenvolvimento 
conceitual sobre criatividade, processo criativo, influências sociais na criatividade e 
criatividade no contexto educacional; (ii) ElaIi (2013), relacionado à influência do 
professor no processo criativo dos estudantes; (iii) Kowaltowiski, Bianchi e Paiva (2010), 
relativo aos métodos/técnicas de incentivo à criatividade, como brainstorming e outros; 
(iv) Kowaltowiski; Bianchi, Petreche (2011), no que tange as práticas no ensino superior 
que estimulam a criatividade; (v) Bestetti (2014) e Elali (2020), que trabalham a noção 
de ambiência, o primeiro texto em termos conceituais, e o segundo no tangente à 
ambiência criativa. A estrutura de relatório contou, primeiramente, com a explicação da 
metodologia utilizada, o que pode vir a auxiliar novas pesquisas nesse campo. Seguem-
se tópicos relacionados aos resultados obtidos, analisados em tópicos que foram 
divididos em função de cada pergunta feita aos entrevistados. Por fim, as conclusões. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa foi realizada através de questionários contendo 16 perguntas, entre objetivas 
(escala Likert ou dicotômicas) e subjetivas (resposta textual livre). A aplicação do 
instrumento foi realizada de forma presencial e virtual, de acordo com a disponibilidade 
do docente, e assemelhou-se a uma entrevista, uma vez que o participante era 
incentivado a discorrer sobre as respostas escolhidas e fazer comentários sobre os 
temas em foco. Para auxiliar nas análises, utilizou-se o software de análise lexical 
IRAMUTEQ. A atividade aconteceu entre 10 de outubro de 2019 e 07 de abril de 2020. 
Como requisitos para seleção dos participantes foram definidos: (i) ser ou já ter sido 
professor da área de projeto arquitetônico; (ii) ter orientado algum Trabalho Final de 
Graduação (TFG) de projeto arquitetônico. Participaram 30 docentes, a maior parte dos 
quais do sexo masculino (53,3%), nascidos entre 1980 e 1989 (43,3%). Em termos 
acadêmicos observou-se a titulação de especialista (6,7%), mestre (33,3%) e doutor 
(60%). A quantidade de trabalhos finais de graduação (TFG) orientados variou entre 0 
(2 docentes) e 138 (apenas 1 docente), com média de 26,2 TFGs/professor e mediana 
de 11,5. No momento da pesquisa os docentes estavam vinculados às seguintes 
instituições de ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN – 14 
professores), Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN – 3 docentes), 
Universidade Potiguar (UNP – 2 professores), Centro Universitário Facex (UniFACEX – 
1 docente), Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ – 4.professores), Universidade 
Federal do Semi-árido (UFERSA – 2 docentes) e Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB - 4 professores). O questionário primeiramente contatava com o Consentimento 
Livre e Esclarecido. Em seguida, após o docente aceitar os termos, eram feitas 
perguntas sobre características pessoais, sendo elas: nome, gênero, ano de 
nascimento, maior titulação, ano que começou a atividade docente e qual área de 
atuação, se havia orientado trabalhos finais de graduação (TFG) e quantos (caso 
afirmativo). Na seção seguinte, dava-se início as questões sobre criatividade, onde o 
docente era questionado sobre qual a sua definição para o conceito de criatividade, 
como ele entendia o processo criativo, sobre as experiências (acadêmicas ou 
profissionais) relacionadas a temas específicos sobre criatividade e processo criativo. 
Ainda sobre esse aspecto, havia um quadro para que fosse elencado a importância da 
criatividade nas diversas etapas do projeto de TFG e uma questão sobre a utilização de 
métodos de estímulo à criatividade para os orientandos (caso sim, era solicitado a 
informar quais). Havia ainda questões sobre ambiência criatividade, sendo sobre os 
espaços que os docentes ministram aula/ou orientavam TFG serem propícios a 
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criatividade, quais elementos eles acreditavam que estimulavam ou inibiam a 
criatividade e o que eles acreditavam ser uma ambiência criativa. Por fim, era aberto o 
espaço para sugestões, caso julgassem necessário. Respeitando às exigências do 
código de ética na pesquisa, para manter o anonimato dos participantes, nas situações 
em quais for necessária transcrição de algum trecho da entrevista é utilizada uma 
codificação para diferenciá-los. A formação da expressão codificadora obedeceu à 
indicação: ordem da entrevista (números entre 1 e 30), sexo (“f” para feminino, “m” para 
masculino), idade (número), tempo de atividade docente (numero) – separado da idade 
por ponto (.). Configurou-se, assim, uma expressão como “D06f60.26”, que indica tratar-
se do sexto docente entrevistado (D06), que é do sexo feminino (f), com 60 anos de 
idade e, após o ponto, tendo 26 anos de atividade docente. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos são apresentados a seguir, organizados em função das diversas 
perguntas realizadas, que foram relacionadas a: (i) definição de criatividade; (ii) 
processo criativo; (iii) experiências profissionais; (iv) importância da criatividade no 
processo de projeto; (v) métodos de estímulo à criatividade; (vi) elementos do espaço 
que estimulam e/ou inibem a criatividade; (vii) ambiência criativa. 4.1 Definição de 
criatividade A literatura indica que não há um consenso sobre a definição de criatividade 
entre os pesquisadores (ALENCAR; FLEITH, 2009). Desse modo, foi esperado que os 
docentes não chegassem a um conceito único e preciso sobre o termo. Porém, isso não 
aconteceu na investigação realizada, pois, diante da pergunta “o que é criatividade”, 
grande parte das respostas vincularam criatividade à capacidade de resolver problemas, 
criar algo e conceber uma resposta inovadora. A análise das respostas dos participantes 
por meio do software de análise lexical IRAMUTEQ mostrou que as palavras “solução” 
e “capacidade” aparecem em destaque, sendo, portanto, referidas várias vezes. A 
palavra solução (ou seu plural) foi a mais citada pelos docentes (15 menções), que 
relacionaram criatividade a solução de problemas, conforme pode ser exposto na 
resposta: Capacidade de, a partir das informações adquiridas, desenvolver soluções 
que demonstram uma reflexão consciente e que trazem algo que surpreende 
(D03m41.10). Já o termo “capacidade” (11 menções) apareceu vinculado às respostas 
que relacionaram criatividade à habilidade de uma pessoa de criar, inovar ou solucionar 
algo, como exemplificam as citações a seguir: É a capacidade de criar algo novo 
utilizando elementos disponíveis (D19m43.4); A capacidade da pessoa conceber algo 
de maneira inusitada e pouco usual. Que foge um pouco das amarras do convencional 
(D05m58.27). Capacidade de resolver problemas de formas variadas, conforme 
contexto e recursos disponíveis (D02f44.6). A palavra “coisa” foi encontrada 9 vezes 
pelo software IRAMUTEQ, o que se justifica por alguns docentes entrevistados 
pessoalmente terem a citado bastante, seja por um vício de linguagem ou inexatidão da 
palavra pretendida a falar, tendo citado 6 vezes na resposta de um mesmo participante. 
A palavra “partir” foi reconhecida pelo programa como verbo, mas na verdade se refere 
a locução “a partir de” utilizada como sinônimo da expressão “através de”. Observou-
se, ainda, alguns docentes que relacionaram criatividade a um sentido figurado, como 
inspiração, estado emocional, indicando que “(...) a criatividade está nos detalhes, é 
captá-los olhando com os olhos da pele e sentindo o que se vê!” (D16f30.5). 4.2 O 
processo criativo Quando questionados sobre “como entendem o processo criativo”, os 
professores apresentaram respostas diversas. A palavra de destaque na nuvem de 
palavras gerada pelo IRAMUTEQ foi “Processo”, presente na quase totalidade das 
respostas, pois os docentes sempre a repetiam para começar e desenvolver suas 
justificativas. Mas, os termos apontados pelo software foram diversificados (66 palavras 
encontradas), sendo necessário uma análise em conjunto com as respostas para chegar 
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a conclusões. Sobre as definições, alguns docentes não adentraram nas etapas 
projetuais, expondo tratar-se de um processo denso, individual e que varia de acordo 
com a situação e/ou indivíduo. Outros, embora também não especificassem as etapas 
do processo definidas pelos autores, explicavam alguma delas de maneira informal. As 
mais recorrentes foram a resolução de problemas e a necessidade de um bom repertório 
de referências, o que remete às etapas iniciais sugeridas por Amabile (1996) citada por 
Alencar e Fleith (2009), sendo elas a identificação do problema como resultado de uma 
estimulação interna e externa e a elaboração de uma bagagem de informação referente 
ao problema. Alguns professores enumeraram etapas e, mesmo que não exatamente 
iguais às presentes na literatura, muitas se assemelham às definidas por Amabile (1996) 
referida por Alencar e Fleith (2009), sendo tais as etapas de (I) identificação do problema 
como resultado de uma estimulação interna ou externa; (II) elaboração de uma bagagem 
de informação referente ao problema; (III) geração de alternativas de respostas, 
validação e comunicação da solução encontrada e (IV) decisão se a solução deve ser 
implementada ou abandonada. Além disso, outros ainda mesclaram etapas de mais de 
um autor, como: Entender primeiramente o problema; refletir sobre metas e formas de 
abordagem para resolver o problema; apontar uma solução; refletir sobre a solução, 
vendo os impactos dela e quiçá reformulando a solução até ela atingir as metas; verificar 
o alcance das metas (D22m35.4). Nessa resposta, além das etapas citadas por Amabile 
(1996), foi incluída a fase de verificação, aludida por Wallas (1926/1973). Houve, ainda, 
aqueles participantes que foram específicos e citaram as etapas indicadas no livro 
“Como arquitetos e designers pensam” (LAWSON, 2011). Ademais, dois docentes 
mencionaram a metodologia do “Design Thinking” (CROSS,, 2013), baseada na 
formulação de perguntas a serem respondidas por meio de informações coletadas 
durante a observação da questão-problema e que orientam sua análise (VIANNA, 2012). 
4.3 Experiências profissionais e/ou acadêmicas relacionadas à criatividade e/ou 
processo criativo Ao serem questionados sobre terem alguma experiência profissional 
e/ou acadêmica relacionada especificamente as temáticas de criatividade e/ou processo 
criativo, 80% dos entrevistados responderam positivamente, justificando a partir de um 
discurso sintetizado na nuvem de palavras (43 palavras), que expõe as palavras mais 
citadas em suas respostas, entre elas “processo”, “projeto”, “criatividade”, “criativo”, 
“gente”, “arquitetura”, entre outras. Ao especificarem quais as experiências vivenciadas, 
mencionaram principalmente as relacionadas a área acadêmica, ao ministrarem 
disciplinas como Espaço e Forma, Projeto (arquitetônico, urbano ou paisagístico), 
Interiores, Design de mobiliário, Desenho (técnico e artístico), Plástica, Interiores 
Cenográfico e em disciplina específica do tema Criatividade. Ainda no âmbito 
acadêmico, foi citado a área de pesquisa e também a orientação dos trabalhos finais de 
graduação, como Eu orientei um TFG que era um centro de artes criativas, alguma coisa 
assim. Era um centro de criatividade (...) Então a gente trabalhou alguma coisa de 
processo criativo, fez um levantamento e a gente viu os rebatimentos na arquitetura de 
um espaço, que era escola e incubadora de empresas. Uma coisa mais ou menos 
assim. Então a gente viu o rebatimento disso. Mas, diretamente com o tema, 
trabalhando com conceito de criatividade abertamente, não. O que eu lembro, foi mais 
isso. Mas claro que toda atividade que a gente faz, é no dia a dia a gente tem sempre 
criatividade. Agora eu estou trabalhando justamente com a turma do sétimo período 
esses protótipos e a gente está quebrando a cabeça para fazer, inventar um protótipo 
que funcione dentro das restrições que a gente tem. Então a gente coloca algumas 
restrições (...) Então é um quebra-cabeça para você conseguir chegar no resultado. 
(D09m36.11) Outra prática mencionada foi no campo profissional, nos escritórios de 
arquitetura, ao precisarem de solução projetual, na resolução dos problemas que 
surgem nas obras ou para o atendimento das normas. Quanto aos cursos e workshops 
com a temática específica da criatividade, muitas relataram não se lembrar de nada em 
específico. Ainda que com menor frequência, alguns conseguiram citar suas 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2372 

 

experiências de workshops, como: Agora outras experiências para fora do dia a dia da 
acadêmia, recentemente, acho que isso tem uns dois anos, eu recebi eu recebi uma 
professora lá do IF do Rio de Janeiro que ela é fotógrafa e na sua formação, ela atua 
(...) ela trouxe (...) processos criativos que ela desenvolveu para a fotografia na 
formação dela como fotógrafa, mas que a gente consegue enxergar aplicações para a 
arquitetura também. Então assim, experiências fora da arquitetura buscando processos 
criativos ai sim, mas desde a graduação. (D12f53.24) Eu fiz uma oficina há muitos anos, 
eu era estudante, com Gildo Montenegro sobre criatividade (...) Ele veio dar um curso 
que era de criatividade, eu não sei de que período que eu era (...) e ele fez vários 
exercícios de criatividade (...) Então ele fez vários exercícios. Eu me lembro de uns dois 
ou três, que foi o que ficou na minha cabeça, ele fez muitos, fez uns com desenho… e 
eu comprei um dos livros que ele indicou que trabalha “O outro lado do cérebro”. Eu fiz 
alguns exercícios com meus alunos, de desenhar de cabeça pra baixo, você tem uma 
figura e ao invés de você desenhar ela conhecendo a figura, você desenha ela ao 
contrário… ou espelhado, uma coisa assim. Então a gente fez algumas coisas assim. 
(D10f51.19) Por sua vez, os 20% que responderam não, alegaram não se lembrar de 
nada em específico com a temática criatividade. 4.4 Importância da criatividade nas 
diversas etapas do projeto de TFG Foi solicitado aos docentes que preenchessem uma 
tabela indicando a importância da criatividade nas diversas etapas do TFG (escala 
Likert), sendo 5 para mais importante e 0 (zero) para menos importante, tendo ainda a 
opção de assinalar “não se aplica” caso julgasse necessário. Nota-se que, em todas as 
etapas do TFG foi assinalada uma necessidade de criatividade com importância acima 
da média (no caso, acima de 2,50), o que indica ser esperado que a atividade criativa 
incida durante todo o processo projetual. O item elencado pela maioria com a menor 
média (3,20) foi a fase de “atendimento as normas e legislação”, seguida de 
“representação gráfica e detalhamento” (3,80), desenvolvimento do anteprojeto (3,83) e 
reconhecimento do problema (3,97). A fase de Esboços, croquis e modelagem de ideias 
foi elencada pela maioria dos participantes como a que mais exige criatividade, obtendo 
a média de 4,93 (ou seja, quase o score máximo, que era 5). Isso se justifica por ser 
esta uma fase de geração de ideias, onde nada está definido, e o projetista precisa 
enfrentar a “síndrome do papel em branco” (ou da tela de computador vazia). A definição 
do partido (4,70), o desenvolvimento do estudo preliminar (4,60) e a definição do 
conceito (4,53) também receberam altas pontuações. Portanto, observa-se que os 
docentes apresentam tendência de indicar haver maior importância da criatividade nas 
fases iniciais das etapas do projeto arquitetônico. 4.5 Métodos de estímulo à criatividade 
Raramente o ensino superior de Arquitetura adota práticas que favoreçam a criatividade. 
Em geral, os profissionais só aplicam o conhecimento comum, de forma convencional 
(KOWALTOWSKI, BIANCHI, PETRECHE, 2011, p.34). Tendo-se como base a 
afirmativa supracitada, os docentes foram questionados sobre incentivarem os seus 
orientados ou estudantes a utilizar algum método de estímulo à criatividade. Ao 
responderem, 76,7% deles responderam afirmativamente, 16,7 % disseram que não e 
6,7% revelaram ‘depender’ da situação. A maioria dos participantes afirma utilizar mais 
de um método/técnica, o que reflete o estabelecido pela carta da União Internacional de 
Arquitetos (Unesco/UIA,2006) que “prevê uma variedade de métodos para enriquecer o 
ateliê de projeto e recomenda que o ensino seja flexível para abrigar demandas e 
problemas variados” (KOWALTOWSKI, BIANCHI, PETRECHE, 2011, p.34). Os 
principais métodos elencados foram: mapa mental, quadro conceitual, desenho, estudo 
de referências maquetes, painéis, visita in loco e brainstorming (o mais citado). Muitos 
também citaram a importância do estudo de referências para construir uma bagagem 
teórica. O trabalho com métodos manuais, como maquete e croquis, foi bastante 
defendido pelos entrevistados, que acreditam ser de suma importância nas etapas 
iniciais, antes de ir para os estudos com softwares, conforme expõe Tanto maquetes eu 
acho que é importante, como outros métodos manuais. Não que não possa fazer uma 
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criatividade usando um programa de computador, mas eu acho que a ideia, a coisa do 
pensar e do materializar, no processo criativo, ela é muito mais rápida quando é uma 
coisa manual. Eu acho que o computador ele vai entrar quando você já tem algumas 
definições já pré-definidas. O manual vai pro desenho a mão, vai pro croqui, o manual 
vai pra uma modelagem com a massinha de modelar. (D10f51.19) Observa-se, portanto, 
que, mesmo havendo uma multiplicidade de métodos/técnicas geralmente utilizados, 
ainda há uma grande variedade de opções não exploradas, visto que, segundo estudos, 
há cerca de 250 métodos/técnicas de apoio à criação (KOWALTOWSKI; BIANCHI; 
PETRECHE, 2011), e esse número cresce dia a dia. 4.6 Elementos do espaço que 
estimulam e/ou inibem a criatividade Segundo Alencar e Fleith (2009, pág. 95), “a 
criatividade é um fenômeno multifacetado e complexo” e há inúmeros fatores que a 
influenciam. Assim, existem condições mais (e também menos) favoráveis ao 
desenvolvimento criativo, dentre os quais o próprio ambiente sócio físico. Nesse sentido, 
questionou-se aos docentes a respeito dos ambientes em que ministravam aula ou 
orientavam TFG serem propícios a atividade criativa no processo projetual e quais 
elementos estimulavam ou inibiam a criatividade nesses espaços. Sobre a primeira 
pergunta (espaços propícios a atividade criativa), 20% afirmaram que sim, enquanto 
43,3% disseram não os considerar propícios e 36,7% alegaram isso dependeria da 
situação em foco. Quanto aos elementos que acreditam estimular a atividade criativa, a 
nuvem de palavras obtida expôs 46 palavras. No entanto, ela não se mostrou muito 
esclarecedora pois, mesmo que os docentes apresentassem uma ideia geral em 
comum, demonstram isso com palavras diferentes, dificultando que o software 
identificasse palavras semelhantes (dada a pequena quantidade de participantes). Em 
geral os participantes elencaram que um fator estimulante é a existência de espaço para 
atividades manuais, como a realização de trabalhos com maquete. Além disso, estar em 
um espaço familiar, em que se tenha um vínculo, também seria um fator estimulante, 
bem como uma boa relação entre docente-discente e entre discente-discente. Nesse 
sentido de ambiente familiar, os docentes da UFRN citaram o “galinheiro”, que na 
verdade é um apelido para o laboratório de arquitetura da universidade. Para alguns, 
um local de orientação em que outros professores possam opinar e contribuir na 
discussão também é um fator positivo. A liberdade para criar também foi mencionada. 
Ambientes que possibilitam a realização de múltiplas atividades - como as manuais -, 
acesso à tecnologia e boa interação entre os usuários foram fatores aludidos como 
estimulantes, como pode ser descrito pela resposta a seguir Acredito que um espaço 
criativo deve promover a visualização de possibilidades, assim, uma sala de projeto 
deve ter maquetes, fotos, ilustrações, materiais, enfim, informações que o projetista 
pode recorrer de forma rápida para utilizar no projeto. Imaginando uma tipologia 
arquitetônica para essa solução, poderia ser um galpão, com pé-direito alto, bem 
iluminado, com bastante espaço para não confinar o projetista (D19m43.4). Além disso, 
os fatores referentes a conforto térmico, acústico e lumínico também foram elencados 
como importantes. Já ao se referirem aos fatores que acreditavam inibir a criatividade, 
os participantes mencionaram ambientes muito barulhentos, com ruídos, má iluminação 
e falta de higiene. Também elencaram a falta de espaço para trabalhos manuais e a 
organização espacial da sala, citando a forma da disposição das salas com pranchetas 
e computadores, bem como também a ausente do último, que dificulta quando há a 
necessidade de pesquisas. Ademais, também discorreram sobre fatores que podem 
inibir o discente, como não existir uma boa relação entre docente-discente e/ou 
discente-discente, a disposição espacial que inibe o estudante mais tímido, ou ainda a 
existência de muita crítica, como expõe E o que inibe é você fazer muitas críticas o aluno 
diz que o professor é muito exigente. Mesmo que ele esteja correto, o aluno começa “Ai, 
não sei mais o que fazer. Tô doido. Desesperado” e isso é também inibe. (D08m66.31) 
Tal pensamento assemelha-se ao de autores como Alencar e Fleith (2009 e 2010) 
citados por Elali (2013, p.36) que indica a importância do professor para o 
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desenvolvimento do potencial criativo do aluno, tanto positivamente (ao servir de 
exemplo, aceitar sugestões e valorizar o surgimento de novas ideias e sua socialização 
entre os discentes) quanto negativamente (em situações de excesso de críticas ou 
rigidez). De maneira geral, percebe-se que as respostas destacaram a importância tanto 
de elementos físicos quanto não-físicos para estimular ou inibir a criatividade, além de 
pontuarem a importância de um bom relacionamento entre docentes e discentes para a 
promoção de um ambiente acolhedor. 4.7 Ambiência criativa Os conceitos de ambiência 
e, especialmente, ambiência criativa, são relativamente novos em Arquitetura e 
Urbanismo. Segundo Bestetti (2014, p. 602), o termo ambiência tem origem do francês 
“ambiance” e (…) não é composto somente pelo meio material onde se vive, mas pelo 
efeito moral que esse meio físico induz no comportamento dos indivíduos. Ou seja, mais 
do que o ambiente em sua concepção física, a ambiência traz elementos subjetivos para 
a compreensão do espaço habitado (THIBAUD, 2018; ELALI, 2013). Mais 
recentemente, o termo vem sido acrescido adjetivos que aumentam a especificidade do 
campo trabalhado, tais como ambiência urbana, ambiência hospitalar, ambiência 
histórica, entre outros. Sob esse ponto de vista, uma ambiência criativa diz respeito a 
uma ambiência que estimula a criatividade do indivíduos, ou seja, na qual as pessoas 
tendem a se sentir mais criativas (ELALI, 2019, 2020). Ao relacionar ambiência com 
criatividade no tocante ao ensino da arquitetura e urbanismo, busca-se compreender 
elementos caracterizadores dos ambientes acadêmicos que incentivam a atividade 
criadora e a inovação na área de Arquitetura e Urbanismo (ELALI, 2020). Nesse sentido, 
foi perguntada a opinião dos docentes sobre o que vem a ser uma ambiência criativa e 
como deve ser promovida. A nuvem obtida é composta por 98 palavras, destacando-se: 
“processo”, “sala”, “criatividade”, “ambiente”, “espaço” “criativo” “ambiência” entre 
outras. Também a ‘boa relação entre alunos e professores’, ‘troca de ideias’, ‘diálogo’ e 
a ‘liberdade para criar’ foram elementos elencados, o que reforça a argumentação de 
Bestetti (2014, p. 602) ao afirmar que: A história que vamos compondo junto aos grupos 
familiar e social ao qual pertencemos suscitará as emoções, positivas ou negativas, que 
podem interferir no conforto e na relação que estabelecemos com o ambiente 
construído. Além disso, também foram citados elementos físicos, como a disposição de 
móveis, presença de materiais que possibilitam a pesquisa (exemplo: computadores), 
conforto ergonômico, térmico, acústico e lumínico. Também foram listados como 
favorecedores das atividades criativas ambientes que não tenham paredes brancas, que 
disponibilizem exposição de outros trabalhos e, ainda, promovam o contato com a 
natureza. Novamente confirmam-se as ideias de Bestetti (2014, p.602) que, ao falar 
sobre ambiência, ressalta que: Conforto é a condição de bem-estar relativa às 
necessidades do indivíduo e sua inserção no ambiente imediato. Envolve não somente 
a eleição de critérios térmico, acústico, visual ou ainda químico, mas também o 
acréscimo de emoção e prazer, atribuindo-lhe um caráter Ambiência, espaço físico e 
comportamento holístico, já que o ambiente construído é um anteparo existencial, sendo 
abrigo para o corpo e para a alma. Nesse sentido, conclui-se que tanto os elementos 
físicos quanto os não físicos são importantes para promover uma ambiência propícia 
para o desenvolvimento de atividades que exijam maior criatividade. 
 
Conclusão 

 
O desenvolvimento dessa pesquisa iniciou-se pelo interesse em entender as relações 
entre criatividade e projeto arquitetônico, valorizando o ponto de vista docente, haja vista 
a necessidade dos cursos de arquitetura e urbanismo assumirem seu papel como “lócus 
de fomento a criatividade” (ELALI; LIMA; SANTOS, 2017). A escolha desse público alvo 
(docentes) é justificada pela importância do professor para o desenvolvimento do 
potencial criativo do estudante, como argumentado, entre outros, por Alencar e Fleith 
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(2009 e 2010). Nesse sentido, infere-se que os docentes que participaram da pesquisa, 
apesar de conseguirem conceituar o que é criatividade e seu processo, demonstraram 
alguma dificuldade para responder às questões, o que pode indicar a falta de 
familiaridade com o termo e/ou a sua complexidade. Além disso, constata-se que a 
maioria dos professores (76,7%) revelaram utilizar métodos/técnicas de estímulo a 
criatividade, porém indicaram aqueles mais conhecidos pelo senso comum, o que 
mostra a necessidade de práticas inovadoras. Ademais, 80% dos entrevistados 
afirmaram ter tido contato com práticas profissionais e/ou acadêmicas relacionados a 
criatividade (ressaltando, muitas vezes, que esse não era a temática central da prática). 
Outrossim, foi reconhecido a importância da criatividade em todas as etapas do TFG, 
mesmo que variando em menor ou maior grau. Sobre as influências do ambiente nas 
atividades criativas, a maioria (43,3%) informou que não considera os espaços que 
ministram aula/orientam TFG propícios para atividade criativa e elencaram fatores 
físicos e não físicos tanto para inibir, quanto para proporcionar a criatividade. 
Similarmente, embora a ambiência criativa tenha sido um termo novo para alguns, o 
conjunto de elementos físicos e não físicos também foi apontado como forma de 
promovê-la. Por fim, considera-se que o objetivo geral foi alcançado e ressalta-se a 
necessidade do incentivo a práticas de fomento a criatividade na academia. Destaca-
se, ainda, a importância das pesquisas acerca da criatividade em âmbito acadêmico em 
diferentes contextos, a considerar, por exemplo, a nova realidade ocasionada pela 
pandemia do COVID-19, na qual inseriu-se a prática do ensino remoto nos cursos de 
arquitetura e urbanismo, e que, certamente, irá trazer novos elementos para o debate 
que inicia. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Nuvem de palavras originada a partir das respostas dos docentes à pergunta 
“O que é criatividade” 
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Figura 2: Nuvem de palavras originada a partir das respostas dos docentes à pergunta 
“Como você entende o processo criativo?” 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2378 

 

 

Figura 3: Nuvem de palavras originada a partir das respostas dos docentes à pergunta 
“Você teve alguma experiência profissional e/ou acadêmica relacionada 
especificamente as temáticas à criatividade e/ou processo criativo?" 
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Gráfico 1: A importância da criatividade nas diversas etapas do TFG 

 

 

Figura 4: Nuvem de palavras originada a partir das respostas dos docentes à pergunta 
“Quais elementos você acredita que estimulam a criatividade (nos espaços que ministra 

aula ou orienta TFG)?” 
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Figura 5: Nuvem de palavras originada a partir das respostas dos docentes à pergunta 
“Quais elementos você acredita que inibem a criatividade (nos espaços que ministra 
aula ou orienta TFG)?” 
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Figura 6: Nuvem de palavras originada a partir das respostas dos docentes à pergunta 
“O que vem a ser uma “ambiência criativa e como deve ser promovida?” 
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TÍTULO: Expansão e Atualização do Banco de Dados e Mídias Eletrônicas do Grupo 

PROJETAR 

Resumo 

Este relatório discorre sobre as atividades executadas no plano de trabalho “Expansão 
e Atualização do Banco de Dados e Mídias Eletrônicas do Grupo PROJETAR”, orientado 
pela Prof.ª Dr.ª Maísa Veloso. Elas se ancoraram em duas principais mecanismos de 
alimentação contínua: a Revista PROJETAR, periódico eletrônico quadrimestral que 
publica artigos científicos das áreas de Projeto e Percepção do Ambiente, e o Banco de 
Dados PROJEDATA, que armazena trabalhos relacionados à produção recente de 
projeto de arquitetura, ao grupo de pesquisa e aos Seminários PROJETAR. Dessa 
forma, o plano de trabalho estabeleceu como principais objetivos a introdução da 
bolsista no meio da pesquisa científica, a percepção das potencialidades dos sistemas 
utilizados nas pesquisas do Grupo PROJETAR e, por fim, a atualização regular das 
ferramentas eletrônicas do Grupo PROJETAR. Como principais resultados, cabe 
destacar a colaboração na organização e publicação da Revista PROJETAR v.5 n.2, a 
produção de materiais gráficos auxiliares, a manutenção do Banco de Dados 
PROJEDATA, a atualização do site do Grupo PROJETAR e a divulgação de pesquisas 
nessas áreas do conhecimento, se alcançando, portanto, o cumprimento dos objetivos 
estabelecidos. 
 
Palavras-chave: Arquitetura, Revista Eletrônica, Banco de dados, Biblioteca Virtual. 

TITLE: Expansion and Update of the PROJETAR Group's Database and Electronic 

Media 

Abstract 

This paper aims to discuss the activities developed in the work plan “Expansion and 
Update of the PROJETAR Group's Database and Electronic Media”, under the guidance 
of Prof. Dr. Maísa Veloso. The activities were anchored in two main projects of 
continuous maintenance: the PROJETAR Magazine, a four-monthly electronic journal 
that publishes scientific articles in the areas of Project and Environmental Perception, 
and the PROJEDATA Database, which stores works related to the recent production of 
architectural design, to the group of research and the PROJETAR Seminars. Thus, the 
work plan established as main objectives the introduction of the student in the universe 
of scientific research, the perception of the potential of the systems used in the 
PROJETAR Group's research and, finally, the regular update of the electronic tools of 
the PROJETAR Group. As main results, it is worth highlighting the collaboration in the 
organization and publication of the PROJETAR Magazine v.5 n.2, the production of 
auxiliary graphic materials, the maintenance of the PROJEDATA Database, the updating 
of the PROJETAR Group website and the dissemination of research in these areas of 
knowledge, by this achieving the established objectives. 
 

Keywords: Architecture, Electronic Journal, Database, Virtual Library. 
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Introdução 

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no plano de trabalho 
“Expansão e Atualização do Banco de Dados e Mídias Eletrônicas do Grupo 
PROJETAR”, como parte do projeto de pesquisa “Novas Pedagogias do Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo: uma análise das potencialidades e limites dos ateliês virtuais”, 
orientado pela Prof.ª Dr.ª Maísa Veloso. 
 
O Grupo PROJETAR, grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Arquitetura 
(DARQ) e ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN 
(PPGAU), visa contribuir com a produção e divulgação de conhecimento nas áreas de 
Projeto de Arquitetura e de Percepção do Ambiente. Para tanto, apoia-se em dois 
principais instrumentos eletrônicos: o Banco de Dados PROJEDATA e a Revista 
Eletrônica PROJETAR – Projeto e Percepção do Ambiente. 
 
O primeiro deles, o PROJEDATA, é um repositório de imagens, pesquisas e 
informações sobre a produção recente na área de Projeto de Arquitetura desenvolvidos 
no Brasil. Nele estão incorporadas diversas coleções, desde os Anais dos Seminários 
PROJETAR (ocorridos bienalmente desde 2003), trabalhos finais de graduação, 
dissertações, teses, entre outros. Esse banco de dados é construído a partir de um 
sistema de repositórios digitais de livre acesso denominado DSpace.  
 
Para além do Banco de Dados, o grupo também gerencia a Revista PROJETAR – 
Projeto e Percepção do Ambiente, um periódico online de publicação quadrimestral 
ancorado no portal de periódicos da UFRN. Nele são publicados artigos científicos e 
resumos expandidos, submetidos à avaliação do tipo duplo cega pelos pares, 
organizados nas seções de Ensino, Pesquisa, Teoria e Conceito, Crítica e Práxis. Há 
também espaço para Ensaios de pesquisadores renomados. O periódico de divulgação 
científica utiliza como sistema operacional o software de livre acesso Open Journal 
System (OJS), que faz o gerenciamento do processo desde a submissão, passando 
pela avaliação, editoração dos artigos aprovados e publicação. 
 
A partir do manuseio dessas ferramentas, foram perseguidos os principais objetivos do 
plano de trabalho, que consistiram em (1) a introdução do bolsista ao universo da 
pesquisa científica, (2) análise das potencialidades e limites dos sistemas e softwares 
utilizados nas pesquisas do Grupo PROJETAR e (3) atualização periódica dos sítios 
eletrônicos e o Banco de Dados do Grupo PROJETAR com novas publicações, 
pesquisas e eventos de interesse. 
 
Assim, esse relatório visa apresentar as principais ações e resultados desenvolvidos 
durante o período de execução da iniciação científica no âmbito das atividades do grupo, 
assim como apontar caminhos para sua continuidade. 
 
Metodologia 

 
Inicialmente, cabe destacar a entrada da bolsista no projeto de iniciação científica no 
meio do processo anual, se dando apenas em fevereiro de 2020 (em substituição ao 
bolsista anterior), assim ocasionando algumas modificações no calendário de atividades 
proposto. A partir disso, o caminho metodológico adotado iniciou-se com a inserção e 
capacitação da bolsista dentro das atividades do grupo de pesquisa com 
acompanhamento da orientadora. Para tanto, foram apresentados os acessos ao site 
do grupo (http://www.grupoprojetar.ufrn.br/) para atualização das informações e, 
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também, se instruiu acerca do funcionamento do sistema de gerenciamento de 
submissões de artigos científicos para a Revista PROJETAR.  
 
Além disso, apresentou-se a bolsista o sistema PROJEDATA para convocação e 
alimentação de trabalhos referentes a Projeto Arquitetônico e Percepção do Ambiente 
nas coleções do Banco de Dados. 
 
Em seguida, os trabalhos concentraram-se na programação visual da edição 14ª edição 
da revista (v.5 n.2), lançada em maio de 2020. Por fim, a bolsista ficou responsável pelo 
gerenciamento do e-mail da revista para acompanhar questionamentos dos 
pesquisadores acerca da revista e do processo de submissão 
 
Resultados e Discussões 

 
As edições online da Revista PROJETAR, de qualis A3, vêm sendo publicadas 
quadrimestralmente desde abril de 2016, após a primeira tiragem impressa no final de 
2015. Desde então, trabalha-se em fluxo contínuo para gerenciar e divulgar o periódico 
com conteúdo de Projeto Arquitetônico e Percepção do Ambiente. Nesse sentido, como 
principais resultados do presente plano de trabalho, cabe destacar o auxílio à 
organização, editoração e publicação da edição número 14 da Revista Projetar (n.5 v.2), 
ancorada no Portal de Periódicos da UFRN (https://periodicos.ufrn.br/revprojetar). 
 
Como dito, o Portal utiliza o sistema Open Journal System (OJS) para gestão e 
lançamento de revistas online, um software disponibilizado de forma gratuita pelo Public 
Knowledge Project (PKP) com o objetivo de difundir o acesso à informação e à 
publicação científica internacionalmente. 
 
Além dos seis eixos temáticos já existentes (Ensino, Pesquisa, Teoria e Conceito, 
Crítica, Práxis e Ensaios), nesse ano de 2020, foram inauguradas duas subseções na 
seção Práxis, sendo elas Entrevista e Roda de Conversa. 
 
Em primeiro lugar, o componente Entrevista abriu portas para a série denominada 
“Mulheres Arquitetas”, segmento que coloca em foco o trabalho de profissionais 
femininas da área de Projeto, atualmente dando ênfase a arquitetas nordestinas. Assim, 
a primeira projetista entrevistada foi a arquiteta potiguar Viviane Teles, que trouxe à tona 
as temáticas da arquitetura vernacular e da bioconstrução, além dos desafios 
enfrentados enquanto mulher projetista. 
 
Além disso, a subseção Roda de Conversa enfoca temas em debate na atualidade, 
sendo a primeira edição intitulada Pandemia, Ergonomia e Acessibilidade, 
apresentando uma síntese do encontro virtual ocorrido em 13 de maio de 2020 baseado 
nas temáticas do ENEAC 2020 (VIII Encontro Nacional de Ergonomia no Ambiente 
Construído). Nele, abriu-se um espaço para discussão entre oito palestrastes, dentre 
eles professores, pesquisadores e profissionais, debate coordenado pela Prof.ª Dr.ª 
Gleice Azambuja Elali. Nessa ocasião, se conversou acerca das repercussões da 
pandemia nas condições de acessibilidade, ergonomia, assim como suas possíveis 
influências no âmbito da Arquitetura, Urbanismo e Design. 
 
Quanto ao projeto gráfico da revista PROJETAR, se desenvolveu a capa e contra capa 
da edição de maio passado (Anexo 1). O projeto foi realizado com apoio dos softwares 
da Adobe Photoshop associado ao Illustrator e tomou como inspiração detalhes da obra 
arquitetônica da entrevistada Viviane Teles. Além disso, se promoveu um projeto de 
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atualização e criação das capas das sessões e subseções, visando facilitar a leitura e 
tornar as páginas mais atrativas visualmente, como pode ser visto no Anexo 2.  
 
No que se refere à formatação do conteúdo da Revista, se manteve o uso do software 
Microsoft Word, visto que possibilita fácil preenchimento e uniformização dos artigos 
submetidos a partir do modelo disponibilizado na página de downloads da Revista 
PROJETAR. Após a formatação dos trabalhos e elaboração das capas, esses arquivos 
são exportados no formato pdf para publicação completa no Portal de Periódicos no mês 
de referência. 
 
Ademais, no ano de 2020, a revista passou a receber um código identificador DOI 
(Digital Object Identifier), responsável por indexar e identificar cada edição da revista, 
facilitando a localização, difusão e elaboração de referências das informações 
publicadas. A atribuição de código DOI se iniciou a partir da edição referente a janeiro 
de 2020 (v.5 n.1) e será incluída em todas as edições seguintes, assim como 
retroativamente (edições anteriores). 
 
Por fim, foram elaborados materiais gráficos para divulgação nos momentos de 
lançamento das edições, assim como tutoriais para auxiliar os pesquisadores na 
submissão de trabalhos no sistema OJS/PKP.  
 
No que diz respeito ao banco de dados PROJEDATA, como dito, ele tem como base o 
DSpace Institutional Digital Repository System e trata-se de um software livre que 
possibilita a criação de repositórios digitais, garantindo o gerenciamento, acesso e 
visibilidade de materiais digitais de forma aberta.  
 
Atualmente, o banco guarda imagens, textos e informações sobre a produção recente 
na área de projetos de arquitetura, (tanto acadêmicos como profissionais) desenvolvidos 
no território nacional. Inclui, portanto, desde Trabalhos Finais de Graduação (TFGs), 
Dissertações e Teses, até projetos de concursos de arquitetura, projetos de 
sustentabilidade ambiental assim como os anais dos Seminários Projetar (2003-2019) 
de periodicidade bienal. 
 
Nesse sentido, ocorreu a convocação de envio de trabalhos pelos integrantes do grupo 
de pesquisa PROJETAR para alimentar o referido Banco de Dados. Contudo, a 
pandemia de COVID-19 interrompeu o processo de inclusão de dados nas coleções. 
Para além das atividades descritas, foi promovida a atualização periódica das 
informações do site do grupo de pesquisa. 
 
Por fim, pôde-se constatar que o contato com as atividades da Revista PROJETAR e 
do Banco de Dados PROJEDATA auxiliou no entendimento do processo de submissão, 
avaliação, edição e publicação de trabalhos científicos, bem como possibilitou, por meio 
da leitura dos artigos publicados, acesso a temáticas relacionadas à pesquisa de 
Arquitetura e Urbanismo antes desconhecidas pela bolsista de iniciação científica.  
 
Conclusão 

 
A partir das experiências relatadas, pode-se concluir que os objetivos do plano de 
trabalho foram alcançados, visto que foram adquiridas habilidades referentes a Banco 
de Dados, Bibliotecas Virtuais e Revistas Eletrônicas, ferramentas importantes para 
inserção do estudante nos meios de divulgação científica digitais. Essas atividades 
também colaboraram para o desenvolvimento do senso crítico-analítico da bolsista, 
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característica relevante para o desenvolvimento da estudante enquanto futura 
pesquisadora.  
 
Além disso, considera-se que os indicativos do plano de trabalho foram atingidos, visto 
que ocorreu a análise de potencialidades e limites dos sistemas e softwares utilizados 
nas pesquisas do Grupo (Dspace, Open Journal System, dentre outros), assim como a 
atualização periódica os sítios eletrônicos e o banco de dados do Grupo PROJETAR 
com novas publicações, pesquisas e eventos de interesse.  
 
Por fim, pretende-se dar continuidade às atividades da bolsa, prestando serviço 
continuado de divulgação científica acerca de Projeto Arquitetônico e Percepção de 
Ambiente à comunidade acadêmica e à sociedade em geral.  
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Anexos 

 

 

Anexo 1: Capa e contracapa da edição n.5 v.2 de maio de 2020. Fonte: Revista Projetar 
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Anexo 2: Modelo de capa para seções, à esquerda o anterior e à direita o redesign. 

Fonte: Revista Projetar 
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TÍTULO: A HABITAÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS E AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE 

SÍTIOS HISTÓRICOS: APROXIMAÇÕES ENTRE TORRES VEDRAS, PORTUGAL E 

NATAL, BRASIL 

Resumo 

 

Considerando a importância do estudo dos processos de decadência e abandono de 
bairros centrais que concentram objetos arquitetônicos de valor patrimonial e - quando 
existente - o processo de reabilitação deles, o plano de trabalho tratado neste 
documento tem como objetivo analisar programas e ações contemporâneas de 
habitação social em sítios históricos, comparando os dados coletados em documentos 
referentes à Encosta de São Vicente, Torres Vedras/ Portugal ao bairro da Ribeira, 
Natal/ Brasil. Como metodologia, deu-se continuidade ao processo de leitura e 
tratamento de dados coletados na primeira fase da pesquisa. O banco de dados 
continua sendo construído e, a partir do tratamento e análise das informações obtidas, 
busca-se encontrar nas estratégias bem-sucedidas adotadas para com a Encosta de 
São Vicente alternativas aplicáveis à realidade do bairro da Ribeira, contribuindo para 
os estudos acerca do tema da Habitação de Interesse Social à luz dos conceitos e 
políticas de Reabilitação Urbana Integrada. 

 
 
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social; Sítio Histórico; Pesquisa; Reabilitação 

TITLE: SOCIAL HOUSING IN PROGRAMS AND ACTIONS FOR THE 

REHABILITATION OF HISTORIC SITES: APPROXIMATIONS BETWEEN TORRES 

VEDRAS, PORTUGAL AND NATAL, BRAZIL 

Abstract 

 

Considering the importance of studying the decay and abandonment processes of 
neighborhoods where architectural objects of heritage value are concentrated and, when 
existent, their rehabilitation process. This document aims to analyze the contemporary 
social housing programs and actions in historic sites, comparing the collected data in 
documents referring to Encosta de São Vicente, Torres Vedras / Portugal and the Ribeira 
neighborhood, Natal / Brazil. As a methodology, the process of reading and processing 
data collected in the first stage of the research was continued. The database is still being 
built and, from the treatment and analysis of the information obtained. It seeks to find in 
the successful strategies adopted for Encosta de São Vicente alternatives applicable to 
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the reality of the Ribeira neighborhood, contributing to studies on the theme of Social 
Interest Housing under the concepts and policies of Integrated Urban Rehabilitation. 

 
 
Keywords: Social Housing; Historic Sites; Research; Urban Rehabilitation. 

Introdução 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, com o processo de expansão da cidade e a 
migração das atividades de grande importância, como o comércio, para outras regiões 
da capital potiguar, o bairro da Ribeira sofreu um agravamento nos processos de 
abandono e deterioração. A partir de sua infraestrutura urbana ociosa e características 
físicas, o bairro passou a ser discutido de maneira diferenciada, em consequência de 
uma abordagem orientada por leis como a Lei 4932/97 que trata da Operação Urbana 
Ribeira (OUR). Trata-se também de uma Zona Especial de Preservação Histórica 
(ZEPH) e que define toda a área do bairro como Zona Especial de Interesse Histórico – 
ZEIH, instituídas respectivamente pela Lei 3.942/90 e Lei complementar 082/07. 
Ademais, uma fração do bairro consta na poligonal de tombamento do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que delimita o Sítio Histórico de Natal 
aprovada em caráter definitivo desde 2014 através da Portaria nº 72, publicada Diário 
Oficial da União n°136. 

Para esta etapa da análise, busca-se trabalhar com os dados coletados em Torres 
Vedras pela coordenadora da pesquisa, professora Eunádia Silva Cavalcante, cedidos 
pela Câmara Municipal e mesmo em reuniões e visitas técnicas às obras em execução 
na Encosta de São Vicente, que tratam da promoção de Habitação de Interesse Social 
na cidade em questão. Desta forma, foram realizadas as leituras dos documentos 
adquiridos e debatidos em momentos de reunião, seguidos pela filtragem das 
informações contidas nestes arquivos e por fim construída uma tabela para sistematizar 
as estratégias de intervenções urbanas e arquitetônicas implantadas em Portugal ao 
longo das últimas décadas, bem como em Torres Vedras, com ênfase na reabilitação 
da Encosta de São Vicente. 

 
Metodologia 

 

Devido ao caráter de continuidade das atividades desenvolvidas anteriormente, a 
metodologia parte do que já vinha sendo realizado, processo de coleta, tratamento e 
organização de dados desenvolvido empiricamente pela bolsista, voltando o olhar 
principalmente para as informações locais, abordando as edificações existentes no 
bairro da Ribeira. 

Tem-se como base principal para a busca e sistematização de informações, os 
documentos fornecidos e/ou encontrados nas plataformas digitais do governo municipal. 
Posteriormente, com a possibilidade de coleta de dados in loco, voltou-se a atenção 
para a leitura e compreensão, principalmente, do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) – Torres Vedras. 
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Para todas as etapas de análise, a manipulação dos dados coletados por meio das 
leituras efetuadas foi realizada pelo Software Excel e organizados do banco de dados 
em uma planilha que sintetiza os diferentes planos estratégicos da iniciativa pública para 
lidar com o déficit habitacional, as edificações ociosas e a decadência em centros 
históricos. Assim, a tabela divide-se em estratégias do governo brasileiro, ramificando-
se por sua vez em programas dos governos federal e de outros estados do país, bem 
como da cidade do Natal. Ramifica-se também nas táticas do governo da República 
Portuguesa e do município de Torres Vedras. 

Figura 1: Recorte da "Tabela de Comparativos". 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Além do procedimento usado para a síntese e comparação das táticas de cada país e 
cidade, fez-se uso de fichamentos de documentos, a fim de facilitar consultas 
posteriores e no preenchimento da tabela de comparativos. 

 

Resultados e Discussões 

 

No início da vigência deste plano de trabalho, o reconhecimento e levantamento de 
dados sobre o bairro da Ribeira, bem como a catalogação e visita aos imóveis 
apontados pelo ReHabitar como passíveis de ocupação para a habitação de interesse 
social já havia sido realizado, estando então o foco voltado para a continuidade da leitura 
de documentos, estudos desenvolvidos por terceiros, planos urbanísticos que tratam 
desta localidade e, em seguida, repetir o levantamento de dados com foco nos estudos 
acerca do tema da Habitação de Interesse Social à luz dos conceitos e políticas de 
Reabilitação Urbana Integrada. 

Ao analisar-se as intervenções na encosta de São Vicente, é necessário ater-se ao fato 
de que este não é um programa de reabilitação isolado, mas sim parte de um conjunto 
de ações voltadas para o centro histórico da cidade cujas discussões iniciaram na 
década de 1980 com o Plano de Pormenor de Salvaguarda da Zona Histórica de Torres 
Vedras e se concretizam com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 2015 
(PEDU). Entretanto, para o estabelecimento dos objetivos dispostos no PEDU, a 
reabilitação integral da área exige o rompimento das barreiras sociais e a integração 
entre os diferentes polos do Centro Histórico. 

Figura 2: Delimitação da área de reabilitação urbana da encosta de São Vicente 

Fonte: http://www.cm-tvedras.pt/assets/upload/paginas/2018/11/07/03-aru-da-encosta-
de-sao-vicente-limite/03-aru-da-encosta-de-sao-vicente-limite.jpg 

Assim como se propunham inicialmente o PRAC Ribeira e ReHabitar, o PEDU traça 
uma série de operações que permeiam diferentes áreas da urbanidade, contemplando 
programas como o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), Plano 
de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e o Plano de Ação Integrada para as 
Comunidades Desfavorecidas (PAICD). Postas em prática, estas ações têm obras 
previstas até 2021. No caso da Encosta de São Vicente e demais áreas reabilitadas de 
Torres Vedras, o programa de Políticas de Cidades POLIS XXI (2007- 2013) figura como 
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um dos grandes articuladores das intervenções realizadas, uma vez que visa uma 
otimização dos serviços prestados e dos recursos disponíveis, atingindo as políticas 
municipais, os concursos públicos para programas de urbanização e políticas públicas, 
novas estratégias de desenvolvimento para as cidades e parcerias para a captação de 
recursos e para a execução de planos. 

No que diz respeito aos imóveis que passaram pelo processo de reabilitação durante as 
obras do PEDU e PACID na região da Encosta de São Vicente, foram escolhidas 
edificações que apresentavam más condições de conservação, carência de 
adequações quanto à acessibilidade, bem como fornecimento de água e energia 
elétrica, justificados perante um dos objetivos primordiais do Plano de Ação Integrada 
para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) que trata de “Promover a inclusão social 
e combater a pobreza” de maneira a fomentar a inclusão social em áreas urbanas ou 
rurais desfavorecidas através de ações de regeneração física, econômica e social. 

Figura 3: Vista de imóvel antes da reabilitação através da rua de acesso às habitações. 

Fonte: Programa Municipal de Habitação Social – Fase 1 - Memorial Descritivo e 
Justificativo. (2016, p. 14) 

Figura 4: Planta de levantamento de um dos pavimentos de edificação a ser reabilitada. 

Fonte: Programa Municipal de Habitação Social – Fase 1 - Memorial Descritivo e 

Justificativo. (2016, p. 22) 

Dentre as proposições para as intervenções nestes imóveis, o programa prevê que a 
ocupação é essencial para sua manutenção e conservação, e com isto, adota também 
estratégias que possibilitem sua ocupação constante. O “aluguel social” propõe-se 
democratizar o acesso à moradia para pessoas com menor renda e menor grau de 
escolaridade, de maneira que a população de menor poder aquisitivo possa morar 
dignamente e ocupar edificações vagas sem impor a elas a compra de um imóvel, que 
pode gerar dívidas em momentos de instabilidade financeira. A promoção destes 
aluguéis de baixo custo, cada vez mais frequente dadas as campanhas públicas do 
Estado, tende a diminuir a tensão sobre o sonho da casa própria. 

É importante mencionar também que durante o período de pesquisa, em setembro de 
2019, foi promulgada no Diário da República de Portugal a Lei n.º 83/2019 que 
corresponde à Lei de Bases da Habitação, estabelecendo, portanto, os princípios do 
direito à habitação e as obrigações fundamentais do Estado na efetivação da garantia 
do direito à moradia a todos os cidadãos, independente de raça, gênero, classe, origem, 
religião ou orientação sexual, reforçando os termos da Constituição. 

 
Conclusão 

 
Amplamente discutida e estudada, tanto quando se fala do patrimônio histórico-
arquitetônico natalense quanto da tentativa de requalificação do centro histórico, a 
Ribeira vem resistindo ao tempo, às intempéries e sobretudo à falta de ação do poder 
público. 
 
Expostos os dados neste relatório, pode-se desde então inferir as primeiras análises 
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diante do observado em documentos e em campo. A tabela de comparativos tem grande 
importância no que diz respeito ao levantamento de proposições feitas através de 
programas de reabilitação de áreas históricas, equiparando as políticas de Portugal e 
Brasil em diferentes escalas. Ademais, é já no momento de sua construção que 
percebemos que o que se dá no Brasil, não é uma falta de leis ou políticas públicas, 
mas sim a não execução delas. O que se encontra como ponto crucial é a compreensão 
das problemáticas da habitação social e sua necessidade de soluções eficientes como 
uma política de Estado, não de governo, garantindo a continuidade, manutenção e 
melhoria de programas essenciais, não somente para a população, mas também para 
as áreas históricas das cidades, seu turismo, economia e cultura. 
 
Outra notável diferença é a eficácia da implementação do aluguel social, que em Torres 
Vedras, bem como em outras cidades lusitanas, vem de forma a garantir a ocupação de 
espaços antes vazios e decadentes por parte de uma parcela da população que 
necessita de valores acessíveis de moradia e garantia de locomoção. O que acontece 
em Portugal de 2001 a 2011 é uma diminuição na importância da posse da casa. Em 
contrapartida, os programas brasileiros ainda se propõe a dar uma moradia própria e 
cada vez mais distante das áreas centrais da cidade, para uma população que muitas 
vezes não tem condições de custear a vida em trânsito centro-periferia, periferia-centro. 
No caso do bairro da Ribeira, mesmo com o mapeamento, zoneamento e inventário de 
áreas e edifícios próprios para requalificação e implantação da habitação de interesse 
social, o planejamento não foi executado. 
 
Dado o exposto, já é possível inferir que ainda é necessário um tratamento de maior 
seriedade quanto à moradia popular, às políticas de requalificação de áreas históricas 
e o próprio patrimônio arquitetônico. Como exemplo de descaso, das esferas pública e 
privada, desabou recentemente no bairro da Ribeira mais uma parte do edifício onde 
funcionava a antiga boate Arpege – tombado em 2010 pelo IPHAN e relacionado no 
programa ReHabitar para a possível requalificação e implantação de um novo uso – que 
vem sofrendo com a acentuação do abandono desde 2008, quando uma primeira parte 
veio abaixo após fortes chuvas na cidade. Em junho deste ano, uma nova parte veio 
abaixo, deixando em ruinas também mais um pedaço da história potiguar. 
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Figura 1: Recorte da "Tabela de Comparativos". 

 

 

Figura 2: Delimitação da área de reabilitação urbana da encosta de São Vicente 
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Figura 3: Vista de imóvel antes da reabilitação através da rua de acesso às habitações. 

 

 

Figura 4: Planta de levantamento de um dos pavimentos de edificação a ser reabilitada. 
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TÍTULO: Edifícios do Campus Central UFRN: subsídios para intervenções em 

acessibilidade 

Resumo 

Este projeto teve como objetivo mapear pontos positivos e negativos na acessibilidade 
física do campus central da UFRN. Para tanto, além de levantamento bibliográfico em 
Avaliação Pós-Ocupacional e acessibilidade, e acompanhamento dos Grupos de 
Trabalho em Acessibilidade da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (GT-A/SAI), a 
metodologia da pesquisa empírica envolveu realização Walkthrough e visitas in loco em 
diversos setores do campus, com preenchimento de checklists e confecção de Mapas 
de Descoberta. Diante da pandemia do Covid19 e da impossibilidade de continuar a 
atividade presencial, o trabalho remoto oportunizou o início da confecção de outro 
produto: uma cartilha sobre “Docilidade Ambiental”, ilustrando situações ligadas às 
diversas dimensões da acessibilidade que são típicas do cotidiano na universidade. 
 
Palavras-chave: Arquitetura, Acessibilidade, Avaliação Pós-Ocupação. 

TITLE: POST-OCCUPANCY ASSESSMENT OF UNIVERSITY ENVIRONMENTS: 

STUDIES OF UFRN BUILDINGS. 

Abstract 

This project aimed to map positive and negative points in the physical accessibility of 
UFRN's central campus. For this purpose, in addition to bibliographic survey on Post-
Occupational Evaluation and accessibility, and monitoring of the Inclusion and 
Accessibility Secretary Accessibility Working Groups (GT-A / SAI), the empirical 
research methodology involved the realization of Walkthrough and in loco visits in 
various sectors of the campus, with filling checklists and making Discovery Maps. In face 
of the Covid19 pandemic and the impossibility of continuing face-to-face activity, the 
remote work made it possible to start making another product: a booklet about 
“Environmental Docility”, illustrating situations linked to the several dimensions of 
accessibility that are typical of everyday life at the university. 
 
Keywords: Architecture, Accessibility, Post-Occupation Evaluation. 

Introdução 

Há algum tempo a UFRN se organiza para tentar tornar mais acessíveis os seus campi, 
notadamente o campus central, cujo início da construção remonta à década de 1970 e, 
portanto, antes da existência de instrumentos legais que garantem a acessibilidade a 
locais públicos, como a Norma Brasileira 9050 – BR 9050 (BRASIL, 1997, com revisões 
em 2004 e 2015). Um dos passos decisivos nessa direção foi a criação, em 2010, da 
Comissão de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE), 
hoje transformada em Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (SIA) liderada pelo prof. 
Dr. Ricardo Lins, a equipe da CAENE fornece apoio aos universitários com tal demanda. 
Suas atividades evidenciaram que várias das dificuldades hoje enfrentadas por estes 
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estudantes estão ligadas à acessibilidade física, seja dentro dos prédios administrativos, 
dos blocos de aula ou, ainda, no trânsito entre os diversos setores do campus. Dando 
sequência a outras pesquisas da orientadora nas áreas da Avaliação Pós-Ocupação 
(APO) e da acessibilidade ambiental, o presente projeto foi criado com o objetivo de 
discutir questões de acessibilidade no Campus Central, que gradativamente se 
aproximou das atividades dos Grupos de Trabalho em Acessibilidade (GTA) na 
avaliação de vários setores do campus, como os dos Centros de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA), de Tecnologia (CT) e de Biociências (CB). Desde então, trabalhamos 
em conjunto para produzir “mapas de descoberta”, que mapeiam pontos positivos e 
negativos do ambiente físico em relação à acessibilidade dentro do campus. Devido à 
pandemia do Covid19 e com a impossibilidade de continuar a atividade presencial, o 
trabalho remoto oportunizou o início da confecção de outro produto: uma cartilha 
ilustrada cuja meta é tratar de temas importantes como a acessibilidade e a docilidade 
do ambiente a todos os seus usuários (sejam pessoas com deficiência ou não). A 
cartilha está sendo planejada para publicização em meio digital, visando ser futuramente 
disponibilizada aos usuários do campus (quer estudantes, professores, funcionários ou 
visitantes). 
 

Metodologia 

 
Metodologicamente podemos definir duas etapas para as atividades realizadas no 
último ano, referentes à fase presencial e à fase remota vivenciadas. Na FASE 
PRESENCIAL foi dado prosseguimento ao projeto, seguindo a metodologia definida no 
ano anterior, ou seja, a continuação do trabalho junto aos GTAs, cujas etapas são 
detalhadas a seguir: (1) acompanhamento os GTAs, a fim de manter contato com a 
problemática em discussão e definir os principais edifícios a analisar; (2) análise e 
revisão dos documentos (material técnico) sobre os prédios em estudo disponibilizados 
pela Superintendência de Infraestrutura da universidade (SINFRA) a fim de atualizá-los 
e adequá-los aos propósitos da investigação; (3) visita aos locais de estudo (indicados 
no item 1), para realização de walkthrough (ou caminhada pelo local), e preenchimento 
de check list, seguido por Percursos Comentados realizados com estudantes com 
deficiência (em especial participantes com as deficiências mais detectadas na área – 
edifício ou setor administrativo). Esclarecendo essa terminologia seguem duas 
definições indicadas pela literatura. Walkthrough: (...) método de análise que combina 
simultaneamente uma observação com uma entrevista, (...), possibilita a identificação 
descritiva dos aspectos negativos e positivos dos ambientes analisados. (...) 
Complementado por fotografias, croquis gerais e gravação de áudio e de vídeo, 
possibilita que os observadores se familiarizem com a edificação, com sua construção, 
com seu estado de conservação e com seus usos (RHEINGHANTZ et al, 2009, p. 23). 
Percurso Comentado: realização de um percurso na área analisada, acompanhando um 
usuário (condições a definir em função da pesquisa) a fim de observar e documentar 
sua interação com o ambiente e “perceber em contexto”, ou seja, compreender as 
características sensíveis e como a pessoa que caminha o percebe, seus sentimentos e 
afetividades (THIBAUD, CHELKOFF, 1993). (4) elaboração de Mapa de Descobertas 
indicando pontos fortes e fracos das áreas analisadas, visando apresentar uma síntese 
do diagnóstico do edifício em relação às normas estabelecidas (no caso, a NBR 9050) 
e os principais aspectos enfatizados pelos estudantes com deficiência com relação a 
sua condição de usabilidade; (5) disponibilização dos resultados obtidos à Secretaria de 
Inclusão e Acessibilidade (SIA), à SINFRA e à administração dos edifícios analisados a 
fim de subsidiar futuras intervenções no espaço. Em paralelo a isso, em meio as 
discussões com os GTAs, percebemos que havia a necessidade de um material mais 
ilustrativo e dinâmico que abordasse as questões de acessibilidade e, mais ainda, 
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questões gerais que pudessem tornar o ambiente universitário mais receptivo a todos 
(mais gentil) – tema abordado em mais detalhes no período remoto da bolsa. A FASE 
REMOTA da bolsa IC aconteceu entre abril e julho/2020. Embora não estivesse 
inicialmente previsto, o afastamento social exigido pela epidemia do Covid19 promoveu 
a reorganização das atividades da bolsista, e resolvemos fazer um delineamento inicial 
do material disponível para a organização de uma cartilha no campo da acessibilidade 
ambiental. No entanto, não queríamos nos voltar para as questões legais ligadas à 
normativa na área, uma vez que detectamos outras cartilhas nesse campo. Diante disso, 
nos conectamos com o conceito de docilidade ambiental como principal linha condutora 
para a futura elaboração de uma cartilha. O conceito de docilidade ambiental é 
proveniente dos campos de psicologia ambiente e gerontologia. De acordo com a 
literatura nesse campo (GUNTHER, 2011; MOORE, 2005; LAWTON, NAHEMOW, 
1973), os fatores ambientais influenciam de modo mais forte as pessoas menos 
competentes, sendo imprescindível promover ambientes que possam ser utilizados por 
todos. Nesse sentido, entende-se que o ambiente ‘dócil’ acolhe mais universalmente 
seus usuários, à medida que “maximiza o uso das capacidades individuais, permitindo 
que cada pessoa atue em sua melhor zona de desempenho (LAWTON, DEVOE, 
PARMELEE, 1995). Para a obtenção de condições de docilidade ambiental contribuem 
tanto as características do ambiente (como a possibilidade para deslocamento, 
usabilidade e orientação) quanto as condições psicossociais (ou seja, aceitação pelo 
grupo e manutenção de redes de apoio). Nessa etapa a metodologia do trabalho 
envolveu uma breve revisão teórica sobre docilidade ambiental e elaboração de 
cartilhas, a definição dos principais temas a serem tratados, além do estudo de 
softwares a utilizar. 
 
Resultados e Discussões 

 
Também nossos resultados precisarão ser relatados em duas etapas. Com relação à 
FASE PRESENCIAL, nossas atividades acompanharam as discussões nos GTAs dos 
Centros de Tecnologia, Sociais Aplicadas e Biociências. Embora tenhamos muito 
material trabalhado, a confecção dos Mapas de Descoberta ainda não foi possível, pois 
os Passeios Acompanhados com os estudantes com deficiência aconteceriam em 
março e abril/2020, e foram impossibilitados pela pandemia - apenas na volta presencial 
à universidade será possível retomar essas atividades, de acordo com as novas 
condições impostas à comunidade universitária. Por sua vez, na FASE REMOTA os 
resultados obtidos se relacionam principalmente à fundamentação teórica de cunho 
científico, através de levantamento bibliográfico, e também de cunho “popular”, no caso, 
através dos GTAs, onde pudemos entender melhor sobre as demandas dos estudantes. 
Além disso, também estudamos muito outras cartilhas, algumas produzidas pela SIA, 
outras produzida por desconhecidos na internet; buscávamos tanto referências 
positivas, que se alinhassem às nossas ideias e que pudéssemos nos basear, quanto 
negativas, exemplos a não seguir. Iniciando o desenvolvimento da cartilha já 
estruturamos diversas ideias. A principal ideia é a existência uma personagem que 
viverá situações hipotéticas com base nas quais poderemos abordar temáticas 
importantes, adicionando informações técnicas de forma leve e descontraída. Pretende-
se que a personagem represente uma estudante típica e o material seja 
majoritariamente composto por ilustrações, mostrando situações semelhantes à 
vivenciadas pelos estudantes na universidade. Ao invés de fotos pretende-se utilizar 
desenhos, a fim de que a cartilha possa ser utilizada em outros campi, da UFRN ou de 
outras universidades. Por sua vez pretendemos subdividir os assuntos a serem tratados 
na cartilha em 07 temas diretamente relacionados à vivência cotidiana dos usuários de 
campi: chegada ao local (que geralmente acontece por meio de transporte coletivo), 
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salas de aulas, restaurante, laboratórios, biblioteca, atividades noturnas e a volta para 
casa. Dificuldades encontradas Uma das principais dificuldades que estamos 
enfrentando é, obviamente, a pandemia, com a parada abrupta nas atividades 
presenciais da universidade e, consequentemente, alterações no projeto inicial. Nos 
vimos em uma realidade desconhecida, tendo que adaptar todo o nosso sistema de 
trabalho para um meio digital; ainda estamos nos adaptando a essa nova forma de 
produção, mas já encontramos um ritmo de trabalho razoável. Outro obstáculo 
encontrado na continuidade deste projeto foi um período longo de pausa nos GTAs, 
muito por questões de logística; horário das reuniões, troca de coordenadores, 
reestruturação do grupo, etc. Então, consequentemente, acabamos não conseguindo 
produzir outro mapa de descobertas devido à falta de informações e impossibilidade de 
realização de outros walkthroughs. E, por fim, um obstáculo humano, mas não menos 
importante, que foi o enfrentamento de um “bloqueio criativo” da equipe para conceber 
as ideias iniciais da cartilha, pois buscávamos algo interessante visualmente e, ao 
mesmo tempo, muito informativo, abordando as questões importantes no escopo da 
docilidade ambiental mas sem utilizar a linguagem presente nas normas e cartilhas 
habituais conhecidas. Aliado às mudanças exigidas para o enfrentamento da Covid, 
conciliar tudo que queríamos sem deixar o produto final enorme correspondeu a um 
processo mais longo do que o inicialmente suposto, e que fez surgir um plano de 
trabalho especifico para o próximo ano. Vencidas as resistências iniciais, e à medida 
em estamos todos mais adaptados às atividades remotas que acontecerão durante os 
próximos semestres (julho/dezembro/2020 e, talvez, ainda em janeiro/julho/2020), 
entendo que o novo projeto, majoritariamente dedicado à confecção desta cartilha, tem 
condições para se desenrolar de modo bastante eficaz. 
 
Conclusão 

 
Pouco há a dizer com relação à FASE PRESENCIAL, uma vez que o trabalho 
permanece inconcluso, pois a universidade ainda não voltou a funcionar (nem 
minimamente, e menos ainda, plenamente). No que diz respeito à FASE REMOTA, 
começar a planejar uma cartilha sobre docilidade ambiental foi o meio que encontramos 
para difundir o conhecimento que temos acumulado. Ela, em si, pode promover vários 
debates, pois, no campo da acessibilidade integral, a docilidade ambiental é um ideal 
de qualidade a ser atingido coletivamente, não apenas nos campi, mas também em 
casa, no trabalho, nos ambientes de lazer, e outros. Além disso, cabe a cada pessoa 
envolvida contribuir para tornar o ambiente mais dócil a si mesmo e aos outros, pois 
parte das questões a enfrentar corresponde à qualidade do espaço físico (salubridade, 
acessibilidade, dimensionamento, ergonomia do mobiliário). no entanto, outra parte dos 
problemas diz respeito ao modo das pessoas entenderem e tratarem umas às outras, 
sobretudo aqueles indivíduos com maiores dificuldade para enfrentar situações 
adversas (sejam pessoas com deficiência ou pessoas com dificuldades ocasionais de 
qualquer porte). Apesar das adversidades que dificultaram o avanço da pesquisa com 
relação aos objetivos inicialmente previstos, acreditamos que conseguimos enfrentar de 
modo positivo à mudança surgidas com a pandemia, e que as adaptações que estamos 
fazendo poderão promover um avanço significativo, e que a cartilha poderá ser útil a 
todos na retomada de nossas atividades presenciais (quando quer que isso aconteça). 
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TÍTULO: Métodos de análises e de desenvolvimento de projetos arquitetônicos na 

contemporaneidade 

Resumo 

Este projeto de pesquisa intitulado “Métodos de análises e de desenvolvimento de 
projetos de arquitetura na contemporaneidade” vincula-se às discussões sobre a 
produção de projetos de arquitetura no século 21, com enfoque nas questões que 
envolvem métodos de análise e processos de projetação. Esta pesquisa tem o objetivo 
de sistematizar métodos de análise e de desenvolvimento de projetos de arquitetura 
surgidos e consolidados na última década, em um contexto nacional e internacional 
predominantemente ocidental. O método utilizado baseou-se na Revisão Sistemática da 
Literatura (RSL), que buscou a partir de palavras-chave, selecionar artigos com essa 
temática, em bases de digitais como: portal de periódicos CAPES, Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e ScienceDirect. Os artigos advindos dessa 
coleta, foram organizados em planilhas do Excel e subdivididos em 6 macrocategorias, 
separados de acordo com a temática de cada artigo. Os resultados consistem na 
categorização dos dados coletados que permitiu, nesta etapa, desenvolver uma 
classificação qualitativa e quantitativa dos métodos de análise de projeto, para com base 
nisso, na etapa seguinte, identificar e discutir os métodos encontrados. É possível 
concluir uma predominância de métodos ligados às categorias “cotidiano / paisagem e 
lugar” e “teoria da arquitetura”, bem como a influência da tecnologias da informação nos 
processos metodológicos. 
 
Palavras-chave: Arquitetura; Métodos de análise; Processo projetual; Contemporâneos. 

TITLE: Analysis and development methods of architectural designs in contemporary 

times 

Abstract 

This research project entitled “Methods of analysis and development of contemporary 
architectural projects” is linked to discussions on the production of architectural projects 
in the 21st century, with a focus on issues involving methods of analysis and design 
processes. This research aims to systematize methods of analysis and development of 
architectural projects that emerged and consolidated in the last decade, in a 
predominantly western national and international context. The method used was based 
on the Systematic Literature Review (RSL), which sought from keywords, to select 
articles with this theme, in digital bases such as: CAPES journals portal, Brazilian Digital 
Library of Theses and Dissertations (BDTD ) and ScienceDirect. The articles resulting 
from this collection were organized in Excel spreadsheets and subdivided into 6 macro 
categories, separated according to the theme of each article. The results consist of the 
categorization of the collected data that allowed, in this stage, to develop a qualitative 
and quantitative classification of the methods of project analysis, in order to, based on 
that, in the next stage, identify and discuss the methods found. It is possible to conclude 
a predominance of methods linked to the categories "daily life / landscape and place" 
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and "architecture theory", as well as the influence of information technologies in 
methodological processes. 
 
Keywords: Architecture; Analysis methods; Design process; Contemporary. 

Introdução 

Este relatório apresenta o trabalho realizado pelo estudante (de iniciação científica), que 
consiste em parte dos resultados da pesquisa intitulada “Métodos de análise e 
desenvolvimento de projetos arquitetônicos na contemporaneidade”. A investigação tem 
o propósito de identificar os métodos de projetação e de análise de projetos 
arquitetônicos, na escala do edifício, em um recorte histórico contemporâneo (as duas 
primeiras décadas do século XX) e em um contexto, predominantemente, ocidental. 

Esses métodos podem servir como objeto crítico aos caminhos da concepção projetual, 
reunindo elementos para a construção de diretrizes de projeto. Tais caminhos, por 
vezes, revelam a subjetividade da concepção arquitetônica. Contudo, por meio desses 
dados, algumas técnicas podem ser postas em evidência e incorporadas à práticas de 
projetação cotidianas. 

Com a complexidade da vida contemporânea e a inserção de novas questões essenciais 
(como a ambiental e a dos novos recursos informacionais) na pauta da Arquitetura, 
surge a necessidade de rever as formas tradicionais de conceber, desenvolver e 
analisar projetos. Nesse sentido, é de grande relevância uma atualização dos métodos 
de análise e de processos de projetos contemporâneos, que fundamentam a prática e 

ensino da Arquitetura. 

Além disso, é importante salientar que muitos dos métodos de análise difundidos na 
arquitetura dedicam-me, principalmente, ao uma avaliação formal – como podemos 
identificar em Geofrey H. Baker; Francis D. K. Ching -, mas não somente. Podemos 

identificar autores que se dedicam à análise de projetos sob diferentes perspectivas. 

E é na busca dessas novas perspectivas de análise que o escopo da pesquisa tem como 
base e estopim para realizar uma busca sistemática de artigos, que possam conter um 
aparato teórico-metodológico que sirva de diretriz para ampliar os caminhos do processo 

de concepção de objetos arquitetônicos. 

 
Metodologia 

 

O levantamento foi desenvolvido com base no método de Revisão Sistemática de 
Literatura (RSL) e, inicialmente, organizada em duas etapas: a primeira consiste na 
coleta de dados e a segunda na leitura dos artigos para classificá-los de acordo com a 
categorização pré-estabelecida em um seminário do grupo de professores vinculados à 
pesquisa com base em Sykes(2013). 

Na primeira etapa do processo de revisão foi definida uma estratégia de busca de teses 
por meio de palavras-chave (em português) no BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações). Com os autores das teses levantadas, foram buscados (com o 
auxílio dos lattes) os artigos publicados sobre os temas de interesse da pesquisa. Em 
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seguida, foi utilizado o portal de periódicos CAPES para o levantamento dos artigos em 
âmbito geral. Além disso, duas revistas internacionais foram fontes de pesquisas: 
Design Studies e Frontiers of Architectural Research. A pesquisa, apesar da abranger 
métodos de desenvolvimento de projetação arquitetônicos, além dos métodos de 
análise, será dada ênfase somente no próximo ano de pesquisa. 

No dia 27 de Agosto de 2019, no portal de periódicos CAPES, foi feita uma busca 
simples (com o filtro: artigos publicados nos últimos 20 anos), utilizando as strings de 
busca “MÉTODOS” AND “ANÁLISE” AND “PROJETO” AND “ARQUITETÔNICO”, em 
que foram encontrados 87 resultados. Em seguida, foi feita uma busca avançada, 
utilizando as strings “MÉTODO ANÁLISE” AND “PROJETO ARQUITETÔNICO” e 
adotando o filtro: artigos publicados nos últimos 20 anos. Nesse caso, foram listados 79 
resultados. 

Os resultados foram inseridos em uma planilha (Office Excel), fazendo as devidas 
descrições (item, título, autor, data de publicação, fonte, tipo, ISSN/E-ISSN e endereço 
eletrônico). No Portal de Periódicos CAPES foram listados um total 166 artigos, sendo 
45 repetições excluídas, contabilizando um total de 121 artigos. Lido os títulos, foram 
excluídos 82 artigos que não tinham relação com arquitetura, com isso restaram 39. 

No BDTD foi feita uma busca simples utilizando as strings de busca “MÉTODOS” AND 
“ANÁLISE” AND “PROJETO” AND “ARQUITETÔNICO”, filtrando por teses e 
dissertações defendidas no período 1999-2019. Foram listados um total de 230 teses e 
dissertações, e com a exclusão dos que se repetiram, restaram 209, sendo 50 teses e 
159 dissertações. Posteriormente, os resultados foram inseridos em uma tabela (Excel) 
associados às seguintes informações: item, título, autor, orientador/a, data de defesa, 
tipo, repositório e endereço eletrônico. 

Para análise, foram selecionadas as 50 teses filtradas do BDTD, cujo tema tem relação 
com o universo abordado pela pesquisa. Foram utilizados os autores de cada tese 
listada, como filtro para os artigos. Cada nome dos autores das teses, foram 
transformadas em uma string de busca simples no Portal de Periódicos CAPES, a fim 
de selecionar os artigos publicados nos últimos 10 anos por cada autor referente a cada 
tese. 

O EndNote, que é um sistema de gerenciamento de referências foi utilizado para 
agrupar os artigos que pertenciam a cada autor das Teses. Após esse filtro, 73 artigos 
foram encontrados, porém estavam disponíveis para leitura na íntegra, somente 24. 

Conforme mencionado, na esfera internacional, a revista Frontiers of Architectural 
Research na base de dados ScienceDirect foi definida como um dos filtros. Realizada a 
busca avançada (com o filtro: artigos publicados entre 2018-2020), utilizando as strings 
de busca “ANALYSIS” AND “METHOD” AND “ARCHITECTURAL” AND “DESIGN”, 
foram listados 107 resultados. 

Ao todo, 133 artigos nacionais e internacionais (oriente) compuseram o universo de 
pesquisa nessa etapa de coleta sistemática, o que permitiu iniciar a segunda fase, que 
consiste na categorização dos dados. É importante salientar que a Revista Design 
Studies será utilizada somente na próxima etapa da pesquisa. 

Na segunda etapa (categorização de dados), realizou-se a leitura exploratória de todos 
os textos a fim de identificar a categoria pertencente a cada um dos artigos que 
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compunham o universo de pesquisa. Ao todo 6 macrocategorias foram identificadas, 
sendo tais: Teoria da Arquitetura; Tecnologia da Construção/Tectônica; Tecnologias da 
Informação; Questão Ambiental; Cotidiano/Paisagem e Lugar e por fim; 
Programação/funcionalidade/diagramação. 

Isto posto, feito também um segundo grupo de categorias analíticas, a fim de reservar 
os artigos que neste momento não fazem parte do universo da pesquisa, mas poderá 
servir em pesquisas futuras. São essas categorias: Conforto Ambiental; Ensino; 
Microescala; Oriente; Patrimônio e Urbano. 

Depois de definidos os 2 grupos, a pesquisa deverá seguir categorizando os dados e 
aprofundando a identificação dos métodos e autores. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados alcançados atingem parcialmente os objetivos definidos no plano de 
trabalho. Após o levantamento dos termos de busca nos locais especificados no método 
da pesquisa e depois de passar pelo processo de filtragem, a amostragem final 
corresponde a 131 publicações, sendo 107 artigos em inglês e 24 artigos em português. 
Tabela 1 são apresentadas as quantidades de publicações coletadas e a amostra 
resultante em cada filtragem. 

Tabela 1 - Resultado das pesquisas e aplicação dos critérios de inclusão/exclusão 

A primeira categorização foi desenvolvida de forma geral, a partir da leitura dos resumos 
e palavras-chave dos artigos identificados, sem de fato explorar se existia ou não 
métodos de análises de projeto arquitetônico. Já na segunda filtragem, os artigos foram 
divididos em dois grandes grupos (Tabela 2 e Tabela 3) a fim de separar, quais artigos 

entram no escopo nessa primeira parte da pesquisa. 

Tabela 2 - Resultado das pesquisas após a 2ª filtragem (1º Grupo) 

Na Tabela 2, quantitativamente é perceptível que uma categoria se destaca quanto às 
outras. Cotidiano / paisagem e Lugar, categoria definida pelo grupo que compõe o 
projeto, apresentou 34,4% dos resultados, seguido pela categoria Teoria da Arquitetura 
com 17,2%. No que se refere a origem dos artigos, 18,9% são Nacionais, advindos dos 
autores que publicaram teses, e 81,1% são internacionais da revista Frontiers of 
Architectural Research. 

Gráfico 1 - Quantitativo de artigos por categoria 

O segundo grupo que surgiu (Tabela 3), foi a partir da leitura completa dos artigos, que 
tinha como objetivo desta vez, identificar métodos de análise de projetos arquitetônicos. 
Logo, os artigos que não descreveram um método, foram adicionados à esse grupo, 
que posteriormente poderá servir para consulta bibliográfica já com as categorias 
definidas para facilitar a busca. 

Tabela 3 - Resultado das pesquisas após a 2ª filtragem (2º Grupo) 
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Com base no espectro analisado em cada categoria, com a finalidade de identificar 
métodos de análise de projetos arquitetônicos, pode-se inferir que o resultado foi pouco 
conciso, uma vez que os métodos identificados, em alguns casos não são inovadores, 
a não ser em sua aplicabilidade em objetos e temáticas arquitetônicas do século 21, já 
que, a maioria faz referência a modelos clássicos de análise arquitetônica consolidados 
nas décadas de 1970 e 1980. 

Em contraponto, alguns dos artigos analisados descrevem métodos de análise clássicos 
em edificações contemporâneas e métodos contemporâneos em diversos tipos de 
edificações. Os quais, se destacam pelo uso de múltiplas ferramentas computacionais 
para o desenvolvimento de avaliações e análises de edifícios históricos, desempenho 

ambiental em edificações, ou para embasar futuros projetos. 

Nessa perspectiva, é perceptível que há também uma aproximação teórico-
metodológica com a área de humanidades, aliado a crescente valorização de 
tecnologias para geração e tratamento de dados, e adaptação/atualização de processos 

de pesquisa. 

A partir do resultados, constata-se que é necessário explorar pesquisas publicadas na 
Design Studies, revista que tem grande reputação na área de arquitetura, e que pode 
trazer resultados mais concisos para contribuir com o aparato metodológico da 

pesquisa. 

 
Conclusão 

 
A RSL permitiu classificar e analisar uma grande quantidade de artigos sobre métodos 
de projetação e de análise arquitetônica de forma sistemática e objetiva, e através 
dessas estratégias metodológicas foi possível classificar os métodos encontrados em 
categorias. Retomando os objetivos da pesquisa que consistem em “sistematizar 
métodos de análise e de desenvolvimento de projetos de arquitetura surgidos e 
consolidados na última década, em um contexto nacional e internacional 
predominantemente ocidental”, foi possível possível chegar a um resultado parcial 
focado nos métodos de análise de projeto, com base num amplo repertório nacional e 
no periódico international Frontiers of Architectural Research. A pesquisa seguirá nessa 
nova etapa com os métodos de desenvolvimento de projetos e no periódico Design 
Studies. É possível concluir que existe uma predominância de métodos ligados às 
categorias “cotidiano / paisagem e lugar” e “teoria da arquitetura”, bem como a influência 
da tecnologias da informação nos processos metodológicos, além de métodos novos 
que não são ainda consolidados, contudo, muitos ainda são reflexo de modelos 
clássicos já conhecidos. Conclui-se também que há muitas oportunidades de pesquisa 
com enfoque neste tema, que pode sugerir caminhos para um olhar arquitetônico 
inovador, e que acompanha as mudanças sociais deste mundo globalizado. 
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Tabela 1 - Resultado das pesquisas e aplicação dos critérios de inclusão/exclusão 

 

 

Tabela 2 - Resultado das pesquisas após a 2ª filtragem (1º Grupo) 

 

 

Gráfico 1 - Quantitativo de artigos por categoria 

 

 

Tabela 3 - Resultado das pesquisas após a 2ª filtragem (2º Grupo) 
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TÍTULO: EDIFÍCIOS COMERCIAIS E SHOPPING CENTERS: UMA ANÁLISE DAS 

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS DO PROJETO DE ARQUITETURA 

Resumo 

 

A representação gráfica em arquitetura, seja por meio de desenhos técnicos ou 
perspectivas à mão livre, é fundamental para a concepção de uma proposta 
arquitetônica. Nesse sentido, ressalta-se a importância da representação gráfica, 
especialmente do desenho à mão livre, para esta pesquisa, sobretudo o seu papel na 
representação dos projetos de shopping centers e ambientes comerciais. Sob tal 
perspectiva, este trabalho tem como objetivos: (1) descrever os principais tipos de 
representação gráfica utilizados no projeto de arquitetura; (2) distinguir os tipos de 
representação gráfica mais empregados em projetos de shopping centers e espaços 
comerciais e (3) analisar como essas representações são encontrados em livros, 
revistas e periódicos, tendo como base os aportes de Ching (2008), Domingues (2011), 
Montenegro (2016) e Unwin (2013), bem como a revisão de livros e artigos em revistas 
e periódicos, tendo em vista relacionar e compreender de que forma as representações 
desses espaços comerciais são empregados nos diferentes meios analisados e quais 
formas de representação são mais adequadas para serem empregadas na fase final 
desta pesquisa, que será realizada posteriormente. 

 
 

Palavras-chave: Arquitetura Comercial; Projeto de Arquitetura; Representação Gráfica 

TITLE: COMMERCIAL BUILDINGS AND SHOPPING CENTERS: AN ANALYSIS OF 

THE GRAPHIC REPRESENTATIONS OF THE ARCHITECTURE PROJECT 

Abstract 

Graphical representation in architecture, whether through technical drawings or freehand 
perspectives, is fundamental to the design of an architectural proposal. In this sense, the 
importance of graphic representation, especially freehand drawing, is highlighted for this 
research, especially its role in the representation of shopping mall projects and 
commercial environments. From this perspective, this work aims to: (1) describe the main 
types of graphic representation used in architectural design; (2) to distinguish the types 
of graphic representation most used in shopping mall and commercial space projects 
and (3) to analyze how these representations are found in books, magazines and 
periodicals, based on the contributions of Ching (2008), Domingues (2011 ), Montenegro 
(2016) and Unwin (2013), as well as the review of books and articles in magazines and 
periodicals, in order to relate and understand how the representations of these 
commercial spaces are used in the different analyzed media and which forms of 
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representation they are more suitable to be used in the final phase of this research, which 
will be carried out later. 
 
Keywords: Commercial Architecture; Architectural design; Graphic representation 

Introdução 

A representação gráfica em arquitetura, seja por meio de desenhos técnicos ou 
perspectivas à mão livre, é fundamental para a concepção de uma proposta 
arquitetônica. Mesmo com o uso atual de diversos softwares, o desenho à mão é, e 
sempre será, base para o exercício projetual, pois esclarece e ordena as ideias, bem 
como permite sua materialização, auxiliando na criação dos projetos de arquitetura. 
Além do desenho de criação, o desenho de observação da arquitetura também contribui 
para disseminar o conhecimento, tornando possível a representação do pensamento do 
projetista. 

Sob tal perspectiva, ressalta-se a importância da representação gráfica arquitetônica, 
especialmente do desenho, para esta pesquisa, bem como o papel do desenho, 
sobretudo à mão livre, como meio de representação (ou materialização) dos projetos de 
shopping centers e ambientes comerciais uma vez que se intenciona a publicação futura 
de um livro sobre arquitetura comercial, que necessitará de um apoio imagético e 
gráfico. 

Partindo desse pressuposto, este trabalho tem como objetivos: (1) descrever os 
principais tipos de representação gráfica utilizados no projeto de arquitetura; (2) 
distinguir os tipos de representação gráfica mais empregados em projetos de shopping 
centers e espaços comerciais e (3) analisar como essas representações são 
encontrados em livros, revistas e periódicos. 

 

Metodologia 

 

Nesse sentido, a fim de delinear os principais tipos de representação gráfica utilizados 
no projeto de arquitetura e sua importância para o processo projetual, foram tomados 
como base os aportes de Ching (2008), Domingues (2011), Montenegro (2016) e Unwin 
(2013), os quais apresentam elementos da arquitetura ilustrados em diferentes formas 
de representação, bem como realizam uma análise da própria arquitetura e do ato de 
projetar por meio de croquis, perspectivas e desenhos técnicos. 

Ainda, a fim de distinguir os tipos de representação gráfica mais empregados em 
projetos de shopping centers e espaços comerciais, foram revisados livros e artigos em 
revistas e periódicos, buscando relacionar e compreender de que forma as 
representações desses espaços comerciais são empregados nos diferentes meios 
analisados, a fim de distinguir quais formas de representação são mais adequadas para 
serem adotadas ao final dessa pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 
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Francis Ching, renomado arquiteto e professor emérito da Universidade de Washington, 
bastante reconhecido por seus livros que abordam o desenho e a linguagem gráfica na 
arquitetura e no design, em uma de suas obras mais conhecidas, “Representação 
Gráfica em Arquitetura”, publicado em 2008, voltada para estudantes, mas amplamente 
usada por arquitetos e profissionais da área, deixa bem clara a importância da variedade 
de instrumentos gráficos existentes para a expressão das ideias arquitetônicas, pois, 
segundo o autor, a linguagem gráfica é um componente imprescindível do processo de 
projeto, fornecendo não apenas os meios de apresentação, mas, além de fundamentais, 
são também uma via de criação e comunicação, pois “Embora os desenhos que 
compõem uma apresentação arquitetônica possam ser excelentes trabalhos gráficos 
[...], são meramente ferramentas de comunicação, nunca fins principais em si mesmos” 
(CHING, 2008, p. 176). 

Nesse sentido, compreende-se que Ching (2008) busca destacar a representação por 
meio do desenho feito à mão, pois são elencadas uma série de equipamentos e 
materiais, como diferentes tipos de papéis, lápis e borrachas, canetas de desenho 
técnico (bem como os diferentes pesos de linhas), pranchetas, esquadros e gabaritos, 
compassos, escalas, entre outros elementos utilizados em arquitetura. A partir disso, 
são descritas e exemplificadas as principais convenções do desenho arquitetônico, 
cujas intenções, capacidades e usos são compreendidas como a base de toda 
representação gráfica arquitetônica. 

As vistas em planta/corte/elevação são os desenhos arquitetônicos fundamentais. Elas 
são ortográficas por natureza [...] Ao usar desenhos de planta/corte/elevação para 
representar a arquitetura, na verdade estamos utilizando um método abstrato para 
representar a realidade. [...] Por causa disso, a relação entre as vistas em 
planta/corte/elevação é crítica para descrição e compreensão da planta que estamos 
desenhando (CHING, 2008, p. 28-29). 

Sob tal perspectiva, compreende-se que os desenhos fundamentais da representação 
gráfica arquitetônica (planta baixa, cortes, elevações e perspectivas) são meios 
elementares de analisar e compreender a ideia proposta, através de uma representação 
crítica e fundamental, sob a prerrogativa de que esse tipo de linguagem arquitetônica 
possui em si a essência da representação ortográfica. Ainda, o autor destaca que, 
embora todo desenho seja uma representação e a diferença entre os elas estejam mais 
relacionadas aos diferentes graus de abstração, um desenho com variações tonais, isto 
é, de cores e sombras, transmite mais informações sobre determinado elemento, pois 
“como vivemos em um mundo de luz, achamos que uma mudança de valor tonal é base 
da nossa percepção de forma” (CHING, 2008, p. 102). 

O mesmo autor ainda confere grande importância não apenas o desenho técnico à mão, 
mas também ao desenho à mão livre, isto é, ao método de desenvolver esboços a partir 
da vida real, por meio de croquis e perspectivas, “exercício imprescindível que permite 
desenvolver habilidade de retratar graficamente uma condição ou ideia rápida e 
precisamente, ao mesmo tempo que força a observar e analisar o seu ambiente.” 
(CHING, 2008, p. 163). Ao utilizar a técnica do desenho de observação, o projetista é 
conduzido por um olhar atento do ambiente e dos objetos observados, levando-o a uma 
análise e compreensão crítica e aprofundada, cuja habilidade tornar-se-á um auxílio no 
desenho de criação à mão livre, bem como em todo processo de projeto. 
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A observação e a investigação, avaliadas de maneira apropriada, ajudam você a 
construir o seu vocabulário do ambiente, o qual servirá como base para muito do que 

você faz no escritório de projeto (CHING, 2008, p. 164). 

Fernando Dominguez, arquiteto e autor do livro “Croquis e Perspectivas” (2011), 
também ressalta a importância da representação sobre o papel, por meio de diferentes 
desenhos e situações espaciais, tanto interiores como exteriores, a fim de proporcionar 
uma técnica simples e prática de representação para desenvolver no projetista a 
capacidade de comunicação através dos esboços. No Brasil, a figura de Gildo 
Montenegro, arquiteto e professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, 
destaca-se no uso da perspectiva como representação em arquitetura, pois em várias 
de suas obras defende a valorização do esboço como ponto de partida para o projeto. 
Em seu livro “O traço dá ideia” (2016), Montenegro ressalta que ao tirar proveito do 
desenho à mão livre o arquiteto não só é um agente ativo desse processo, como também 
corrobora a ideia de que o “projeto é uma concepção da mente humana, e a mão faz a 
ponte entre a ideia e sua representação por traços e imagens físicas, permitindo 
comunicar a ideia original a outra mente, seja por lápis e papel, seja pelo monitor de 
imagens.” (MONTENEGRO, 2016, p. 2). 

Além dos tipos de representação apontados, imprescindíveis ao processo de projeto, 
este ainda possui uma série de outras possibilidades de representação. Pode-se 
destacar a maquete física, como tradutora das ideias visualizadas no papel e por meio 
da qual é possível compreender a proposta em sua linguagem espacial. Atualmente, os 
softwares estão bastante difundidos na prática da arquitetura, permitindo maior rapidez 
e eficiência no processo de projeto, especialmente na consolidação das ideias e da 
proposta final, pois sua utilização não deve prescindir dos métodos anteriormente 
explicitados, visto que o processo de desenho à mão, principalmente nas primeiras 
etapas, são exercícios base para a criação e o desenvolvimento das habilidades de 

observação e compreensão gráfica e espacial. 

Quanto à representação gráfica arquitetônica de ambientes comerciais e shopping 
centers, é importante considerar que o processo histórico de transformação na 
arquitetura desses edifícios, bem como o contexto no qual estes empreendimentos se 
consolidaram, ao longo da década de 1960, são fatores que influenciaram bastante na 
forma como estes equipamentos foram e continuam sendo representados e analisados 
em livros, revistas e outros meios de comunicação. 

Acompanhando as transformações econômicas e tecnológicas do século XX, a 
atividade comercial foi se tornando bastante especulativa e os novos centros de 
compras planejados surgiram como modelos mais adaptados aos padrões de vida 
contemporâneos, cuja sociedade, segundo Vargas (2001), tem o próprio consumo como 
fio condutor de hábitos e ações. Nesse sentido, sendo a produtividade e o consumo os 
orientadores das modificações espaciais e de uso desses edifícios, a lógica de 
representação dos shopping centers aparece como um reflexo dessa noção produtiva e 
de consumo, pois a linguagem gráfica mais utilizada nesses empreendimentos, 
especialmente as encontradas em revistas, são fotos do edifício finalizado ou plantas 
comerciais e de localização espacial. Esses exemplos são necessários na medida em 
que a realidade da fotografia e a objetividade das plantas esquemáticas tornam a leitura 
do edifício mais fácil para leigos, usuários e investidores, entretanto, a carência de 
modelos de representação primária (planta baixa, cortes, perspectivas, croqui, entre 
outras) confere a esses espaços uma noção tão somente comercial, prescindindo das 
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ideias e soluções formais e funcionais que antecedem e constroem a edificação como 
é vista na realidade. 

Em contrapartida, ao analisar livros e periódicos sobre o espaço terciário e ambientes 
comerciais, principalmente aqueles que os retratam em uma perspectiva histórica de 
evolução das suas características morfológicas, como no livro “Espaço Terciário” 
(VARGAS, 2001) e também em “Shopping Centers: de centro de abastecimento a 
produto de consumo” (GARREFA, 2011), são encontrados exemplos de desenhos 
técnicos (planta baixa, vistas e perspectivas) feitos à mão, plantas esquemáticas de 
zoneamento dos empreendimentos, croquis à mão livre, entre outras representações. 
Porém, a maior parte desses exemplos gráficos estão relacionados aos estudos 
evolutivos das tipologias comerciais ou à pesquisa mais recente acerca da forma de 
implantação dos shopping centers. 

 
Conclusão 

 

Como colocado por Ching (2008), embora todo desenho seja uma representação, cabe 
ressaltar que a análise desta pesquisa relaciona-se ao seu objetivo, de produzir material 
gráfico ilustrativo sobre o tema pesquisado, como acervo da pesquisa, partindo da ideia 
que a representação gráfica de espaços comerciais e shopping centers deve estar 
pautada nos princípios apresentados anteriormente, de concepção criativa e veículo de 

comunicação, sem, contudo, desqualificar as demais linguagens gráficas. 

Unwin, na obra “A análise da arquitetura” (2013), reflete com propriedade a importância 
da representação gráfica arquitetônica que, segundo o autor, é a “linguagem comum” 
da arquitetura, “a linguagem fundamental na qual se baseia toda a arquitetura.” (UNWIN, 
2013, p. 9), ou seja, o desenho é uma espécie de “texto” que deve ser lido pelo arquiteto, 
que deve transmitir uma ideia e uma mensagem que estão na base de todas as outras 
linguagens gráficas possíveis à arquitetura. 
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TÍTULO: Do rural ao urbano: conflitos territoriais em áreas periurbanas e rurais sob a 

perspectiva teórico-conceitual de Henri Lefebvre 

Resumo 

 

O trabalho de pesquisa “Do rural ao urbano: análise da contribuição teórico-conceitual 
de Henri Lefebvre na articulação da teoria e da práxis aplicadas aos territórios 
periurbanos e rurais atuais” refere-se à vertente das áreas rurais e periurbanas, 
vinculada ao projeto “Arquitetura e Urbanismo para além da dicotomia rural-urbana”. 
Este, sendo coordenado pela professora Amadja Borges, teve como objetivo contribuir 
com a socialização do conhecimento adquirido pelas atividades do presente e dos 
momentos do passado que expliquem a realidade vivida e estudada a partir de 1994, 
quando se forma o Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat (GERAH) a partir 
de discussões, análises críticas e leituras do seu referencial teórico, tendo como campo 
empírico os grupos quilombolas, assentamentos de MST e a relação campo-cidade na 
av. Moema Tinôco. Parte do método do Desenho do Possível, cuja principais referências 
são Henri Lefebvre e Paulo Freire, e o acumulado das experiências articuladas entre a 
pesquisa, ensino e a extensão, resultando em uma abordagem interdisciplinar na leitura 
socioespacial. Com duração de um ano (2019-2020), as suas atividades deram também 
suporte à conclusão do Trabalho Final de Graduação (TFG) desta pesquisadora no 
Quilombo Moita Verde, os estudos teóricos e empíricos desenvolvidos por todos os 
membros do Grupo que apresentaram sete trabalhos no XVIII ENANPUR, este relatório 

de pesquisa e o vídeo, enquanto sua obra. 

 
 
Palavras-chave: Henri Lefebvre; Áreas rurais e periurbanas; Método Desenho do 

Possível 

TITLE: From rural to urban: analysis of Henri Lefebvre's theoretical-conceptual 

contribution in the articulation of theory and praxis applied to current peri-urban and rural 

territories 

Abstract 

The research paper “From rural to urban: analysis of Henri Lefebvre's theoretical-
conceptual contribution in the articulation of theory and praxis applied to current peri-
urban and rural territories” refers to the subject of rural and peri-urban areas, linked to 
the project “Architecture and Urbanism beyond the rural-urban dichotomy.” The project, 
coordinated by Professor Amadja Borges, aimed to contribute to the socialization of 
knowledge acquired through the activities of the present and of moments of the past that 
explain the reality lived and studied as of 1994, when the Agrarian Reform and Habitat 
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Study Group (GERAH) was formed based on discussions, critical analyses, and readings 
of its theoretical framework, having as an empirical field the Quilombola groups, Landless 
Workers' Movement (MST) settlements and the country-city relationship in Moema 
Tinôco Av. It starts with the Design of Possible (Desenho do Possível) method, whose 
main references are Henri Lefebvre and Paulo Freire, and the accumulated experience 
articulated between research, teaching, and extension, resulting in an interdisciplinary 
approach in socio-spatial reading. Going on for one year (2019-2020), its activities also 
supported the conclusion of the Undergraduate Final Project (TFG) of this researcher in 
Quilombo Moita Verde, the theoretical and empirical studies developed by all members 
of the Group who presented seven papers in the 18th ENANPUR, this research report 
and the video, as an outcome. 
 
Keywords: Henri Lefebvre; Rural and peri-urban areas; Design of Possible Method 

Introdução 

No ano de 2019/2020, o GERAH direcionou suas principais atividades para o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “Arquitetura e Urbanismo para além 
da dicotomia rural-urbana”, o qual teve e tem por objetivo geral contribuir com a justiça 
social, a produção do conhecimento dialógico e a articulação interdisciplinar sobre 
projetos e intervenções territoriais, Habitação Social e Cidadania. Enquanto objeto de 
estudo, compreende-se a relação entre a teoria e a práxis de arquitetos e urbanistas 
para além da dicotomia rural-urbana. Nos seus planos de atuação, houve uma divisão 
dos seus membros em dois subgrupos para ênfase nas pesquisas relacionadas ao 
campo e à cidade. Este trabalho nomeado “Do rural ao urbano: análise da contribuição 
teórico-conceitual de Henri Lefebvre na articulação da teoria e da práxis aplicadas aos 
territórios periurbanos e rurais atuais” tem como principais metas para o período 
contribuir com as atividades do Grupo na organização, sistematização e andamento das 
atividades de estudo, debate e construção de acervos científicos que tenham como 
fundamentação teórico-metodológica o conjunto de obras de Henri Lefebvre, sob 
perspectiva dos conflitos territoriais periurbanos ou de origem rural. 
 
Desse modo, o presente trabalho de iniciação científica baseia-se na relação campo-
cidade proveniente da denominada, por Henri Lefebvre (2008, p. 81), de Era Urbana, 
quando afirma que a dominação se dá a partir do espaço urbano na Modernidade com 
uma outra dinâmica espaço-temporal fortalecida após a Segunda Grande Guerra. 
Busca-se também dialogar com outros autores, identificando-se e evidenciando 
diálogos entre os diferentes espaços e sua repercussão na produção social no campo 
empírico adotado: habitats de assentamentos de coordenados pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no RN, famílias deem atividades agrícolas dos 
arredores da av. Moema Tinôco e comunidade quilombola incrustada na área urbana 
de Parnamirim. Esta última, é o recorte espacial desta pesquisadora em seu TFG, 
conforme já citado. 
 
Para isso, tomou-se por referencial teórico as discussões levantadas por Lefebvre 
sobretudo em seu livro “Do rural ao urbano” (1970) e seus sistemas de tríades 
conceituais, como o espaço concebido/percebido/vivido e espaços de 
representação/representação do espaço de representação/representação do 
espaço/prática espacial, bem como a relação habitat e habitar, a vida cotidiana e a 
produção do espaço como caminhos dialéticos para investigação espacial. Contou 
ainda com a aplicação do método O Desenho do Possível, desenvolvido pelo GERAH 
a partir de 1994, como sua principal abordagem metodológica. 
 
A partir das investigações deste trabalho, chegou-se ao “Programa de Urbanização 
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Integrada de Moita Verde (2009-2018)”, responsável pela construção de habitações de 
interesse social para as famílias quilombolas, melhorias estruturais em suas casas, 
obras de infraestrutura para seu entorno e outros projetos não executados, como a 
urbanização do seu habitat (ZEIS de Moita Verde) e do seu habitar (quilombo). Este 
Programa, pioneiro no estado do RN e originado de recursos federais de governos 
passados para comunidades tradicionais, dispôs-se a desenvolver um projeto integrado 
e participativo com a articulação entre diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 
Parnamirim (PMP), a Associação da Comunidade Quilombola de Moita Verde (ACQMV) 
e a UFRN/FUNPEC sob coordenação do Grupo de Estudos sobre Habitação, 
Arquitetura e Urbanismo (GEHAU) e apoio do GERAH. Desta forma, impulsionada pelo 
diferencial pretendido pelo Programa e a temática voltada para habitação social para 
grupos quilombolas, esta pesquisadora desenvolveu seu TFG (assim nomeado pelos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil) intitulado “Habitat e habitar em Moita 
Verde: do vivido ao concebido em uma comunidade quilombola do RN” com o objetivo 
de analisar a adequação deste processo à população de Moita Verde a partir da 
percepção dos próprios morado 
 
Metodologia 

 

Ao tomar por objeto de estudo a relação entre a teoria e a práxis na atuação de 
arquitetos e urbanistas para além da dicotomia rural-urbana, o GERAH se subdividiu em 
dois subgrupos com ênfase na cidade e no campo. Este teve por recorte espacial o 
assentamento Maria da Paz/João Câmara, as ações e normativas do INCRA no que se 
refere às habitações nos assentamentos de reforma agrária no país, as comunidades 
com atividades agrícolas nas margens da av. Moema Tinôco e o Quilombo de Moita 
Verde/Parnamirim. 

O objetivo inicial deste trabalho consistiu em contribuir com as atividades do subgrupo 
desta vertente, seja em sua organização, sistematização e andamentos das atividades, 
seja no debate e construção do acervo científico de fundamentação teórico-
metodológica de Henri Lefebvre. Como será exposto nos resultados e discussões, os 
objetivos específicos foram adequados às novas demandas da pesquisa e sintetizam-
se em (1) participar das discussões e leituras do livro “Do Rural ao Urbano” (1970), do 
autor-referência, prestando apoio técnico no processo de revisão da tradução deste; (2) 
abranger os conhecimentos acerca dos movimentos e conflitos emergentes nos 
territórios periurbanos e rurais estudados; (3) sistematizar e organizar os resultados das 
discussões coletivas e (4) desenvolver pesquisa de TFG a partir das contribuições deste 

trabalho e relatório para o CICT. 

Os caminhos adotados basearam-se no Método Desenho do Possível, elaborado pelo 
GERAH, como forma de aliar os conhecimentos teóricos adquiridos pelas leituras 
propostas e a atuação nas comunidades trabalhadas pelas duas vertentes da pesquisa 
geral, a qual debate sobre os conceitos de Lefebvre (habitat/habitar e 
vivido/percebido/concebido) e investiga as problemáticas da relação campo-cidade, 
produção do espaço e suas transformações na Modernidade, percepção dos 
envolvidos, a habitação e o habitar nos diferentes contextos socioculturais, dentre 
outros. Com isso, a produção do conhecimento se deu de forma coletiva e colaborativa, 
havendo uma integração entre os diferentes objetivos de cada membro e o referencial 
teórico do Grupo. Como indicado pelo Método, o resultado teórico e coletivo foi aplicado 
nas etapas de estudo de campo, a partir do uso das técnicas de investigação adotadas 
e aperfeiçoadas pelo GERAH e a espacialização da teoria nos campos empíricos 
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estudados. Como sistemática, houve uma dinâmica recorrente de reuniões entre os 
participantes desta pesquisa. No que concerne a vertente das áreas periurbanas e do 
campo, há uma ênfase na leitura em grupo do livro “Do rural ao urbano” (1970) assistida 
pela orientadora. 

Além disso, algumas ações de extensão foram realizadas juntamente com a vertente 
urbana deste projeto, visitando algumas comunidades trabalhadas pelo Grupo de modo 
a incrementar o debate acerca do diálogo entre campo e a cidade na produção do 
espaço contemporâneo. Dentre essas, destacamos aqui a visita ao Assentamento Maria 
da Paz em João Câmara, ao quilombo Moita Verde em Parnamirim, à Comunidade de 
Mãe Luiza e ao Centro Histórico, ambas em Natal/RN. Em cada visita, o grupo foi 
acompanhado por um morador local e/ou agente dos movimentos populares ou de 
transformação da realidade: em João Câmara, os moradores Zé de Bina e Dona Maria, 
em Moita Verde, pelas presidentes da ACQMV referentes aos momentos estudados, 
Silvana e Carla Gabriela, em Mãe Luiza, Ion de Andrade do Centro Sócio-pastoral Nsa. 
Sra. da Conceição e no Centro Histórico, Frank Aleixo, músico ligado ao Coletivo de DJs 
de House Faquir que organiza eventos culturais. Após esta etapa, encontros de debate 
foram e continuam sendo realizados pautados nos levantamentos específicos obtidos 
pelos participantes a partir das percepções colhidas nas visitas, das atividades de 
ensino precedentes e seus trabalhos de graduação, dissertações e teses que envolvem 
a temática. 

O Grupo também prossegue com seu envolvimento em espaços de discussão sobre as 
políticas territoriais, como as conferências de debate sobre o processo de revisão do 
Plano Diretor de Natal, a plenária sobre o direito territorial privado e coletivo em João 
Câmara e o Fórum Direito à Cidade (UFRN). 

Todo esse processo contribuiu para a definição dos procedimentos a serem adotados 
na pesquisa de TFG desta pesquisadora sobre o Quilombo de Moita Verde citada na 
introdução, enquanto seu principal resultado atingido como bolsista desta pesquisa até 
março de 2020. Para tanto, aplicou o método da “Palavra do Habitante” com os 
quilombolas a fim de resgatar sua percepção a respeito do “Programa de Urbanização 
Integrada de Moita Verde”. Estes se referiram quase que exclusivamente às etapas de 
construção ou melhorias de suas moradias. De acordo com o método, um único 
questionamento foi apresentado de modo a permitir respostas abertas e sem 
interrupções direcionais, com tabulação de dados e análise qualitativa do discurso para 
identificar os dizeres que carregavam significantes, significados e oposições 
(ANDRADE, 2016; HAUMONT, 1966; RAYMOND, 2001;), além da sua devida 
sistematização em quadros-sínteses temáticos divididos em blocos conceituais: espaço 
vivido, concebido e percebido. 

No recorte do referido TFG, ainda se utilizou de levantamentos arquitetônicos e 
urbanísticos das casas do quilombo e seu entorno, registros fotográficos, observações 
diretas assistemáticas e entrevistas semi-estruturadas com representantes dos grupos 
ou instituições envolvidas no processo. Destaca-se Silvana Rodrigues, presidente da 
ACQMV de 2009 a 2010 e Carla Gabriela de 2019 a hoje em dia; Vinicius Albino da já 
extinta Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Parnamirim 
(SEHAB), Profª. Dulce Bentes do GEHAU, Flávio Teixeira da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Saneamento (SEMOP) e Homero Grac, secretário da SEHAB nas 
etapas de concepção do Programa. 
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Resultados e Discussões 

 

O Método aplicado neste trabalho permitiu a construção coletiva do conhecimento com 
espaço para trocas entre os membros e as comunidades investigadas. As questões 
referentes aos habitats e habitares na Modernidade foram amplamente discutidas em 
Grupo e nos subgrupos, tendo como foco o autor-referência. Desse encontro, percebeu-
se a influência da cultura urbano nos espaços rurais ou periurbanos estudados, seja 
pela inserção de objetos, serviços e valores essencialmente urbanos na cotidianidade 
de seus habitantes de vivências rurais, como bem aponta Lefebvre em seu livro “O 
Direito à Cidade” (1968/2001, p.19), seja pela interferência direta na concepção do 
espaço pela classe dominante, a partir de medidas e intervenções físicas pautadas pela 
dinâmica das cidades ou estimuladoras destas, as quais serão indicadas adiante. O 
autor também apresenta em várias de suas obras a explosão das cidades no Século XX 
e de como seus novos moradores vindo do campo trouxeram como ‘bagagem’ de suas 
origens, apropriando-se dos espaços por onde conseguiram se instalar. Isto demonstra, 

assim, que a questão vai além dicotomia rural-urbana. 

Nos dos espaços percebidos/concebidos/vividos, muito foi debatido. Além das 
discussões teórico-conceituais sobre a contribuição lefebvriana, também buscou-se 
identificar e compreender esses conceitos nos recortes espaciais em cada vertente do 
Grupo. Verificou-se, por conseguinte, que a realidade proposta pelas autoridades ou 
planejadores dos espaços se distancia daquela percebida e vivida pelos moradores, 
tantas vezes sobrepostas, tantas outras concorrentes ou até conciliares, mas sem 
jamais deixar de expor a contradição emergente desses conflitos. A saída apontada 
pelos estudos refere-se à formulação de políticas públicas capazes de alcançar o 
subjetivo dos moradores por meio da atuação integrada de diferentes saberes e o 
envolvimento de profissionais comprometidos com a justiça social, a cidadania e o 
diálogo com aqueles que vivenciam o espaço trabalhado. 

No que tange a relação campo-cidade, sobretudo na influência da Modernidade no 
vivido das áreas rurais e periurbanas, ao observar suas características, pode-se 
comprovar uma aproximação entre os resultados obtidos nos variados campos 
empíricos. Portanto, é possível afirmar que não há um distanciamento físico que 
demonstre a separação entre o campo e a cidade, como o caso das comunidades da 
av. Moema Tinôco e Moita Verde, sendo, às vezes, separadas apenas por uma rua ou 
pelo muro de suas propriedades, enquanto que em outros, como o assentamento Maria 
da Paz, há uma maior definição espacial entre este e a sede municipal. Contudo, de um 
modo ou de outro, as influências foram identificadas e apontam para uma reinvenção 
das práticas tradicionais rurais, podendo ser apreciadas separadamente em cada área 
dos recortes estudados a seguir. 

No caso das comunidades dos bairros da Redinha, Lagoa Azul e Pajuçara, nas 
proximidades da av. Moema Tinôco, verificou-se a resistência da prática da agricultura 
e outras atividades rurais apesar do entorno urbanizado (Figura 1). Desta forma, a 
dicotomia rural-urbana está em evidência e, neste contexto, a problemática da 
permanência das atividades produtivas do campo e o confronto com o avanço do 
urbano. De acordo com o andamento da pesquisa de doutorado (em construção) de 
Camila B. N. de Medeiros, discente participante desta vertente, o crescimento 
intencional da urbanização sobre este território pode ser comprovado pela recente 
duplicação da referida avenida e o processo de sua implementação por meio da 
desapropriação de áreas cultiváveis e a transferência de famílias habitantes. O resultado 
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vai além da mudança da estrutura viária, causando grande impacto na vida cotidiana 
dos moradores de origem rural ou urbana, interferindo, principalmente, na vida daqueles 
que têm ritmos compatíveis com as suas escolhas: a produção alimentar. Este, como 
outros projetos estruturantes, utilizou-se do espaço público e privado em função do 
crescimento econômico, de grandes empreendimentos. Seus interesses distanciam-se 
do desenvolvimento sustentável, que consiste também na permanência, resiliência, 

justiça e inclusão social para todos. 

Já no assentamento Maria da Paz, onde há um distanciamento de cerca de 13km da 
sede do município de João Câmara, a paisagem local difere da encontrada na referida 
sede, tanto por ser um assentamento chamado de Reforma Agrária, com áreas de 
reserva legal, de preservação permanente, de cultivo e de moradia, quanto por ser uma 
avaliação de uma parceria da UFRN com o INCRA e o MST, sob iniciativa do 
GERAH/UFRN, com a participação de vários departamentos desta universidade. Além 
disto, seu planejamento, desenho e construção (Figura 2) ter sido fruto da proposta 
metodológica do “Desenho do Possível” (BORGES, 2006, p. 56-71) compartilhada com 
os demais parceiros em todos os níveis. Com relação à integração do referido 
assentamento com o seu município, segundo a mestranda Jéssica Bittencourt Bezerra, 
em suas entrevistas iniciais, a comunidade se integra com as demais áreas daquele 
município na constituição de relações empregatícias, comerciais e sociais, quando as 
condições locais não lhes permitem o sustento cotidiano. Pela experiência do Grupo, 
isto se dá na maioria dos assentamentos do Estado, visto que, além das sazonalidades 
de suas produções agrárias, estão sujeitos às intempéries e às escolhas 

governamentais. 

Por sua vez, na tese de doutorado de Cerqueira (2019), da pesquisadora participante 
do Grupo Cândida Cerqueira, dentre as quatro escalas estudadas - regional; 
assentamento, habitat e habitação - a percepção da relação campo e cidade vai se 
tornando, aos poucos, mais palpável. Isto se dá pelo avanço do perímetro urbano em 
direção ao assentamento rural, como no caso do Nova Esperança em Mossoró/RN, 
próximo a um dos principais shoppings e condomínios residenciais de alto padrão desse 
município. Nota-se também pela crescente mobilidade entre cidade e campo por meio 
da execução das vias de circulação ou rodovias. Todavia, a influência da cultura 
moderna tornou-se mais evidente na escala da habitação. “Como exemplo, pode-se citar 
a casa visitada no Santo Antônio/Zabelê, onde na cozinha existia geladeira, fogão e 
televisão. Na sala de jantar, o filtro de barro havia sido substituído pelo gelágua elétrico 
e a sala de estar a televisão tela plana de 49” - apoiada num rack - dividia o espaço com 
o conjunto de estofados” (CERQUEIRA, 2019, p. 459) 

Por fim, na área de recorte do Quilombo Moita Verde, foco do estudo desta 
pesquisadora, também pode-se perceber a coexistência dos ritmos do campo e da 
cidade. O estudo diz respeito a dois dos onze sítios ainda de domínio quilombola 
presentes somente no perímetro da rua João Felipe Seabra e Mar da Galileia, em 
Parnamirim/RN. Durante todas as visitas ao local, verificou-se a distinção espacial e 
morfológica a qual as referidas ruas fazem fronteira (Figura 3): de um lado, os sítios com 
suas divisões - sejam elas plantas, cercas, muros ou linhas imaginárias -, casas 
espaçadas, áreas de cultivo e criação de animais, acessos em terra batida e pouca 
densidade de habitações; já do outro lado, casas do Conjunto Jockey Club, com 
estrutura viária em malha, lotes de dimensões padronizadas e todos ocupados por 
casas. Dentro dos sítios, entretanto, notou-se nas relações de seus moradores as 
diferentes realidades no seu cotidiano: alguns quilombolas dedicados aos cuidados da 
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casa e atividades agrícolas, já outros, com empregos em Parnamirim e na capital 
metropolitana, trabalhando em fábricas, serviços públicos, shoppings, dentre outros. 

Com o objetivo de analisar o processo de implantação de políticas habitacionais na 
Comunidade de Moita Verde a fim de questionar sua adequação à população quilombola 
local, a pesquisa de TFG debruçou-se na investigação das etapas e forma de 
implementação do Programa de Urbanização Integrada de Moita Verde (2009-2019). 
Este foi organizado em quatro principais etapas, das quais: (1) melhorias das 
habitações; (2) pavimentação e drenagem nas ruas limítrofes; (3) construção de 46 
unidades habitacionais (UH); (4) regularização fundiária, recuperação ambiental e 
construção da Associação Quilombola, essa última não concretizada. 

Através da pesquisa, identificou-se os conflitos e diálogos que emergiram da relação 
dos quilombolas com os diferentes agentes externos, seja a Prefeitura de Parnamirim 
(PMP) por meio da SEHAB, SEMOP e a Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SEMAS), seja as empreiteiras contratadas pela PMP para execução dos projetos, 
construção das casas e efetivação das melhorias ou ainda pela presença da assistência 
técnica prestada pelos professores e alunos da UFRN: parceria com o GEHAU nas 
etapas iniciais de desenvolvimento de método de abordagem, levantamento de dados 
e projetos, o GERAH com projetos de pesquisa e extensão no local e os estudantes e 
professores do nono período do curso de Arquitetura e Urbanismo que contribuíram 
posteriormente com propostas para melhorias e projetos de seus habitats. 

As entrevistas abertas com os moradores indicaram uma quebra de expectativa durante 
o processo do Programa, havendo diferenças entre as etapas iniciais e a concretização 
do projeto, fato resultante da constante mudança da gestão do Programa e, 
consequentemente, de metodologia de trabalho e participação dos diversos segmentos 
envolvidos. Desta forma, o Programa que visava participação efetiva da comunidade e 
proximidade com a realidade local, modificou seus projetos de reforma e melhorias sem 
seguir os projetos realizados coletivamente entre a equipe responsável pela assessoria 
técnica da UFRN, através da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura 
(FUNPEC), e as próprias famílias moradoras (Figura 4). 

Entretanto, é importante ressaltar a iniciativa do Programa, sua estrutura original, o 
trabalho articulado entre diversas secretarias, a UFRN e a ACQMV, e o empenho de 
alguns dos expoentes representantes de cada grupo envolvido para alcançar um 
resultado capaz de traduzir o habitar desta comunidade quilombola. Este projeto, fruto 
da luta e mobilização dos habitantes de Moita Verde e inédito no Rio Grande do Norte, 
traduz o compromisso dos profissionais com a justiça social, étnicas e culturais, 
colocando em evidência a forma de produção social e espacial dos quilombolas do 
município de Parnamirim. Destaca-se, ainda, que a experiência de participação do 
Programa e envolvimento em outros espaços de discussão, como encontros e fóruns 
com a temática quilombola, fortaleceu e continua a fortalecer a consciência para a 
autodeclaração dos moradores de Moita Verde, fato este fundamental na perspectiva 
de luta pelo seu espaço e direitos nas diferentes áreas (saúde, moradia, infraestrutura, 
educação) que já conquistou o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) 
Quilombola de Moita Verde com prestação de serviços socioassistenciais voltados para 
seu público-alvo (Figura 5) e a equipe do Programa Saúde da Família (PSF) Quilombola 
atuante na Unidade Básica de Saúde do Jockey Club próximo à Moita Verde. 

Isto posto, a experiência de participação avaliado neste trabalho foi além das metas e 
objetivos traçados, havendo também adaptações necessárias ao longo do processo 
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como seu campo empírico que, inicialmente, estimava a inclusão das colônias 
japonesas de Pium e Punaú, as quais não foram aprofundadas no decorrer da pesquisa. 
Embora o objetivo geral tenha se mantido - colaborando com as atividades do GERAH, 
seus debates e momentos de construção do acervo científico fundamentado nas obras 
de Henri Lefebvre, sobretudo em relação aos conflitos em territórios periurbanos ou 
rurais- os específicos sofreram alterações, principalmente os enumerados 1 e 4: os 
momentos de leitura coletiva foram substituídas, na segunda fase deste trabalho, pela 
leitura do subgrupo dessa vertente rural do livro “Do Rural ao Urbano” (LEFEBVRE, 
1970) e a escrita do artigo científico que trata-se deste relatório submissão ao CICT e 
desenvolvimento da TFG desta pesquisadora. Os demais objetivos específicos 
mantiveram-se inalterados como o aprofundamento no conhecimento da luta e 
organização dos movimentos populares, principalmente aqueles oriundos dos antigos 
territórios dos movimentos rurais - sejam eles atualmente quilombolas, do campo ou 
áreas periurbanas - e o apoio na sistematização e organização das discussões do 
GERAH para futuras apreciações. De modo semelhante, as habilidades previstas 
também foram e continuam sendo adquiridas, como a introdução à análise crítica da 
obra do principal autor referenciado, o conhecimento do método de investigação 
marxista regressivo-progressivo para a produção do espaço e o desenvolvimento e 
amadurecimento multidisciplinar dos fenômenos sócioterritoriais atuais na relação 
campo-cidade, como parte do desenvolvimento do método “O Desenho do Possível”. 

É fato que houve uma certa mudança somente na dinâmica presencial de debates em 
grupo, que passaram a ser virtuais devido às circunstâncias impostas pela situação de 
pandemia atual. Quanto às visitas e demais levantamentos primários já haviam sido 
realizados antes do início da pandemia. Sendo assim, o desenvolvimento deste trabalho 
não sofreu impactos consideráveis, continuando suas ações de discussões de textos e 
construção do conhecimento de forma remota. É certo que esse processo não se 
encerra com a conclusão do curso, em março deste ano, continuando através de 
engajamento em atividades e estudos coletivos vinculados ao GERAH, como aluna 
egressa e colaboradora. 

 

Conclusão 

 
O presente trabalho, assim como a perspectiva analítica de Lefebvre, é dialético: na 
medida em que consiste em mais um ano de produção científica nos mais de 26 anos 
de atuação do GERAH junto com os movimentos populares, para esta pesquisadora, 
representou um importante marco, um momento de ruptura na construção de suas 
percepções críticas sobre a temática. Como principal produto, a composição de seu 
TFG e a continuação das pesquisas do Grupo com ênfase nos conflitos territoriais rurais 
e periurbanos. 
 
A pesquisa desenvolvida para o TFG e originada das discussões desse trabalho não 
buscou responder à toda a problemática de habitação social para povos quilombolas, 
mas consistiu em enfatizar a peculiaridade do grupo de Moita Verde e a importância de 
promover melhorias em seus territórios como forma de contribuir para a perpetuação 
das famílias que, há quase um século, habitam naquele espaço. A investigação do 
processo de implementação do Programa de Urbanização de Moita Verde põe em 
evidência o protagonismo dos moradores em buscar medidas cabíveis para atingir seus 
desejos e sonhos, a partir do fortalecimento de sua consciência negra e étnica, se 
apropriando do espaço e dos direitos conquistados ao longo de anos pelos movimentos 
quilombolas do país, mas também enfatiza a falta de garantia de acesso à infraestrutura, 
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recursos financeiros e técnicas devidas pelo Estado. 
 
A partir da leitura do Programa, podemos extrair a urgência no desenvolvimento de 
políticas públicas habitacionais para povos tradicionais que sejam capazes de 
corresponder à riqueza de sua formação social, histórica, cultural e territorial, como o 
mesmo se propusera a fazer. É necessário, portanto, não só profissionais e 
pesquisadores compromissados em elaborar planos e soluções viáveis econômica e 
socialmente, como também a adoção de uma postura contínua e consolidada da 
estrutura das máquinas públicas que assegurem uma produção conjunta e integrada de 
saberes técnicos e tradicionais. 
 
A conclusão da pesquisa aponta para outros estudos acerca do habitar das demais 
comunidades de remanescentes quilombolas presentes no RN, as quais somam, 
conforme o professor participante Luiz Assunção (2009), participante da equipe da 
UFRN, cerca de 67 grupos (Figura 6). Apenas o conhecimento e a compreensão dos 
diferentes habitats quilombolas e sua relação com a Modernidade é capaz de produzir 
uma política de Estado que respeite as diferentes realidades. 
 
Isto posto, é preciso enfatizar a dialética dos espaços e comprovar a existência de várias 
formas de apropriação das cidades dentro do próprio limite urbano, extraindo delas a 
resistência dos grupos de produção agrícola e atividades do campo. O presente 
trabalho, portanto, apoiou os resultados do projeto de pesquisa geral, o qual teve como 
enfoque o estudo da relação campo-cidade na produção socioespacial da Modernidade, 
e apresentou-se como um importante braço dessa articulação, colhendo dados e 
colaborando com a complementação do acervo do Gr 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Fotografia de habitats nas proximidades da av. Moema Tinôco 
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Figura 2: Mapa de parcelamento do solo do Assentamento Maria da Paz 
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Figura 3: Mapa de análise das visuais do entorno do Quilombo Moita Verde 
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Figura 4: Fotografia de estrutura refeita pelo morador após reformas pelo Programa de 
Urbanização Integrada de Moita Verde 
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Figura 5: Fotografia da fachada do CRAS Quilombola Moita Verde conquistado 
conquistado o Programa de Urbanização Integrada 
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Figura 6: Mapa dos municípios com comunidades de remanescentes quilombolas no 
estado do RN 
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TÍTULO: Aspectos Construtivos e Tecnológicos de Edifícios Comerciais e Shoppings 

Centers. 

Resumo 

 

O projeto arquitetônico de um empreendimento de grande porte, como é o caso de 
Shoppings Centers, requer a interação de vários aspectos, de forma a garantir o bom 
desempenho da edificação como um todo, trazendo economia ao proprietário e a 
sensação de bem-estar ao cliente. Dentre esses fatores, o sistema estrutural e os 
materiais utilizados têm um forte impacto no sucesso do empreendimento. Com isso, o 
objetivo deste trabalho é indicar aspectos construtivos que influenciam no projeto 
arquitetônico, buscando identificar quais os sistemas construtivos mais utilizados nessa 
tipologia de centros comerciais, e realizar um diagnóstico com as estratégias de 
decisões projetuais. Para isso, a metodologia utilizada foi pautada na pesquisa sobre a 
produção arquitetônica de shoppings nacionais e internacionais, a sistematização dos 
dados coletados, a análise e apuração deste referencial bibliográfico, além de realização 
de visitas técnicas, e finalmente a análise de projetos, imagens e desenhos. Como 
resultado, têm-se um levantamento atualizado dos principais aspectos construtivos e 

tecnológicos dos edifícios voltados para shoppings centers e centros comerciais. 

 
 
Palavras-chave: Shopping center; Sistemas estruturais; Aspectos construtivos. 

TITLE: Constructive and technological aspects of commercial buildings and shopping 

centers. 

Abstract 

 

The architectural design of a large enterprise, as in the case of shopping malls, requires 
the interaction of several aspects, in order to guarantee the good performance of the 
building as a whole, bringing savings to the owner and the feeling of well-being 
throughout. client. Among these factors, the structural system and the materials used 
have a strong impact on the project's success. Thus, the objective of this work is to 
indicate constructive aspects that influence architectural design, seeking to identify 
which construction systems are most used in this typology of shopping centers, and 
make a diagnosis with design decision strategies. For this, the methodology used was 
based on research on the architectural production of national and international shopping 
malls, the systematization of the data collected, the analysis and verification of this 
bibliographic reference, in addition to technical visits, and finally the analysis of projects, 
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images and drawings. As a result, there is an updated survey of the main construction 
and technological aspects of buildings aimed at shopping centers. 

 
 
Keywords: Shopping center; Structural systems; Constructive aspects. 

Introdução 

A elaboração de um projeto de arquitetura exige a combinação de uma série de 
requisitos que não podem ser esquecidos, pois compreendem a formalização de 
condições e necessidades que norteiam as decisões do projetista e são anteriores à 
proposição projetual. Entre os elementos que limitam ou condicionam o projeto: as 
condições climáticas e físicas do local, a legislação urbanística, o dimensionamento dos 
ambientes, as necessidades do cliente, os aspectos socioculturais, os materiais e a mão 
de obra, disponíveis, o sistema construtivo, as normas técnicas, os recursos financeiros 
existentes, os elementos estéticos, e até mesmo o repertório projetual do autor. O 
projeto arquitetônico seria, portanto, derivado da seleção e ordenação desses 
condicionantes (ODEBRECHT, 2006), de modo que a proposta arquitetônica 
corresponderia à busca pela solução de um problema, considerando suas muitas 

nuances (SILVA, 1998). 

De modo geral, a partir da identificação de um problema básico e/ou do programa de 
necessidades, o arquiteto identifica os condicionantes que podem influenciar ou 
delimitar suas decisões, a fim de definir qual o caminho a seguir no processo de 
projetação. No processo projetivo há a necessidade de ordenação/priorização dos 
condicionantes projetuais. 

Outro aspecto considerado diz respeito à tectônica, pois o sistema construtivo adotado, 
os materiais escolhidos e o modo de execução previsto estão diretamente ligados ao 
processo de concepção projetual (LIMA, 2012). Em seu exercício profissional, o 
arquiteto deverá compreender como se dá essa seleção de aspectos considerados no 
processo de projeto, no intuito de criar ambientes mais funcionais, e com qualidade 
espacial. Quando se trata de um projeto arquitetônico de um espaço voltado para uso 
comercial, como Shopping Center, por exemplo, vários aspectos de ordem construtiva 
e tecnológica são determinantes projetuais, uma vez que o sucesso do empreendimento 
pode estar ligado diretamente ao seu projeto arquitetônico e os aspectos tecnológicos 
que dispõe. 

Com isso, o objetivo deste trabalho compreende indicar, a partir da análise já realizada 
anteriormente, quais aspectos construtivos mais influenciam as decisões projetuais dos 
projetos de edifícios comerciais; Além disso, objetiva-se também, elencar quais os 
sistemas construtivos mais adotados nos projetos de edifícios comerciais, e construir 
um breve diagnóstico dos principais elementos de projeto que influenciam nas 
estratégias de projetação de edificações comerciais, mais especificamente do tipo 
shopping center. 

Nota-se, hoje, uma ausência de pesquisas nesse campo, o que por si só justifica este 
estudo. Desta forma a identificação de quais destes aspectos são determinantes 
expressivos no projeto de arquitetura, contribuirá para o campo da arquitetura e do 
ensino de projetos desta natureza, bem como auxiliará na produção dos trabalhos finais 
de graduação (TFG) que abarquem esse tema. 
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Metodologia 

 

A pesquisa para a elaboração deste trabalho se deu através de quatro procedimentos 
metodológicos. Inicialmente, foi realizada uma grande coleta de dados através de dois 
eixos: o reconhecimento dos shoppings nacionais, através do site da Associação 
Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) e a seleção de exemplos internacionais em 

diversas homepages, como por exemplo, o Archdaily. 

Após a realização dos levantamentos dessas informações, foi executada a 
sistematização das informações coletadas anteriormente. Cada dado reunido foi 
separado em uma planilha do Excel, de forma a facilitar a busca de cada tema, bem 
como conseguir identificar com facilidade quais materiais foram recolhidos e os que 
ainda precisavam ser pesquisados com mais atenção. 

Com essa ordenação, foi possível perceber que pouca ou quase nenhuma informação 
técnica de projeto é divulgada por esses empreendimentos, ficando restrito, geralmente 

a informações comerciais. 

Ao identificar essas lacunas, decidiu-se concentrar os estudos a respeito da tectônica 
das edificações. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica através de livros, 
artigos e monografias, na qual foi possível identificar alguns dos sistemas estruturais 
mais utilizados na construção de centros comerciais e shoppings centers, além de 

constatar suas principais características. 

O terceiro passo diz respeito à realização de visitas técnicas a empreendimentos dessa 
categoria na cidade de Natal/RN, com o objetivo de conhecer melhor o funcionamento, 
as áreas técnicas, as estruturais e a administrativa de um empreendimento deste porte. 
Porém, com a expansão da pandemia de Coronavírus ao redor do mundo e com o 
crescente contágio no estado do Rio Grande do Norte, os shoppings tiveram que fechar, 
dificultando a execução das vistas. Dessa forma, só foi possível estudar 
presencialmente o Midway Mall, atualmente o maior shopping da cidade de Natal/RN. 

Por fim, realizou-se a compilação do conjunto dos estudos realizados desenvolvidos 
durante o ano, no que se refere aos aspectos construtivos e tecnológicos das 
edificações de cunho comercial, foram analisados com o auxílio da “leitura e 
interpretação” de projetos técnicos de shoppings centers, como também, através da 
análise de fotografias, de desenhos e de diagramas dos mesmos empreendimentos, 
formando uma base teórica a respeito desta temática. 

 
Resultados e Discussões 

 

Desde seu surgimento no século XX, os projetos de Shopping Centers demandava uma 
equipe de profissionais multidisciplinares devido a sua grande complexidade 
(GARREFA, 2011). No decorrer dos anos, estes empreendimentos foram sofrendo 
alterações nos objetivos, na estrutura e nas configurações. Essas mudanças foram 
impulsionadas pelo American Way of Life, transformando essa tipologia de centro 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2433 

 

comerciais em muito mais do que um edifício para se comprar, em um espaço gerador 
de vida social (SOUZA, 2017). 

Durante a evolução dos Shoppings Centers, algumas mudanças significativas 
ocorreram em relação a estrutura do empreendimento. Neste contexto, Hirschfeldt 
(1986, apud KUSAKAWA, 2002) destaca dois eventos. São eles: 

1) Em meados dos anos 50, ocorreu o surgimento do mall, sendo definido como 
“alameda coberta ou descoberta, de lojas do shopping, em ambos os lados, podendo 
assumir vários formatos, constituindo-se na área de principal circulação dos 
consumidores”. Com essa alteração, as vitrines deixaram as ruas, ficando, a partir de 
então, voltadas para o interior do próprio empreendimento. 

2) O primeiro shopping fechado foi inaugurado no ano de 1956, na cidade de Edina em 
Minnesota, nos Estados Unidos. Esta proposta (Figura 01) buscou se adequar ao 
inverno rigoroso da região, tornando-se, anos depois, a principal solução adotada para 
este tipo de empreendimento em diversos climas. 

Inserido nessa mesma perspectiva, Souza (1996, apud KUSAKAWA, 2002) evidencia a 
outra transformação na tectônica destas edificações. A crise energética ocorrida no ano 
de 1973 propulsou a aplicação da iluminação zenital e vertical, acarretando a 
verticalização dos shoppings centers, que passaram a ter vários andares com um vazio 

central (Figura 02). 

Porém, é importante ressaltar que apesar de ser um centro de compras onde o cliente 
pode encontrar uma variedade de produtos e serviços diversos e semelhantes em um 
só local (GONÇALVES, 2017), o principal objetivo deste empreendimento é a obtenção 

de lucro para o proprietário (GRASSIOTTO & GRASSIOTO, 2011). 

Essa característica fez com que, durante muito tempo, a estética desses edifícios não 
fosse priorizada. Diante disso, foi a partir do dinamismo gerado pela sociedade 
culturalmente globalizada, com as novas tecnologias e soluções inovadoras que a 
arquitetura começou a fazer parte do interesse dos clientes e consumidores 
(GRASSIOTTO & GRASSIOTO, 2011). 

Além disso, esses empreendimentos costumam apresentar a estrutura fechada, 
ignorando completamente o entorno ao seu redor. Porém, de acordo com Garrefa 
(2011), os shoppings que apresentavam essa característica começaram a entrar em 
declínio, demonstrando que precisava haver uma mudança na configuração espacial 
desses empreendimentos. É a partir desse contexto que se fez necessário pensar em 
soluções que atraíssem o público. Souza (2017) destaca a necessidade de mudar a 
ideia de que o cliente é apenas um mero consumidor, para alguém que irá desfrutar de 
uma experiência muito mais ampla. Esses fatores foram responsáveis por mudar a 
forma como a arquitetura de Shopping Center era feita. 

No tocante a tectônica destes edifícios, Grassioto & Grassioto (2011) afirma que as 
estruturas de concreto comum foram as mais utilizadas para os projetos que 
apresentavam menor porte, com vão menores e pequena área construída. Como 
atualmente se busca a multifuncionalidade dos shoppings centers, sendo ainda 
caracterizados como espaços de compras, mas agora também de cultura, lazer e 
entretenimento, os novos usos geram a necessidade da utilização de sistemas 
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estruturais que possibilitem grandes vão, com pé-direito extenso e com áreas 
construídas avantajadas. 

Ademais, deve-se levar em consideração a complexidade da obra de um shopping 
center, bem como, o impacto gerado para o meio em que é inserido e para a economia. 
Dessa forma, buscar um sistema construtivo que possa ser industrializado pode trazer 
muitos benefícios ao empreendimento (DOMICIANO; OLIVEIRA; MELO, 2016). 

Em relação a industrialização, hoje em dia existem elementos estruturais em concreto 
pré-fabricados, como por exemplo pilares, vigas e lajes, como também revestimentos, 
que podem ser placas, sacadas, jardineiras e até fachadas (GRASSIOTTO & 
GRASSIOTO, 2011). Esses elementos podem funcionar como uma boa solução aos 
novos problemas apresentados pela demanda dos consumidores/clientes dos 
shoppings. 

Porém, com o advento da estrutura metálica (Figura 03), o uso do concreto diminuiu, 
uma vez que possibilita a construção de vãos maiores. No Brasil, o aço passou a ser 
bastante utilizado, uma vez que representa uma tecnologia limpa, barata, segura e 
eficaz (GRASSIOTTO & GRASSIOTO, 2011). Pinho (2014, apud DOMICIANO; 
OLIVEIRA; MELO, 2016) acrescenta algumas vantagens à utilização do aço nas obras 
de shoppings centers. São elas: 

1) Fundação: estruturas leves e mais econômicas; 

2) Tempo de construção: redução de 40% em relação a sistemas construtivos 
convencionais; 

3) Arquitetura: liberdade de criação no projeto, aumento da área útil e flexibilidade; 

4) Racionalização: diminuição do desperdício de materiais na obra; 

5) Garantia de qualidade: fabricação e execução com qualidade; 

6) Manutenção e reparo: facilidade de identificar problemas, menor custo de reparo e 
grande vida útil; 

7) Incômodo em áreas vizinhas: reduz a geração de ruído e de lixo. 

Outro material muito usado nos últimos 20 anos, segundo Grassioto & Grassioto (2011) 
foram as soluções em vidro (Figura 04). Existem inúmeras opções de envoltória 
envidraçadas, entre elas: pele de vidro, fachada cortina e fachada suspensa. Os autores 
também apontam que a necessidade da utilização da iluminação natural nestes 
empreendimentos, impulsionou o surgimento de soluções tecnológicas e inovadoras, 
como, por exemplo, vidros especiais, que proporcionam conforto térmico, índices de 
sombreamento e até geram economia no sistema de refrigeração. 

Buscando obter informações mais específicas sobre os sistemas construtivos dos 
shoppings centers, foi realizada no dia 10 de janeiro do corrente ano, uma visita técnica 
ao Shopping Midway Mall, maior empreendimento desta categoria da cidade de 
Natal/RN. O arquiteto responsável pelo do shopping, Fábio Ribeiro, explicou que na 
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época da obra, realizada no ano de 2005, a melhor solução encontrada foi a utilização 
de concreto armado pré-moldado estruturalmente. 

Dessa forma, a estrutura foi pensada de forma a favorecer os usos pré-estabelecidos. 
Ao estabelecer o zoneamento da edificação, os usos que precisavam de maiores vãos 
foram locados em um lado do prédio, com isso utilizou-se duas lajes, unidas por uma 
junta de dilatação (Figura 05), permitindo a união dos dois sistemas sem que ocorra 

prejuízos na estrutura. 

No lado em que está localizado usos como supermercado, praça de alimentação, 
cinema e teatro, a solução escolhida foi a laje nervurada, em detrimento da laje lisa 
utilizada no resto do empreendimento. 

Outro fator que deve ser levado em consideração, consiste no fato de que tanto na 
fachada, como no estacionamento, não foram usados outros revestimentos, deixando o 
concreto aparente, o que por consequência, diminui os custos com revestimentos, uma 
vez que eles só foram utilizados no mall e nas lojas. 

Porém, o próprio arquiteto do empreendimento destacou a necessidade de se pensar 
na estética do estacionamento e do acesso dele ao mall, uma vez que é por este 
caminho que, geralmente, os clientes de maior poder aquisitivo acessam a edificação. 

Por fim, foi levantada a importância de escolher revestimentos que sejam resistentes ao 
impacto, uma vez que projetos dessa complexidade devem considerar o fluxo intenso 
de pessoas. Além disso, devem ser de fácil manutenção e limpeza e de longa 
durabilidade, diminuindo os custos para manter uma boa aparência e garantir o bem 
estar e conforto dos clientes. 

 
Conclusão 

 

Com base nas informações supracitadas, pode-se perceber que a escolha do sistema 
estrutural e dos materiais a serem adotados na elaboração e execução de um 
empreendimento comercial de grande porte, além de reduzir os custos da obra e de 
manutenção, têm o potencial de impulsionar o sucesso do empreendimento, uma vez 
que, junto com outros fatores, são responsáveis por tornar o ambiente mais atrativo ou 
não à permanência do usuário. 

No caso do shopping visitado e citado neste artigo, observa-se que apesar do sistema 
estrutural de concreto armado ter sido uma boa solução construtiva e economia, nos 
locais onde fica aparente – o estacionamento e principalmente na fachada – contradiz 
a nova tendência em que os shoppings utilizam materiais mais leves e com uma estética 
agradável, buscando satisfazer o cliente. 

Outro ponto que deve ser levado em conta, diz respeito ao fato que a gama de materiais 
e sistemas construtivos existentes atualmente, com o advento da tecnologia, é 
infinitamente superior aos apontados neste artigo, sendo mencionados aqui, os mais 
relevantes na construção civil deste tipo de empreendimento. Porém, ao realizar um 
projeto dessa complexidade, deve-se atentar a todas as necessidades, de forma a 
buscar uma solução que contemple melhor a todos os aspectos solicitados. 
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Em conclusão, se faz necessário relembrar que este trabalho foi desenvolvido durante 
a pandemia de Coronavírus. Com isso, não foi possível atingir todos os resultados 
esperados, uma vez que os shoppings e demais empreendimentos comerciais se 
mantiveram fechados e, por consequência, não permitiu a realização de outras visitas 
como a realizada no só foi possível a visita ao Midway Mall, bem como, não permitiram 
que outras etapas dessa pesquisa pudessem ser desenvolvidas. 
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Anexos 

 

 

Figura 01 – Exemplo de shopping fechado. Fonte: https://zug.net.br/regional/sem-
autorizacao-da-justica-shopping-vale-do-aco-permanece-fechado/ 
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Figura 02 – Shopping Center com abertura central e iluminação natural. Fonte: 
https://grupomb.ind.br/mbobras/iluminacao-natural/iluminacao-zenital-e-ventilacao-
zenital-para-fabricas-e-grandes-galpoes/ 

 

 

Figura 03: Utilização da estrutura metálica em shoppings centers. Fonte: 
http://www.afa.arq.br/casos-de-sucesso/salvador-shopping/ 
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Figura 04 – Utilização de pele de vidro na fachada em shoppings centers. Fonte: 
https://www.arcoweb.com.br/projetodesign/tecnologia/finestra-l35-acia-arquitetura-

shopping-jardim-pamplona-sao-paulodesenhado-para-o-bairro 
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TÍTULO: REABILITAÇÃO EM ÁREAS DE VALOR PATRIMONIAL: VALORIZAÇÃO DO 

LUGAR? Análises de programas e ações à luz de casos brasileiros e portugueses. 

Resumo 

Esse relatório trata de um projeto de pesquisa que visa identificar como as ações de 
educação patrimonial podem contribuir para o reconhecimento e valorização dos 
espaços de significação cultural enquanto lugar, de modo a auxiliarem nos processos e 
projetos de reabilitação urbana dos referidos espaços, tendo como estudos de caso um 
conjunto de ações desenvolvidas na cidade de Torres Vedras, Portugal, e no Centro 
Histórico da cidade de Natal, RN. A pesquisa foi dividida em etapas, uma etapa de 
construção de embasamento teórico-conceitual, uma etapa de análise de ações de 
educação patrimonial e eventos promovendo o conhecimento de áreas históricas nos 
universos de estudo: Natal, RN/Brasil e Torres Vedras, Portugal. Na terceira etapa, 
serão identificados a partir das análises realizadas na segunda etapa, elementos que 
possibilitem tomar as ações de educação patrimonial como importantes suportes nos 
processos e projetos de reabilitação urbana dos referidos espaços. 
 
Palavras-chave: Patrimônio cultural; Educação patrimonial; reabilitação urbana; 

TITLE: REHABILITATION IN AREAS OF EQUITY VALUE: VALUE OF PLACE? Analysis 

of programs and actions in the light of Brazilian and Portuguese cases. 

Abstract 

 

This research deals with a research project that aims to identify how equity education 
actions can contribute to the recognition and valorization ofthe spaces of cultural 
significance as a place, in order to assist in the processes and projects of urban 
rehabilitation of these spaces,having as case studies a set of actions developed in the 
city of Torres Vedras, Portugal, and in the Historic Center of the city of Natal, RN.The 
research was divided into stages, a stage of construction of theoretical-conceptual basis, 
a stage of analysis of patrimonial education actions and events promoting the knowledge 
of historical areas in the universes of study: Natal, RN/Brasil and Torres Vedras, 
Portugal. In the third stage, they will be identified from the analyses carried out in the 
second stage,elements that make it possible to take equity education actions as 
important supports in the processes and projects of urban rehabilitation of these spaces. 

 
 
Keywords: Cultural Heritage; Heritage Educational; Urban regeneration; 

Introdução 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2441 

 

Segundo o IPHAN em o Guia básico de educação patrimonial, a Educação Patrimonial 
constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco 
o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-
histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar 
para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. 

[...] qualquer evidência material ou manifestação cultural, seja um objeto ou conjunto de 
bens, um monumento ou um sítio histórico ou arqueológico, uma paisagem natural, um 
parque ou uma área de proteção ambiental, um centro histórico urbano ou uma 
comunidade da área rural, uma manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, um 
processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias e saberes populares, e 
qualquer outra expressão resultante da relação entre indivíduos e seu meio ambiente 
(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6). 

Considera-se, ainda, que os processos educativos devem primar pela construção 
coletiva e democrática do conhecimento, por meio da participação efetiva das 
comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas 
noções de patrimônio cultural. Sendo assim, na educação formal, a Educação 
Patrimonial deve ser uma proposta dinâmica e criativa de a escola se relacionar com o 
patrimônio de sua região e de sua localidade. A partir dessa ação, deve-se ampliar o 
entendimento dos vários aspectos que constituem o nosso patrimônio cultural e o que 
isso tem a ver com formação de cidadania, identidade e memória. 

No âmbito nacional, a importância de propiciar ações relacionadas à educação 
patrimonial já foram apontadas desde a atuação de Mário de Andrade, notadamente a 
partir da elaboração do anteprojeto de criação do SPHAN em 1937, que apesar de não 
ter sido seguido na íntegra, tornou-se uma das principais referências para o 
desenvolvimento de programas e ações vinculados ao período de atuação do Centro 
Nacional de Referências Culturais, nos anos 1980 (Fonseca, 2005; Magalhães, 1985), 
da criação do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN (Castro; Fonseca, 2008), 
nos anos 1990, e dos programas de educação patrimonial dos anos 2000, que apontam 
o caráter da cidade como espaço educativo, que “precisa ser compreendida como 
território vivo, permanentemente concebido, reconhecido e produzido pelos sujeitos que 

a habitam” (MOLL, 2009, p. 15 in IPHAN, 2014, p. 24). 

Entretanto, apesar de se identificar uma série de conquistas relacionadas à ampliação 
do conjunto de ações relacionadas à valorização do patrimônio cultural no Brasil, 
consolidando ações no âmbito da educação patrimonial, temos convicção de que ainda 
há muito o que fazer. No caso específico de Natal, identificamos ações no âmbito 
acadêmico (tais como os projetos de extensão RIBEIRA DESENHADA e CIDADE ALTA 
DESENHADA) e de iniciativa da sociedade civil (tais como as organizadas pelo grupo 
GESTORES DO CENTRO HISTÓRICO DE NATAL, e o próprio CIRCUITO CULTURAL 
RIBEIRA), no entanto essas ações, apesar de importantes, são organizadas de formas 
isoladas, o que nos faz inferir que é necessário, antes de mais nada, que lhes seja dada 
visibilidade, para que seja possibilitada a construção de um canal de articulação entre 
elas, fortalecendo-as enquanto conjunto, de modo a propiciar que estas ações sirvam 
como referência nas propostas relacionadas ao sítio histórico, enquanto ações de 
educação patrimonial. Neste sentido, consideramos oportuno o desenvolvimento de um 
plano de trabalho que objetive identificar como as ações de educação patrimonial pode 
contribuir para o reconhecimento e valorização dos espaços de significação cultural 
enquanto lugar, de modo a auxiliarem nos processos e projetos de reabilitação urbana 
dos referidos espaços, tendo como estudos de caso um conjunto de ações 
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desenvolvidas na cidade de Torres Vedras, Portugal, e no Centro Histórico da cidade 
de Natal, RN. 

 
Metodologia 

 

Em uma primeira etapa foi necessário construir um embasamento teórico-conceitual 
relacionado ao tema da educação patrimonial, ancorado em um quadro de obras de 
referência, notadamente a produção elaborada pelo IPHAN. Nesta etapa também se 
buscará construir uma base teórico-conceitual que trate especificamente da relação 
entre ações de educação patrimonial e de reabilitação em áreas de significação cultural. 

- Leituras e fichamentos dos seguintes materiais sobre educação patrimonial: 

1. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: Histórico, conceitos e processos. IPHAN, 2014. 
(Ver Figura 1) 

2. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: educação, memórias e identidades. Caderno 
Temático 3. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
Superintendência do Iphan na Paraíba. 

3. Educação patrimonial: reflexões e práticas. / Átila Bezerra Tolentino (Org.) – 
João Pessoa: Superintendência do Iphan na Paraíba, 2012. 

4. Oficina de Educação patrimonial: Governo do Estado de Pernambuco 

Na segunda etapa foram analisadas ações de arte-educação / educação patrimonial 
realizadas nas áreas definidas como universo empírico de estudo (Natal, RN/Brasil; 
Torres Vedras, Portugal), como o Arte ao Centro, Residências Artísticas, (a)Riscar o 
Patrimônio, Andar na Rua, em Torres Vedras; Ribeira Desenhadas; Caminhadas 
Históricas; Circuito Cultural Ribeira, em Natal/RN), procurando identificar e analisar as 
ações a partir do que se definiu como público-alvo, os objetivos, a metodologia 
empregada, os produtos e resultados obtidos e as formas de divulgação / publicização 
dos resultados, tendo em vista o foco principal da análise (reconhecimento e valorização 
dos espaços de significação cultural enquanto lugar). 
 
Resultados e Discussões 

 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM TORRES VEDRAS 

Arte ao Centro 

Em 2014, André Baptista inicia estágio em regime de part-time, como arquiteto, na 
Câmara Municipal de Torres Vedras, na Divisão de Ordenamento do Território, sob a 
orientação do arquiteto Carlos Figueiredo, tendo como principal objetivo a apresentação 
de um plano de revitalização/dinamização do centro Histórico da cidade, procurando a 
simbiose ente a arte, cultura e património. Assim nasce o evento Cultural “Arte ao 
Centro”, que contou com o apoio do artista plástico José Ferreira, tendo saído do papel 
para as ruas do centro histórico da cidade, representadas por sketchers e artistas 
plásticos. Este evento teve como parceiros a autarquia e a Cooperativa de Comunicação 
e Cultura. 
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Atualmente, o Arte ao Centro (coordenação partilhada com Catarina Sobreiro, Marta 
Machado, Ana Avelino e Isabel Silva), é um evento cultural que promove a valorização 
e divulgação do património cultural do Município de Torres Vedras. Contempla um vasto 
conjunto de atividades: Coletivo Brasil – Exposição, Residências e Oficinas artísticas, 
em parceria com o artista plástico brasileiro Lauro Monteiro; Encontro Internacional de 
Desenho de Rua. Nasceu no/para o centro histórico, como forma de dinamização do 
espaço público através de atividades artísticas, mas neste momento as atividades 
estendem-se a todo o território do Município, tendo sempre como principal foco o 
património cultural, material e imaterial e a divulgação e valorização dos artistas locais 
(ver Figura 2). 

Deste projeto resultou um acordo de parceria entre o Município de Torres Vedras e a 
Prefeitura de Araraquara, uma cidade do estado de São Paulo (BR), que inclui a 
organização do Arte ao centro Brasil, visando o intercâmbio entre artistas portugueses 
e brasileiros (Observar tabela 1). 

Encontro Internacional de Desenho de Rua 

Esta ação integra o programa do Arte ao Centro. É uma atividade que privilegia o 
intercâmbio entre desenhadores de Portugal, Espanha e Brasil, países de origem dos 
formadores convidados e durante o encontro realizam-se oficinas de desenho, tertúlias 

e apresentações de livros (Ver Figura 3). 

O desenho de rua em diário gráfico leva-nos a registos espontâneos, honestos e cheios 
de vida. Bons ou maus são únicos, portadores de histórias, lugares e momentos. 

O material necessário é escasso e fácil de transportar: Um caderno, as canetas, o lápis, 
aguarelas ou outros. Nada mais! Os lugares a desenhar são estrategicamente 
selecionados, tendo como ponto de partida o tema escolhido para cada ano. 

O primeiro dia é dedicado à cidade, sendo que nos restantes dias os participantes têm 
a oportunidade de conhecer outros pontos de interesse do concelho, entre os quais, 
quintas, aldeias, santuários, sítios arqueológicos ou vilas. Durante o fim-de-semana 
prolongado, os participantes têm a oportunidade de se relacionarem com as 
comunidades locais. Esta interação tem um efeito bastante positivo no aumento da 
autoestima dessas comunidades. Para além dos participantes que se inscrevem para 
todo o encontro, o primeiro dia é aberto às escolas locais, mas também a universidades 
com cursos de arquitetura e design. Este evento integra a estratégia do município de 
estender as dinâmicas culturais a todo o território, como forma de descentralização, mas 
sobretudo como ferramenta de inclusão social (Observar tabela 2). 

(A)riscar o património 

Uma iniciativa conjunta entre Direção-Geral do Património Cultural, Associação Urban 
Sketchers Portugal, Município de Torres Vedras e Cooperativa de Comunicação e 
Cultura. Este evento integra as Jornadas Europeias do Património Cultural, traduzindo-
se num encontro nacional de desenho, distribuído por 15 municípios convidados pela 
DGPC, sendo que Torres Vedras tem participado desde a 1ª edição (2014), verificando 
sempre um crescente sucesso comprovado pelos cerca de 40 participantes em cada 
edição, como mostrado na Figura 4. 
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A 1ª edição do (a)riscar o património, aconteceu no dia 28 de setembro, no Claustro do 
Antigo Convento da Graça, com uma animada oficina de desenho, organizada pelo 
Museu Municipal e orientada pelo formador André Duarte Baptista. Participaram 25 
crianças e adolescentes, acompanhados pelos familiares. A oficina teve como principal 
objetivo a Educação Patrimonial através do desenho de observação. Após a explicação 
sobre a antiga função deste edifício, deu-se início à oficina de introdução ao diário 
gráfico, colocando pais e filhos a desenhar em conjunto. No final das oficinas, existe 
sempre uma mostra diários gráficos, carregados de desenhos com histórias, 
demonstrando o conhecimento assimilado pelos participantes. Nestas oficinas, o 
formador tenta passar a mensagem de que desenhar não é representar o que vêm, mas 
sim riscar a interpretação que eles fazem da realidade. Desenhar em diário, leva as 
crianças a observar tudo o que as rodeia, obrigando-as a concentrarem-se e a 
interrogarem-se, para depois colocarem no papel a síntese que elas fazem da sua 
própria análise. Não devem representar, mas sim (re)interpretar (Observar Tabela 4). 

ENCOSTA – Desenho de Rua 

Com o objetivo de documentar a realidade atual, assim como a evolução das obras na 
Área de Reabilitação Urbana da Encosta de S. Vicente, entendeu o Município avançar 
com um conjunto de iniciativas que visam captar, através de imagens e testemunhos, a 

identidade do Lugar: fotografia, vídeo e desenho (Ver Figura 5). 

É neste âmbito que nasce a ação “ENCOSTA – Desenho de Rua”, trazendo para este 
processo de regeneração urbana um vasto leque de “observadores”, que através do seu 
olhar sensível e crítico darão a conhecer uma realidade até agora pouco conhecida. 

O carácter historicamente marginal e periférico que a zona da Encosta de São Vicente 
apresenta no contexto do sistema urbano da cidade, é fruto de um processo de 
desenvolvimento urbano que privilegiou o crescimento para sul, onde cresciam os 
“bairros novos” para habitação, destinados essencialmente a uma classe média alta. A 
norte, cresciam os “bairros operários” de habitação coletiva que respondiam à muita 
procura, provocada pelo forte crescimento das indústrias instaladas junto à linha-férrea. 

Nos próximos anos, este contexto urbano e social sofrerá uma enorme reconfiguração, 
através das obras previstas pelo PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, 
cofinanciadas em 85% pelo Programa Operacional Regional do Centro, Portugal2020 e 
União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). 
Das obras a realizar destaca-se a reabilitação do Antigo Matadouro Municipal, onde 
nascerá o futuro Centro de Artes e Criatividade, criando assim uma nova centralidade 
na cidade.Com o objetivo de documentar a realidade atual, assim como a evolução das 
obras, entendeu o Município avançar com um conjunto de iniciativas que visam captar, 
através de imagens e testemunhos, a identidade do Lugar: fotografia, vídeo e desenho. 

É neste âmbito que nasce o evento “Desenho de Rua – Encosta de S. Vicente”, trazendo 
para este processo de regeneração urbana um vasto leque de “observadores”, que 
através do seu olhar sensível e crítico darão a conhecer uma realidade até agora pouco 
conhecida, sendo esse o principal objetivo deste projeto – Conhecimento, como 
mostrado na Tabela 5. Para além do encontro, o programa inclui residências artísticas, 
com a participação de desenhadores (urban sketchers), que durante uma semana têm 
a oportunidade de desenhar nos seus cadernos a realidade física e social da Encosta 
de S. Vicente. Até a presente data, realizaram-se duas edições (2017 e 2018). 
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM NATAL/RN: Grupo voltado à reflexões, 
ações e projetos sobre Memória e o Patrimônio Histórico de Natal. 

Em dezembro de 2010 o Centro Histórico de Natal, os bairros da Cidade Alta e da 
Ribeira, precisamente, foram declarados Patrimônio Histórico Nacional. O IPHAN, 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconheceu através do instrumento 
do Tombamento a relevância histórica do conjunto arquitetônico e paisagístico dos dois 
bairros mais antigos da cidade. Contudo, percebe-se que ainda assim ele é pouco 
conhecido e apropriado pela sua população. 

A partir desse contexto, diversos projetos passaram a serem organizados pela 
comunidade acadêmica a fim de estimular esse contato com o patrimônio cultural da 
cidade e sua propulação (Ver Figura 6). Dessa forma, em 2018 o professor José Clewton 
juntamente com a professora Eunádia Cavalcante, elaboraram e cadastraram à 
PROEX, o projeto de extensão RIBEIRA DESENHADA (consultar 
https://www.facebook.com/Ribeira-Desenhada-861090594077028/), a fim de realizar 
ações de articulação da prática do desenho de locação já organizada pelo grupo Urban 
Sketchers Natal, e discussões sobre a temática do patrimônio cultural no bairro da 
Ribeira, que é um dos espaços mais significativos quanto ao patrimônio cultural 
natalense, nas instâncias do patrimônio material e imaterial. Nesse sentido, serão 
programados encontros em espaços que gerem discussões acer ca das dificuldades 
encontradas nas tentativas de valorização do patrimônio cultural, e acerca do descaso 
vivenciado pelo bairro da Ribeira. 

A metodologia usada nos encontros tratava o desenho enquanto forma de apreensão 
do espaço e como processo exploratório de descoberta, tornará o aprendizado sobre 
patrimônio cultural pretendido pelo projeto ainda mais rico. Além disso, as rodas de 
conversa possibilitarão a ampla participação da comunidade, de modo a construir e 
universalizar o conhecimento acerca do tema. Vale ressaltar que participarão dos 
momentos de discussão pessoas que tenham contato com o espaço em análise, seja 
na perspectiva acadêmica, de gestão ou a partir do uso do espaço. Os encontros foram 
documentados por meio de fotografias e vídeos e os materiais produzidos eram 
apresentados por meio de exposição de desenhos. 

O referido projeto de extensão, em curso no ano de 2018 apresentou boa repercussão, 
o que motivou os dois professores a cadastrarem novo projeto de extensão em 2019, 
tendo como foco o Bairro da Cidade Alta. O referido projeto encontra-se em andamento, 
sob o título CIDADE ALTA DESENHADA, observar elementos na Tabela 6. 

Outro projeto que realizou ações de educação patrimonial e eventos para reflexão do 
patrimônio cultural em Natal foi o do “Gestores do Centro Histórico de Natal” (consultar 
grupo no facebook pelo link: https://www.facebook.com/groups/1568723746673772/), 
esse foi um grupo idealizado pelo professor do Departamento de História da UFRN, 
Luciano Capistrano, que promoveu ações voltadas à reflexões e projetos sobre Memória 
e o Patrimônio Histórico de Natal. As ações eram articuladas a partir de redes sociais, 
onde eventos eram criados para promover “caminhadas históricas” em que grupos de 
estudantes, professores, guias turísticos partiam para andar pelo Centro Histórico de 
Natal a fim de vivenciar o lugar e fazer reflexões acerca do patrimônio material e 
imaterial presente nos acervos arquitetônicos remanescente da Cidade, alguns 
elementos do projeto são mostrados na Tabela 7. 

Eventos realizados a partir de 2018 pelo Grupo “Gestores do Centro Histórico de Natal”: 
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• Historiando - Ribeira: Diálogos sobre o Patrimônio Cultural Solar João Galvão 
De Medeiros, realizado em 21 de junho de 2019. 

• A Cidade de Natal através de cronistas, poetas, memorialistas, idealizado em 
conjunto com o Circuito Ribeira - Cidade Alta, realizado em 12 de outubro de 
2019 (Figura 7). 

• Caminhada Histórica de Natal, realizado em 30 de novembro de 2019 (Figura 8). 
• Estação do Cordel na Praça Pe. João Maria, realizado em 30 de agosto (Figura 

9). 

  

  

Após a segunda etapa da pesquisa de acordo com os estudos de casos analisados foi 
possível observar alguns contrapontos entre as ações de educação patrimonial de 
Torres Vedras/Portugal e os eventos voltados para o patrimônio cultural em Natal/RN. 
Nessa etapa procurou-se identificar e analisar as ações a partir do que se definiu como 
público-alvo, os objetivos, a metodologia empregada, os produtos e resultados obtidos 
e as formas de divulgação / publicização dos resultados, tendo em vista o foco principal 
da análise (reconhecimento e valorização dos espaços de significação cultural enquanto 
lugar). Os resultados obtidos mostraram que as ações de educação patrimonial em 
Torres Vedras se mostram mais integradas entre si, focando principalmente na 
participação popular e a vivência do lugar pela população, valorizando os espaços e 
proporcionando soluções para melhoria desses espaços. 

Já as ações e eventos identificadas no Centro Histórico de Natal/RN são proporcionadas 
de forma mais desconectadas entre si, sem planejamento e gestão adequada para tais 
ações. Além disso, as ações são voltadas mais para a comunidade acadêmica e de 
pouca adesão dos moradores e participação popular. A falta de integração dessas 
ações, que são pensadas individualmente, e de um plano de gestão do Centro Histórico 
de Natal dificulta o planejamento de educação patrimonial e a participação da população 
nesses processos de valorização dos espaços de significação cultural. 

Dessa forma, verificou-se que o diálogo permanente das gestões políticas e da 
sociedade civil é um grande facilitador no processo educacional e de intervenção dos 
espaços de valor patrimonial, possibilitando a troca de conhecimento e a formação de 
parcerias para a proteção e valorização dos bens culturais. 

Devido a pandemia da COVID-19, a terceira etapa em que seriam identificados, a partir 
das análises realizadas na segunda etapa foi bastante prejudicava, já que se pretendia 
analisar em campo os eventos realizado no estudo de caso de Natal/RN em que iriam 
ser buscados os elementos que possibilitariam tomar as ações de educação patrimonial 
como importantes suportes nos processos e projetos de reabilitação urbana dos 

referidos espaços. 

Porém, as atividades da pesquisa terão continuidade de acordo com a renovação do 
projeto e do Acordo de Parceria firmado entre o Departamento de Arquitetura da UFRN 
e a Câmara Municipal de Torres Vedras, assinado no dia 28 de agosto de 2018. 
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Conclusão 

 

Nesse sentido, compreendemos que as ações pensadas para áreas de interesse 
histórico-cultural, deverão ser baseadas em uma história mais abrangente e inclusiva 
com relação aos elementos de significância cultural, que consequentemente constitui 
uma cidade histórica mais abrangente e inclusiva, marcada por uma relação intrínseca 
entre memória social e memória do lugar. 

Dessa forma, entendemos que que para uma compreensão mais condizente do 
patrimônio cultural de um lugar, é necessário darmos voz aos seus habitantes, na 
perspectiva da constituição de um quadro valorativo no qual a relação entre memória 
social” e “memória do lugar” se faça presente. 

Dessarte, não há como entender o patrimônio histórico-cultural de forma estática e 
meramente visual. Temos que entender, no entanto, que os fatores de sua dinâmica 
devem ser realizados de forma com que as inevitáveis transformações se façam em 
bases culturalmente sustentáveis. Assim, identificar essas bases sustentáveis de forma 
ampla (materiais e imateriais) é a lição que o olhar do Patrimônio Cultural traz para o 
Planejamento Urbano em geral e para as maneiras da atualidade de se lidar com a 
cidade. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Exemplo de leitura realizada nos fichamentos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2449 

 

 

Figura 2: Artistas em Torres Vedras 

 

 

Figura 3: Encontro de Desenho de Rua 
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Figura 4: Encontro de Urban Sketchers 

 

 

Figura 5: Exemplo de eventos em Natal/RN 
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Figura 6: Caminhada no Centro Histórico de Natal/RN 

 

 

Figura 7: Evento Cultural em Natal/RN 

 

 

Tabela 1 
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TÍTULO: Milson Dantas: a cobertura viária natalense em uma trajetória profissional 

Resumo 

 

A partir da década de 1950, com o aumento de transportes em circulação na cidade de 
Natal, surgiu a necessidade de criar um método de pavimentação que suportasse 
maiores níveis de cargas sem a elevação de custos. Milson Dantas, engenheiro civil 
formado pela Universidade do Recife em 1953, se destacou por sua invenção criada em 
1958: o método Bripar de pavimentação. Apesar de seu invento ter apresentado 
reconhecimento nacional e internacional, a figura de Dantas não fora memorada, 
gerando uma lacuna a respeito dos eventos que influenciaram na transformação da 
cidade. Assim, objetiva-se analisar a contribuição dos conhecimentos científicos e da 
atuação técnica de Dantas nas ações de modernização da cobertura viária natalense, 
recuperando um sujeito histórico pouco reconhecido pela historiografia corrente. Para 
tanto, foram utilizados como fontes de dados principais os periódicos em circulação na 
época que retratavam as realizações do engenheiro civil e eventuais discussões sobre 
o Bripar, fundamentando a análise em autores que se debruçaram sobre a importância 
do estudo da trajetória profissional de determinados atores sociais. Diante dos 
resultados, nota-se que o percurso traçado por Dantas foi marcado por diversos fatos 
pouco conhecidos pela sociedade. A importância de seu pensamento e de sua proposta 
de pavimentação, no que se refere ao conforto visual e térmico e a permeabilidade do 

solo, se torna essencial para o debate atual acerca de uma cidade mais sustentável. 

 
 
Palavras-chave: Método Bripar. Natal-RN. Sujeito histórico. Trajetória profissional. 

TITLE: Milson Dantas: the road coverage of Natal in a professional trajectory 

Abstract 

 

From the 1950s, with the increase of transports in circulation in the city of Natal, the need 
arose to create a paving method that would support higher levels of loads without 
increasing costs. Milson Dantas, a civil engineer graduated from the University of Recife 
in 1953, exhibited a greater highlight for his invention created in 1958: the Bripar method 
of paving. Despite his inventiveness has presented national and international 
recognition, the figure of Dantas has not been memorized, creating a gap about the 
events that influenced the transformation of the city. Therefore, it aims to analyze the 
contribution of Dantas’ scientific knowledge and technical performance in the 
modernization actions of the road coverage in the Potiguar Capital, recovering a 
historical subject little recognized by the current historiography. For this purpose, the 
periodicals of the period were utilized as main data sources, which they portrayed the 
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civil engineer achievements and ocasional debates about the Bripar, basing the analysis 
on authors who studied the importance of the professional trajectory of certain social 
actors. In view of the results, it is noted that the path traced by Dantas was marked by 
several facts little known by society. The importance of his thinking and his proposal for 
paving, with regard to visual and thermal comfort and soil permeability, becomes 
essential for the current debate about a more sustainable city. 

 
 
Keywords: Bripar method. Natal, RN. Historical subject. Professional trajectory. 

Introdução 

Não sei como firmas que se dizem conceituadas com idoneidade técnica, se submetem 
a executar calçamentos dentro das especificações previstas nos Editais da Prefeitura 
do Natal. Especificações ultrapassadas e vetustas, sem nenhum conteúdo 
científico e comprovadamente ineficiente. Incapazes de suportar os esforços a que 
estão submetidos os investimentos de ruas com tráfego pesado. Esforços tangenciais 
acima de 500 veículos e carga-eixo de 100 toneladas. 

Pelas especificações da Prefeitura do Natal, o calçamento não suporta tráfego acima de 
100 veículos nem carga-eixo acima de 4 toneladas. Ora, somente os becos têm tráfego 
abaixo disso. Natal tem várias avenidas e ruas com tráfego acima de 5 mil veículos 
diários e por todas elas trafegam caminhões com carga-eixo de 10 toneladas 
(ENGENHEIRO..., 1975, p. 5, grifo nosso). 

O discurso mostrado faz referência à precarização da cobertura viária na cidade do 
Natal, em decorrência do aumento crescente do número de transportes em circulação 
na Capital potiguar a partir da segunda metade do século XX. Destarte, era premente a 
necessidade de criar um método de pavimentação que suportasse maiores cargas sem 
a elevação de custos dos materiais utilizados e da mão de obra. É nesse contexto que 
surge a definitiva contribuição de um profissional que marcaria uma época, formado em 
Engenharia Civil pela Universidade do Recife em 1953: Milson Dantas, engenheiro de 
grande relevância no meio técnico e político, com ideais de bastante influência no Brasil 
e no mundo, ao ter em vista que esse foi o inventor do método matemático do 
dimensionamento de pavimentação à pedra Bripar. 

Dantas nasceu no município de Macaíba-RN em 16 de julho de 1922. Filho do 
desembargador Virgílio Dantas e de Maria Terceira Dantas, casou-se com Martha 
Dantas, com quem teve dois filhos: Jorge Campos de Melo Dantas e Luiz Felipe Campos 
de Melo Dantas. Mostrava-se um profissional crítico, determinado e de espírito inovador 
que, entre 1955 e 2014 – esse último, ano de seu falecimento –, atuou em distintas 
áreas da Engenharia. Entretanto, toda a sua trajetória de conquistas significativas, 
lideranças em importantes instituições e compartilhamento de seus princípios modernos 
por meio de suas obras fora esquecida. A partir de sua atuação teórica e prática, técnica 
e política e em escalas distintas, tenta-se responder: de que maneira tal formação 
acadêmica e prática profissional contribuíram para o avanço tecnológico da 
pavimentação natalense, solicitado em virtude das mudanças na Capital potiguar a partir 

da década de 1950? 

Desse modo, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a inserção dos 
conhecimentos científicos e da atuação técnica de Dantas nas ações de modernização 
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da cobertura viária da cidade do Natal, recuperando um sujeito histórico (PIEROSAN, 
2008) pouco reconhecido pela historiografia corrente. Como objetivos específicos, 
pretende-se apreender as fontes de influência existentes durante a sua formação 
acadêmica; discutir o processo de entrada e permanência do potiguar no mundo do 
trabalho; identificar suas realizações, principalmente no que se refere a viária, na Capital 
potiguar; e apontar elementos da sua trajetória que compõem a participação dos 

engenheiros na história da construção de Natal. 

O trabalho se estrutura em três itens: o primeiro, Milson Dantas e a Escola de 
Engenharia de Pernambuco, traz uma análise a respeito da formação acadêmica do 
engenheiro civil; o segundo, O método Bripar de pavimentação, mostra o percurso de 
reconhecimento de Dantas por sua invenção criada; e, por fim, As Demais Trajetórias 
Profissionais, destacando os diversos outros cargos ocupados pelo potiguar ao longo 
de sua carreira e suas respectivas contribuições à Natal. A análise do percurso 
profissional do engenheiro civil permite enriquecer a compreensão da história da Capital 
potiguar, assim como também justifica as transformações na cobertura viária ocorridas 
no Brasil e em diversos outros países ao redor do mundo. 

 
Metodologia 

 

Inicialmente, realizou-se uma revisão da literatura a respeito de categorias teórico-
metodológicas essenciais que apoiam a sistematização, interpretação e análise dos 
dados. Para o entendimento das ações modernizadoras ocorridas no Brasil e em Natal, 
que dizem respeito à tecnologia e aos ideais da época, foram fundamentais as 
contribuições de Nabil Bonduki (1998), a partir de sua obra “Origens da habitação social 
no Brasil: Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria”, que 
apresenta o contexto social, político e econômico do país a partir do final do século XIX, 
e Luiza Lima (2011), por sua monografia “Modernismo à prestação: traços e linhas da 
arquitetura nas moradias financiadas pelos IAPs (Natal, décadas de 1940-60)”, 

analisando o contexto da Capital potiguar. 

O caminho metodológico pela reconstrução de trajetórias remeteu aos aportes de 
Verena Alberti (2006 apud TAVARES, 2017, p. 44), ao afirmar que as biografias de 
indivíduos comuns são capazes de concentrar diversas características de uma 
sociedade, evidenciando contextos e possibilidades ocultas de uma cultura. A história 
de uma cidade pode ser percebida a partir do estudo das transformações ocorridas em 
seu espaço físico, âmbito social ou pela difusão de pensamentos e ideias. Heliana 
Salgueiro (2001 apud JULIANELLI, 2011, p. 27) afirma que tal estudo depende, 
principalmente, do conhecimento de trajetórias profissionais de técnicos e mediadores 
culturais que, no caso da pesquisa em questão, se dedicaram à solução de problemas 
da cidade e do território. Assim, fez-se uso do termo “sujeito histórico” como sendo o 
indivíduo que interpreta sua própria realidade, “identificando e criando possibilidades de 

agir sobre ela e transformando sua própria História” (PIEROSAN, 2008, p. 48). 

Ademais, utilizaram-se autores que discutem a atuação de engenheiros no território 
brasileiro e sua importância para a historiografia local como Anna Rachel Julianelli 
(2011), a partir de sua dissertação “Henrique de Novaes: técnica, território e cidade em 
uma trajetória profissional. Brasil, primeira metade do século XX”, e Frederico Tavares 
(2017), por sua tese “Uma trajetória des-viável: o percurso profissional de Arialdo Pinho 
entre Natal e Fortaleza”. Tais trabalhos auxiliaram na estruturação dos resultados da 
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pesquisa, sendo esses documentos base para a organização das informações e 
discussões presentes no relatório e para a filtração das fontes documentais e 

bibliográficas encontradas. 

Na procura por uma conexão entre a formação acadêmica de Dantas e sua atuação 
profissional, examinou-se as dissertações “O olhar das instituições de previdência sobre 
a casa e a cidade: promoção, financiamento e avaliação de imóveis”, de Luiza Lima 
(2015), e “A formação de engenheiros em Pernambuco: algumas histórias”, de André 
Roberto Pinto (2015). Esses trabalhos apresentam o contexto de criação da atual 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), assim como evidenciam os professores 
e disciplinas vigentes na época em que o engenheiro fora estudante da Instituição, o 
que possibilitou um panorama de influências que cercaram o profissional e como essas 
refletiram em suas obras. 

Visando compreender os momentos da história de Dantas que não foram 
profundamente analisados, utilizou-se o trabalho acadêmico apresentado à disciplina de 
Planejamento e Projeto Urbano e Regional 6 pela estudante de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Gabriele Gadêlha (2019), 
intitulado “Mossoró 604”. O documento traz a compreensão dos preceitos modernistas 
na Capital potiguar, apreendendo a participação de Milson Dantas como projetista na 
Natal Moderna. Apesar do presente relatório de pesquisa ter um foco diferente do 
trabalho de Gadêlha (2019), esse traz dados pertinentes a respeito da trajetória do 
engenheiro civil, que puderam ser analisados e, posteriormente, geradas novas 
discussões, possibilitando uma abordagem mais acentuada de determinados tópicos 

como a criação e divulgação do método Bripar, relevante para a pesquisa. 

A utilização de periódicos da época se tornou um procedimento com significativa 
importância à pesquisa, ao proporcionar materiais relevantes acerca da ampla atuação 
do engenheiro civil na cidade do Natal – ao exercer cargos de projetista, avaliador de 
imóveis, sócio em construtoras, diretor-chefe em instituições, fiscal e inventor – e sobre 
a trajetória de reconhecimento do método Bripar pelo Poder Público Municipal. A 
consulta dos periódicos se deu por meio da Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca 
Nacional, onde se filtrou as matérias que citam o engenheiro civil Milson Dantas. Assim, 
encontraram-se discussões relevantes nos jornais Diário de Natal (RN), O Poti (RN) e 
Diário de Pernambuco (PE), em um intervalo de tempo de 1955 a 1985 – ano de registro 
de suas primeiras atuações como engenheiro na cidade de Natal e ano de sua 
candidatura à prefeito da Capital potiguar, respectivamente. 

Salienta-se que, independentemente da linha editorial do jornal, todas as notícias que 
mencionaram o engenheiro foram lidas, sendo um total de 110 recortes de matérias: 76 
do periódico Diário de Natal; 21 do O Poti; e 13 do Diário de Pernambuco. Tais fontes 
de dados foram o principal elemento de norte ao trabalho, pois contribuíram para a 
compreensão dos múltiplos momentos pelos quais o engenheiro viveu, desde a sua 
inserção no mundo do trabalho até a sua tentativa de entrar para a política como forma 
de solucionar as problemáticas da pavimentação natalense a partir do Bripar. 

Sobre as questões técnicas do método de pavimentação criado por Milson Dantas, 
realizou-se uma conversa informal por meio de encontro online com o engenheiro civil 
e professor da UFRN Petrus Nóbrega (2020), objetivando responder eventuais 
questionamentos a respeito da relação entre as propriedades do Bripar – 
permeabilidade e absorção de calor, por exemplo – e a solução de determinados 
impasses existentes nas cidades contemporâneas. 
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Resultados e Discussões 

 

A trajetória profissional de Milson Dantas se direcionou principalmente às áreas de 
projeto e de melhoramento da cobertura viária natalense. Apesar de serem campos 
distintos, o potiguar apresentava uma preocupação constante no estudo da engenharia 
dos materiais, unindo as suas duas principais atuações. Gadêlha (2019) evidencia o uso 
do concreto armado, técnica em ascensão na época, como solução adotada pelo 
engenheiro para dar mais liberdade à disposição dos espaços em uma edificação, 
permitindo o não alinhamento de paredes em pavimentos diferentes. Dantas (1975), ao 
descrever os materiais que compõem o método Bripar, criado por ele, mostra o seu 
cuidado em escolher elementos que apresentem maiores vantagens quanto à 
resistência, durabilidade e conforto. Desse modo, percebe-se que o engenheiro, ao 
longo de sua carreira, teve como foco a implantação de recursos eficazes que 
solucionassem as problemáticas encontradas na Construção Civil a partir do estudo e 

comprovação científica dos materiais utilizados. 

Ainda estudante do ginasial (atualmente conhecido como Ensino Fundamental II), em 
1942, Dantas teve o seu primeiro contato com a Construção Civil, área na qual seguiria 
carreira futuramente: foi contratado como estagiário do primeiro laboratório de análises 
físicas de material do solo instalado no Brasil, localizado em Parnamirim-RN. Dantas 
era encarregado de estudar os materiais que seriam componentes para as bases e 
pavimentos de pistas e estradas (ANI, 2008). Alguns anos depois, em 1949, o potiguar 
decidiu estudar Engenharia Civil na cidade de Recife-PE. 

Milson Dantas e a Escola de Engenharia de Pernambuco 

A cidade de Recife, por meio das grandes movimentações de importação e exportação 
pelo seu porto a partir do final do século XIX, era considerada um importante centro do 
Nordeste brasileiro. Com a República, em 1889, houve um aumento significativo de 
indústrias e exportações, o que gerou a necessidade de uma modernização das 
cidades, mecanizações e construções. Assim, as Escolas de Engenharia foram criadas 
com o objetivo primordial de formar profissionais engenheiros para atender tal demanda. 

A Escola de Engenharia de Pernambuco foi criada em junho de 1895, sendo a primeira 
a abrir no Nordeste e a quarta a ser instalada no país – depois da Real Academia Militar 
(RJ) em 1792, da Escola de Engenharia de Minas e Metalurgia de Ouro Preto (MG) em 
1876 e da Escola Politécnica de São Paulo (SP) em 1893. Em virtude de a Instituição 
ter sido fechada em 1904 pelo Governo Estadual por falta de recursos, fundou-se, em 
janeiro de 1905, a Escola Livre de Engenharia de Pernambuco. O prédio foi demolido 
no ano de 1943, posteriormente reerguido e inaugurado em 1945. Por fim, constituiu-se 
a Universidade do Recife, federalizada mediante a Lei Nº 976, de 17 de dezembro de 
1949. 

O professor Luiz de Barros Freire, durante uma palestra alusiva ao Cinquentenário da 
Escola de Engenharia de Pernambuco, em 1945, destacou o empenho da Instituição 
em aprimorar o ensino aplicado, com investimentos em laboratórios e oficinas, 
convênios com professores estrangeiros e ampliação do acervo bibliográfico (FREIRE 
apud LIMA, 2015, p. 219), o que demonstra a preocupação em reformular o perfil do 
engenheiro da época, ao ter em vista a crescente expansão industrial. Ao analisar a 
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grade curricular da época em que Dantas era estudante da Universidade (Quadro 01), 
pode-se ressaltar que já se transmitiam ideais de cunho modernista aos seus 
estudantes, com disciplinas voltadas ao planejamento urbano e à modernização das 
cidades, tais como “Higiene geral, higiene industrial e dos edifícios”, “Saneamento e 
traçado das cidades”, “Construção civil” e “Arquitetura” (LIMA, 2015). 

A partir da análise da comunidade docente da época (Quadro 01), tem-se que os 
professores apresentavam uma trajetória profissional bastante diversificada. Assim, 
destacam-se: Antônio Bezerra Baltar, professor da Escola de Engenharia e do curso de 
arquitetura da Escola de Belas-Artes de Pernambuco, também engenheiro do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco, da Associação Brasileira de 
Cimento Portland e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER); 
Manoel Antônio de Moraes Rêgo, um dos fundadores da Escola Livre de Engenharia de 
Pernambuco, eleito prefeito de Recife em 1915 e criador do Clube de Engenharia de 
Pernambuco (GADÊLHA, 2019); e Pelópidas Silveira, primeiro prefeito da Capital 
pernambucana a ser eleito pelo voto popular (1955-1959), conhecido por suas obras de 
planejamento urbano nas áreas periféricas do Recife (INSTITUTO DA CIDADE 
PELÓPIDAS SILVEIRA, 2016). 

Dessa maneira, constata-se que, em virtude da formação profissional do corpo de 
professores da época, que atuavam em diversos outros campos da Construção Civil 
além da docência, os ideais modernos puderam ser disseminados com mais 
propriedade e ênfase aos estudantes da Instituição, instigando a comunidade discente 
a pôr em prática seus conhecimentos sobre a modernização dentro e fora da edificação. 
No ano de 1953, Milson Dantas conclui sua graduação em Engenharia Civil e retorna a 
Natal-RN. 

O método Bripar de pavimentação 

Dantas se destacou por seu espírito criativo. Dentre suas invenções, a que recebeu 
maior destaque foi o método matemático de dimensionamento de pavimentação à pedra 
Bripar (aglutinação das palavras “brita” e “paralelepípedo”), criado em 1958 e 
atualmente utilizado em diversos países, sendo um dos inventos mais lucrativos em todo 
o Brasil. Em virtude do aumento considerável do número de veículos em trânsito em 
meados do século XX, o pavimento da cidade do Natal, segundo enfatizado pela 
impressa, já não suportava mais as altas cargas atuantes, mesmo seguindo todas as 
normas e especificações técnicas, encontrando-se “em estado precário, cheias de 
buracos, provocando diariamente dezenas de acidentes” (MÉTODO.., 1975, p. 19). Em 
1958, durante a concretagem de uma placa do Aeroporto Internacional Augusto Severo, 
localizado em Parnamirim-RN, Dantas imaginou o rejuntamento à base de brita para os 
paralelepípedos (ANI, 2008), surgindo, desse modo, a ideia primordial do que se tornaria 
o método Bripar de pavimentação. 

O Bripar utiliza a brita e o paralelepípedo como principais elementos, compactados de 
forma mecânica, enquanto as junções existentes são costuradas com cimento asfáltico 
ou emulsão asfáltica, por irrigação manual (Figura 01). Assim, cria-se um método de 
pavimentação “verdadeiramente semi-flexível na resistência aos esforços verticais e, ao 
mesmo tempo, um pavimento de características rígidas na resistência aos esforços 
tangenciais” (DANTAS, 1975, p. 18). Para que Dantas tivesse seu invento reconhecido, 
foi necessária a assistência dos laboratórios do Departamento de Estradas e Rodagem 
do RN (DER/RN) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tais 
instituições apresentaram grande importância por contribuir ao estudo das proporções 
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corretas de cada componente a ser utilizado (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
INVENTORES, 2008), além de comprovar cientificamente a eficácia do produto, 

necessária no processo de patente. 

Desde 1958, ano de descoberta do Bripar, Milson Dantas lutou para que seu método 
fosse aplicado e tivesse apoio governamental. Somente em 1973, com a eleição do 
governador Cortez Pereira, o engenheiro teve a assistência do governo do Estado, 
sendo a primeira oportunidade de usar sua invenção a partir de um programa executado 
pelo DER. Com o sucesso da experiência, o governo, no ano seguinte, disponibilizou 1 
milhão de cruzeiros para dar prosseguimento às obras na estrada RN-22 – extensão 
que ligaria a RN-4 à Extremoz – utilizando o método Bripar (MILSON..., 1974, p. 5). A 
atenção dada pelo governador Cortez Pereira foi essencial para que Dantas pudesse 
dar início à sua trajetória de divulgação de seu método de pavimentação, trazendo 
revoluções técnicas pertinentes à Capital potiguar com base em mais de uma década 
de estudos e análises. 

A invenção criada por Milson Dantas, de acordo com o Relatório Descritivo da Patente 
do método apresenta ótimas condições térmicas e lumínicas, grande durabilidade, com 
pouca necessidade de manutenção, além de fazer uso de materiais e mão de obra 
locais, o que reduz seu custo (DANTAS, 1975). Apesar de suas juntas poderem ser 
irrigadas com emulsão asfáltica, o Bripar não se torna uma pavimentação totalmente 
impermeável (NÓBREGA, 2020), o que contribui para o escoamento das águas pluviais 
e, consequentemente, evitando alagamentos. 

Sobre a aplicação do método, é interessante destacar o uso do rolo compactador em 
substituição do trabalho manual (MILSON..., 1974, p. 5), ao ter em vista que a máquina 
provoca uma pressão uniforme, diferentemente dos operários, que tendem a diminuir 
sua força à medida que se cansam, o que pode provocar ondulações na pavimentação. 
Logo, constata-se que a invenção de Dantas, apesar de fazer uso de materiais já 
bastante conhecidos pela Construção Civil, prevê uma modernização e eficácia na 
metodologia aplicada na pavimentação da época – considerada ultrapassada “por não 
mais satisfazer as exigências de conforto requerido pelo tráfego intenso (pesado) do 
mundo moderno” (DANTAS, 1975, p. 2). 

O reconhecimento do Bripar pela Prefeitura do Natal foi um processo paulatino e, muitas 
vezes, com diversos conflitos. Em julho de 1974, Dantas criticou o Poder Público 
natalense por copiar e aplicar incorretamente seu método durante a pavimentação da 
Avenida Prudente de Morais e por planejar o uso de areia-asfalto como pavimentação 
da Avenida Deodoro da Fonseca, ignorando todas as vantagens comprovadas pelo 
engenheiro a respeito de seu novo método (SANTO..., 1974, p. 22). Vale salientar que, 
nesse mesmo período, outros Estados da Federação já possuíam interesse no Bripar, 
com patente requerida no Brasil e em mais quatro países: Inglaterra, Estados Unidos, 
Uruguai e Argentina – e, após a patente publicada em janeiro de 1975, na Índia 
(BRIPAR, 1975, p. 4). Assim, evidencia-se que o método, mesmo se destacando além 
do território norte-rio-grandense, foi invalidado por seus próprios conterrâneos, que 
insistiam em utilizar métodos ultrapassados e ineficazes. 

Posteriormente, outras denúncias relacionadas a irregularidades do método Bripar de 
pavimentação foram relatadas em notícias de jornais da época (ENGENHEIRO..., 1976, 
p. 8; AV. PRUDENTE..., 1979, p.3), acusações essas geralmente realizadas pelo próprio 
engenheiro. É notório o apelo de Milson Dantas aos jornais de grande circulação na 
Natal do período estudado como meio de dar voz às suas indignações com os governos 
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Municipal e Estadual, proporcionando entrevistas e expondo suas opiniões e denúncias, 
atitude justificada ao ter em vista a sua não credibilidade perante o Poder Público 
Municipal, principalmente. Tais periódicos também evidenciam que, raramente, são 
apresentadas soluções às problemáticas trazidas pelo engenheiro civil. 

Durante a 4ª Reunião de Diretores de Órgãos Rodoviários Estaduais, realizada em Belo 
Horizonte – MG em setembro de 1975, Dantas trouxe à tona sua incredibilidade perante 
o Governo Municipal de Natal. É interessante destacar que, meses antes da Reunião, o 
engenheiro fora afastado inexplicavelmente de seu cargo no DER/RN (MÁRCIO..., 
1975, p. 5), o que corrobora o fato de que o potiguar não recebia o devido apreço e 
respeito pelos seus estudos em benefício do programa rodoviário do RN. A discussão 
ocorrida no evento levou à convocação de Milson Dantas para debater, em maio de 
1976, sobre seu método Bripar (MAGNUS..., 1975, p. 4). O invento apresentou boa 
repercussão entre os presentes (MILSON..., 1976, p. 3), tendo como ouvintes o 
Governador do Estado (Tarcísio Maia), o prefeito de Natal (Vauban Bezerra), os 

diretores do DNER e do DER e o secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura. 

Dantas, apesar de ter sofrido inúmeras repreensões por seu método de pavimentação, 
foi enaltecido por diversas instituições como o Congresso Nacional em 1974, o Centro 
de Debates e Estudo Café Filho (Natal-RN) em 1979 (SESSÕES..., 1979, p. 5) e a 
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (Brasília-DF) em 1980 (BRIPAR, 1980, p. 
4), sendo convidado a palestrar sobre o Bripar nas duas últimas. Também houve críticas 
positivas sobre o engenheiro e seu método nas revistas Transporte Moderno (SANTO..., 
1974, p. 22), Construção Norte-Nordeste (BRIPAR, 1982, p. 4) e Isto É (OS RICOS, 
1985, p. 4), periódicos conhecidos na época. Assim, percebe-se que o potiguar, após 
os diversos conflitos com a Prefeitura do Natal, principalmente na década de 1970, 
ganhou, em partes, o seu devido reconhecimento por suas contribuições para a Capital 
potiguar, sendo bem visto pelos meios de comunicação em alta durante a segunda 

metade do século XX. 

A implementação do método Bripar se deu inicialmente na estrada que liga Natal à 
Ponta Negra e na estrada Natal-Redinha, inauguradas em fevereiro de 1975 
(ESTRADAS..., 1975, p. 8), seguido das avenidas Alexandrino de Alencar e Capitão Mor 
Gouveia, em 1978 (BRIPAR, 1978, p. 4; CALÇAMENTO, 1978, p. 5). É relevante 
destacar que, até o início da década de 1980, o invento ainda não era utilizado em outros 
estados do RN, levando Dantas a se tornar sócio do engenheiro Aroldo Azevedo em 
1984 (REVOLUÇÃO, 1984, p. 4), que coordenou a comercialização e o controle de 

qualidade da técnica, divulgando-a por todo o Brasil. 

A criatividade de Dantas não se limitou à invenção do Bripar. Em 1981, o engenheiro 
desenvolveu uma nova técnica de pavimentação, o Bripac (PAVIMENTO, 1981, p. 4), 
mas que não ofereceu todos os resultados esperados durante o seu teste (TESTE, 
1981, p. 4). Em 1985, o potiguar anunciou a realização de pesquisas com o objetivo de 
aproveitar as ondas do mar como fonte de energia alternativa (OS RICOS, 1985, p. 4), 
mas sem se aprofundar em detalhes a respeito de suas ideias. Dantas também criou e 
patenteou um cata-vento horizontal, porém, em virtude dos conflitos ocorridos com o 
método Bripar, o engenheiro optou por não o divulgar. Em vista disso, salienta-se o 
desapontamento do sujeito histórico (PIEROSAN, 2008) por sua invisibilidade perante 
a comunidade natalense, que não o reconheceu como profissional relevante à 
transformação da cobertura viária das cidades. 

As demais trajetórias profissionais 
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Dantas possuiu uma trajetória profissional bastante diversa, ao ter em vista que o 
potiguar atuou em inúmeros segmentos da Engenharia Civil e, até mesmo, fora dela. 
Por também possuir interesse na área de projeto, o engenheiro cursou algumas 
disciplinas optativas oferecidas pela Universidade do Recife como “Arquitetura” e 
“Construção Civil”, atuando como projetista no início de sua carreira (LIMA, 2015) e, 
posteriormente, explorando outras áreas. Entre 1955 e 1958, Milson Dantas ocupou seu 
primeiro cargo empregatício após a graduação: tornou-se sócio da Sociedade 
Construtora Técnica F. & Pimenta Ltda, empresa responsável pela construção de 
rodoviárias, ferrovias e pavimentações em geral, sendo o engenheiro responsável pelas 
obras da empresa (COLABORANDO..., 1956, p. 12; SOCIEDADE..., 1958, p. 4). 

Concomitantemente ao cargo de sócio, Dantas foi contratado, em 1956, para atuar como 
avaliador de imóveis dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP), política criada 
em 1933 durante o Primeiro Governo Vargas – mas efetivado em Natal somente em 
1941 – para a produção direta e financiamento de moradias em âmbito nacional (LIMA, 
2011). O engenheiro iniciou suas atividades em novembro de 1956, se estendendo até 
fevereiro de 1961, reunindo um total de 17 avaliações realizadas entre o IAP dos 
Servidores Públicos Federais (IPASE), o IAP dos Comerciários (IAPC) e o IAP dos 
Industriários (IAPI) (LIMA, 2015). Parte significativa das residências avaliadas por 
Dantas pertenciam a indivíduos da classe alta, em sua maioria servidores públicos 
(vinculados ao IPASE) que adquiriram casas consideradas de luxo e localizadas 
principalmente nos bairros do Tirol e Petrópolis. Os bairros do Alecrim e da Cidade Alta 
também foram alvos das avaliações do engenheiro, porém de casas menos luxuosas, 

de classe média ou baixa. 

Ao longo de sua carreira, Dantas ocupou cargos de chefia de grande relevância na 
cidade do Natal, atuando como conselheiro fiscal do Sindicato das Indústrias da 
Construção e do Mobiliário do Estado do RN entre 1961 e 1965 (SINDICATO..., 1961, 
p. 3; SINDICATO..., 1963, p. 4), na fiscalização de obras com convênio entre o Ministério 
da Educação e o Governo do Estado em 1962 (TERIA..., 1962, p. 6), além de presidir a 
Comissão de Estudos e Reorganização Administrativa do DER, criada a partir de uma 
orientação governamental (CRIADA..., 1963, p. 8) com o objetivo de realizar estudos 
relacionados à dinamização dos serviços e implantação de novos sistemas no tocante 
a organização e funcionamento do DER. 

O 5º Distrito Rodoviário do Departamento de Natal, inaugurado em dezembro de 1971, 
também recebeu a chefia do engenheiro (DER..., 1971, p. 3), com a finalidade de 
atender às rodovias estaduais próximas à Natal, atuando na rede de melhoramentos, 
construção e conservação. Verifica-se, portanto, que tais instituições presentes na 
Capital potiguar, na grande maioria dos casos, percebiam Milson Dantas como um 
profissional capaz de atuar em cargos de chefia, sendo um engenheiro civil experiente 

marcado por seus ideais fortes e de espírito inovador. 

O engenheiro também se aventurou na carreira política: em 1976, candidatou-se a 
vereador de Natal (EXPERT, 1976, p. 4), e em 1985, a prefeito (POEMAS..., 1985, p. 
2). Entretanto, Dantas não foi eleito pela população natalense em nenhum dos dois 
momentos, apesar de suas candidaturas terem sido muito bem vistas pela imprensa, ao 
levar em consideração que o Poder Público Municipal poderia ter um expert em 
pavimentação, um dos assuntos mais debatidos na época no órgão executivo. A 
candidatura do profissional a cargos políticos na cidade do Natal também pode ser 
percebida como uma forma encontrada por Dantas de solucionar as problemáticas 

existentes na Capital potiguar de maneira mais eficiente, em especial, os urbanísticos. 
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Os diversos cargos de chefia ocupados por Dantas durante seu percurso profissional, 
aliados também à outras experiências, possivelmente tiveram papel relevante na 
fundação de uma empresa própria. Assim, em 23 de janeiro de 1978, Milson Dantas 
inaugurou a Bripar - Tecnologia e Assistência Técnica Ltda., localizada em Natal, sendo 
uma sociedade composta por ele como diretor técnico e o engenheiro José Mesquita 
Fontes como diretor comercial (BRIPAR..., 1979, p. 8). As atividades da empresa 
consistiam principalmente no desmonte e demolição de estruturas previamente 
existentes (manual, mecanizada ou através de implosão), encerrando suas atividades 
em 07 de março de 2007. A Bripar Ldta. permaneceu ativa por quase 30 anos, o que 
demonstra o sucesso da empresa em suas atividades na cidade do Natal. 

Na noite do dia 04 de junho de 2014, aos 91 anos, Milson Dantas foi vítima de um 
acidente automobilístico na cidade de Natal-RN, vindo a falecer na manhã do dia 
seguinte. Recordou-se a participação do engenheiro civil em festas sociais e reuniões 
na Capital potiguar, destacado também como “um dos maiores nomes da engenharia 
do Rio Grande do Norte”, mencionado em nota realizada pelo jornal Tribuna do Norte 
(MILSON..., 2014). 

 
Conclusão 

 

A busca e disseminação de informações a respeito de elementos que compõem uma 
cidade, assim como também a trajetória do indivíduo vinculado a esses, são ações 
pertinentes ao aprofundamento teórico sobre a história de uma cidade. Tavares destaca 
a ausência de conhecimento acerca da própria cidade na qual estamos inseridos, o que 
evidencia uma “nítida separação entre o que se vê e o que não se reconhece importante” 
e, consequentemente, reproduzindo “uma banalização involuntária entre a vida e morte 
da urbe” (TAVARES, 2017, p. 28). O método Bripar de pavimentação se mostrou 
revolucionário por todo o Brasil e em diversos outros países pela sua eficácia no 
melhoramento da cobertura viária das cidades, entretanto, o sujeito histórico 
responsável por desenvolver tal técnica fora esquecido, inclusive por sua própria 
comunidade: o engenheiro civil potiguar Milson Dantas. 

O referido estudo se tornou relevante para a análise do contexto histórico da cidade do 
Natal durante a segunda metade do século XX, dando ênfase à problemática da 
pavimentação da Capital potiguar, que se encontrava em estado precário, e a 
modernização de técnicas que solucionassem tais impasses. Também analisou-se os 
conflitos existentes entre a Prefeitura Municipal do Natal e o engenheiro civil que, após 
patentear sua invenção em 1975, não recebeu o devido crédito do Poder Público, que 
insistiu em continuar utilizando os métodos tradicionais de pavimentação, mesmo tendo 
noção de sua ineficácia – já comprovada cientificamente por Dantas após 15 anos de 
análises e experiências apoiadas pelos laboratórios do DER/RN e da UFRN. 

Por diversas vezes, foram registrados casos de uso ilegal do método Bripar, o que fez 
o potiguar resguardar seus posteriores inventos, com vistas a evitar os mesmos 
momentos desgastantes no qual viveu principalmente durante a década de 1970, 
quando lutou pelo reconhecimento de seu método de pavimentação. Segundo Peter Hall 
(1988, p. 3 apud JULIANELLI, 2017, p. 227), os fatos ocorridos atualmente nas cidades 
do mundo, sejam esses positivos ou negativos, “já se podia rastrear nas ideias de uns 
poucos visionários que viveram e escreveram há muito tempo, o mais das vezes quase 
ignorados por seus contemporâneos, quando não por estes francamente rejeitados”. 
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Assim, verifica-se que o estudo da trajetória profissional de sujeitos históricos, em 
especial os conterrâneos, deve ser preservada, ao ter em vista que os princípios 
defendidos por tais indivíduos são de fundamental importância para a reconstrução da 
história da cidade. 

Os princípios modernos de Milson Dantas também servem como alicerce para a análise 
de problemáticas das urbes contemporâneas, tais como a impermeabilidade do solo, a 
absorção excessiva de calor pela pavimentação, sua durabilidade e seu baixo conforto 
visual. Assim, sua proposta de pavimentação também contribui de forma essencial para 
o desenvolvimento de debates acerca das condições ambientais necessárias a uma 
cidade mais sustentável. 
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Quadro 01: Disciplinas da Escola de Engenharia da Universidade do Recife (1947). 
Fonte: Lima (2015), retirado do Relatório do Ano Letivo de 1947. Arquivo geral da UFPE. 
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Figura 01: Ilustração do produto final do processo de pavimentação Bripar (1975). Fonte: 
Relatório descritivo da patente do método Bripar de pavimentação (1975) 
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TÍTULO: Parametrização e simulação computacional integrada para análises de 

desempenho térmico, energético e luminoso. 

Resumo 

 

   A parametrização é um procedimento eficaz de suporte ao desenvolvimento projetual, 
pois permite gerar variações dos parâmetros arquitetônicos a partir da elaboração de 
um único modelo-base sem interferir neste. A análise a partir desses modelos pode ser 
rebatida no projeto arquitetônico, auxiliando na tomada de decisões que otimizem o 
desempenho ambiental e energético do edifício. Assim, o uso da parametrização em 
ferramentas de simulação computacional possibilita avaliar o desempenho térmico-
luminoso e energético de uma edificação desde as primeiras etapas do processo de 
projeto, identificando as variáveis e combinações de maior impacto no desempenho. 

 

   O EnergyPlus (E+) é um programa de simulação computacional que permite a 
modelagem paramétrica a partir da inserção de informações de aquecimento, 
resfriamento, ventilação, iluminação, cargas da edificação, comportamento do usuário, 
dentre outras. Por tais funcionalidades, o E+ foi escolhido para auxiliar algumas 
pesquisas da pós-graduação em desenvolvimento no Laboratório de Conforto Ambiental 
(LabCon/UFRN). 

 

   O objetivo deste trabalho é estudar a implementação do E+, explorando as 
funcionalidades e ferramentas existentes nesse software. Os principais resultados são: 
realização de simulações a nível de estudo piloto na ferramenta E+ e a produção de um 
manual que orienta o manuseio desse software, bem como a realização de workshops, 
seminários e discussões no Laboratório de Conforto Ambiental (Labcon/UFRN). 

 
 
Palavras-chave: Desempenho termoluminoso. Eficiência energética. Parametrização 

TITLE: Parameterization and computational simulation integrated for thermal, energy 

and light performance analysis. 

Abstract 
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   Parameterization is an effective method of supporting project development, because it 
allows variations in architectural parameters to be created from the conception of a single 
base model without interfering in that model. The analysis of these generated models 
can be refuted in the architectural project, helping to make decisions that optimize the 
environmental performance of the building. Thus, the use of parameterization in 
computational simulation tools makes it possible to analyze the thermal-luminous and 
energetic performance of a building from the first phases of the project elaboration 
process, identifying the most effective variables and combinations for the environmental 
performance. 

 

   EnergyPlus (E+) is a parametric modeling program that allows you to input information 
on heating, cooling, ventilation, lighting, building loads, user behavior, and others. 
Because of these functionalities, E+ was chosen to assist research in development at 
the Environmental Comfort Laboratory (LabCon/UFRN) and at the postgraduate level. 

 

   The objective of this work is to study the implementation of E+, exploring the 
functionalities and tools existing in this software. The main results are: the realization of 
simulations at pilot study level in the E+ tool and the production of a manual that guides 
the manipulation of this software, as well as the realization of workshops, seminars and 
discussions in the Environmental Comfort Laboratory (Labcon/UFRN). 

 
 

Keywords: Thermoluminous performance. Energy efficiency. Parametrization 

Introdução 

   O desempenho térmico, luminoso e energético de edificações pode ser previsto na 
etapa de concepção projetual por meio de programas de simulação e procedimentos de 
parametrização na construção de modelos computacionais. A partir de um modelo-base, 
é possível gerar automaticamente diversas combinações de parâmetros arquitetônicos 
que influenciam o desempenho do edifício, de forma rápida e com menor probabilidade 
de erros. Dentre as variáveis arquitetônicas parametrizadas, pode-se destacar 
geometria, orientação do edifício, tamanho de aberturas, transmitância e absortância de 
paredes, e tipos de vidro. 

   A análise dos dados de saída das simulações interfere diretamente na tomada de 
decisões projetuais, seja para edifícios já construídos ou em fase de planejamento, e 
auxilia na determinação de diretrizes para normas, etiquetas e selos de eficiência 
energética, pois torna-se possível categorizar o impacto das variáveis no desempenho 
ambiental da edificação. Logo, programas que aplicam métodos de parametrização 
podem contribuir tanto em escala nacional, com o regulamento energético brasileiro, 
dando mais flexibilidade e economia ao programa de etiquetagem (PEDRINI et al., 2012; 
RODRIGUES et al., 2011; FOSSATI, 2016; LOPES, 2016), quanto em escala 
internacional, considerando que os países mais desenvolvidos privilegiam as 
metodologias de avaliação de desempenho mais funcionais e exequíveis (LIU et. al., 

2010; IWARO 2010; AbdelAzim et. al., 2017). 
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   O EnergyPlus (E+) é uma das principais ferramentas computacionais utilizadas nas 
pesquisas da área de desempenho de edifícios (SILVA, 2015). O software permite 
inserir no modelo 3D informações de aquecimento, resfriamento, ventilação, iluminação 
e cargas da edificação, além de admitir a inserção das informações sobre o 
comportamento do usuário na edificação. A inserção dessas informações é feita através 
de uma interface simplificada (EP-Launch), responsável pela gestão dos arquivos de 
entrada e saída das simulações, o que é uma vantagem para profissionais de arquitetura 
que não têm domínio de linguagens de programação. 

   Desse modo, o presente projeto objetiva estudar a implementação do programa de 
modelagem paramétrica E+ explorando as funcionalidades e ferramentas existentes no 
software. O estudo contribui diretamente nas pesquisas em andamento do laboratório, 
sobretudo para as teses “Otimização de Avaliação Energética em Edificações 
Comerciais” e “Desempenho termoluminoso de edifícios de escritórios com grandes 
aberturas a partir da interação dos usuários”. 

 
Metodologia 

 

   O método foi estruturado nas seguintes etapas: (a) Pesquisa sobre os softwares de 
simulação e parametrização mais utilizados para avaliação do desempenho 
termoluminoso e energético de edifícios; (b) Estudo da ferramenta EnergyPlus (E+), 
leitura de manuais do programa e workshops entre integrantes da pesquisa; (c) 
Simulação de estudos pilotos no E+; (d) Elaboração de um manual de uso do E+ 
abordando as funcionalidades e ferramentas existentes. Os procedimentos de cada 
etapa são descritos a seguir: 

a) Nesta etapa foi feita uma investigação em artigos científicos, pesquisas e fóruns na 
área de desempenho ambiental e energético de edifícios para elencar os métodos e 
ferramentas de parametrização e simulação de desempenho mais recorrentes para 
aplicar nas pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Conforto Ambiental 

(LabCon/UFRN). 

b) A segunda etapa consistiu no estudo da ferramenta escolhida (E+) e realização de 
um curso de capacitação e treinamento. O curso contemplou apenas conceitos 
elementares para manuseio da ferramenta sendo complementado com a leitura mais 
aprofundada de manuais técnicos disponibilizados no site oficial do programa e a 
exploração das ferramentas que não foram abordadas no curso. Também foram 
realizados workshops entre os integrantes do laboratório para o compartilhamento do 
conhecimento, principais dúvidas e suas soluções. 

c) A ferramenta E+ foi testada por meio do estudo piloto de um escritório de pequeno 
porte com aberturas em vidro simples nas fachadas frontal e posterior, porém ainda sem 
preocupações sobre a forma de incidência solar nessas aberturas nem com o sistema 
de ar condicionado do espaço, tendo em vista que o foco era experimentar o software. 
Nesse modelo foram inseridos valores de entrada padrão para a posterior análise dos 
resultados gerados. O estudo piloto se iniciou com a modelagem geométrica de um 
ambiente com auxílio do plug-in OpenStudio no software Sketchup, requisito para o 
“diálogo” do modelo 3D criado com o E+. A definição desse procedimento se deu em 
função da familiaridade com o Sketchup e sua facilidade de uso para construção de 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2473 

 

modelos 3D. O arquivo Input Data File (“.idf”) gerado nessa etapa é executado na 
aplicação “EP-Launch”, responsável pela gestão dos dados de entrada e saída das 
simulações do E+. Nessa interface (EP-Launch) é possível inserir diversas variáveis que 
influenciam na demanda energética de resfriamento, aquecimento e ventilação, 
iluminação, cargas internas do edifício, bem como as propriedades térmicas dos 
materiais e rotinas do comportamento do usuário. Além disso, é possível programar 
outras variáveis que influenciam nas trocas térmicas e no desempenho, sendo 
necessário criar um objeto do parâmetro em questão e vincular seus dados 
correspondentes. Após a definição das variáveis de entrada do modelo, é realizada a 
simulação computacional de maneira automatizada, a qual gera uma série de arquivos 
.html e .xlxs, contendo os dados de saída correspondentes às combinações das 
variáveis que foram inseridas nos parâmetros. 

d) A etapa final consistiu na elaboração de um tutorial para uso das ferramentas de 
simulação e parametrização. O material visa registrar o conhecimento adquirido para 
compartilhamento com os futuros membros do laboratório e pesquisas subsequentes e 
aborda o passo-a-passo do manuseio do E+, registro dos principais erros e problemas 
identificados no processo do manuseio do programa e as soluções adotadas. A 
construção desse material foi progressivamente aprimorada através de reuniões e 
seminários expositivos entre os pesquisadores envolvidos, onde discutia-se sobre o uso 
das ferramentas dos programas, dificuldades pessoais em utilizá-lo e as novas 
funcionalidades aprendidas. 

 

Resultados e Discussões 

 

   Os resultados da pesquisa foram: a) Seleção do software EnergyPlus para aplicar nas 
pesquisas do LabCon/UFRN; b) Capacitação através de curso online do E+ e 
compartilhamento de conhecimento em workshops; C) Estudo da aplicação dos 
softwares E+ e OpenStudio no Sketchup em estudo piloto; d) Criação de manual de 

simulação do EnergyPlus e seminário expositivo. 

a) As principais ferramentas de parametrização identificadas foram EnergyPlus, Design 
Builder e Rhinoceros/Grasshopper. A seleção do software EnergyPlus se deu devido a 
confiabilidade dos resultados, otimização no tempo de simulação (em comparação a 
softwares como DesignBuilder), possuir código aberto e resultados facilmente 
intercambiáveis com outros softwares, além de sua aplicabilidade nas pesquisas em 
andamento do LabCon. 

b) O curso de capacitação e treinamento do E+ foi concluído, aliado com o conteúdo 
dos manuais oficiais do E+ serviram de base para rodas de discussões e workshops 
quinzenais no LabCon, para compartilhamento sobre os procedimentos de modelagem. 
Discutiu-se sobre as ferramentas,parâmetros aprendidos e sobre erros recorrentes nas 
simulações. 

c) O estudo piloto do escritório de pequeno porte foi realizado a partir da modelagem 
geométrica no Sketchup e uso do plug-in OpenStudio que auxilia na configuração dos 
dados de entrada da simulação. A partir da implementação foram estruturados 
procedimentos e etapas, assim como detectados possíveis erros de simulações, e como 
resolvê-los. No EnergyPlus, ao determinar valores padrões para os parâmetros, foram 
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observados erros na simulação, gerando arquivos com os dados de saídas inválidos e 
zerados. Foram identificadas soluções para tais problemas. Pela frequência de erros, o 

número de simulações bem sucedidas foram menor que a previsão inicial. 

Ao implementar as orientações do curso on line sobre o E+ sobre manuseio básico da 
ferramenta, aconteceram erros que tiveram que ser solucionados de maneira 
independente. As soluções para tais problemas passaram a constar no manual de 
simulação (d). Por exemplo, o curso utiliza a versão mais antiga do OpenStudio e ao 
usar as versões mais atuais deste plug-in, não existiam as mesmas ferramentas 
abordadas, sendo necessário explorá-las até encontrar àquela cuja funcionalidade era 
semelhante. O conteúdo do curso foi complementado com detalhamento de conceitos, 
para evitar confusão no momento de suas especificações na modelagem, como por 
exemplo, Zona Térmica e Espaço. Esses conceitos que não foram detalhados no curso, 
também foram contemplados no manual (d). 

d) O manual de simulação do E+ está em fase de finalização e gerou um seminário 
expositivo entre os integrantes da pesquisa, onde puderam compartilhar os 
conhecimentos adquiridos em relação aos programas e discutir as limitações e erros 
que surgiram no processo de manuseio dos softwares. 

 

Conclusão 

 

   Conclui-se, a partir do estudo da aplicação do EnergyPlus (E+), que este é um 
software muito eficaz para gerar simulações de desempenho energético e 
termoluminoso do edifício pela quantidade grande de dados de saída gerados de 
maneira automática, e, além disso, é um programa de fácil manuseio possuindo uma 
interface clara e objetiva. Ao analisar os dados gerados por esse software, o projetista 
consegue ter uma visão mais detalhada e confiável sobre as variáveis que realmente 
interferem no desempenho ambiental do edifício, e a partir disso desenvolver suas 
escolhas projetuais relacionadas à geometria e orientação do edifício, aos materiais 
utilizados, à dimensão das aberturas, entre outras. Essa atribuição evidencia a 
contribuição deste trabalho ao viabilizar o uso do E+ no LabCon/UFRN. Reitera-se, 
ainda, que este projeto obteve resultados positivos ao considerar as oportunidades de 
compartilhamento de conhecimento que surgiram, bem como a produção do manual de 

simulação e sua exposição e discussão em seminário. 

   Entretanto, apesar das simulações feitas, ainda é necessário realizar mais testes para 
adquirir propriedade no manuseio do programa e, paralelamente, continuar o estudo dos 
manuais das ferramentas do E+, para aplicar os parâmetros que ainda não foram 

explorados procurando analisar a viabilidade nas pesquisas do LabCon. 

   Foram observadas vantagens na utilização do OpenStudio, pois aparentemente é 
possível manipular as mesmas variáveis de desempenho térmico e luminoso do E+ pela 
plataforma do próprio plug-in, por meio de uma interface amigável, ilustrativa e dinâmica. 
A utilização apenas do plug-in OpenStudio poderia tornar o processo mais eficiente 
tendo em vista que não tornaria necessário o uso da interface do EP-Launch para 
manipulação das variáveis, dado que isto poderia ser feito apenas no Sketchup 
associado ao plug-in do OpenStudio. 
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   O manual de uso do EnergyPlus elaborado pode auxiliar nas pesquisas de 
desempenho térmico e luminoso que estão sendo desenvolvidas ou que venham a se 
desenvolver no LabCon/UFRN, transformando o conhecimento que poderia ser restrito 
aos envolvidos nesse projeto em um conhecimento compartilhado. Esse material após 
finalizado pode estar disponível fisicamente e digitalmente, a fim de promover seu fácil 
acesso e compartilhamento. As informações que constam no material podem ser 
difundidas em seminários expositivos, eventos ou palestras para contribuir nas 
pesquisas e trabalhos desenvolvidos no Labcon/UFRN. 
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TÍTULO: Estudo sobre o adensamento urbano e a capacidade de suporte de 

infraestrutura urbana em Natal: introduzindo dados a partir do Plano Diretor de 

Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Natal. 

Resumo 

Os conflitos entre os produtores do espaço urbano se mostram não apenas nas 
intervenções físicas, mas antes pela ação do Estado, nas suas regulamentações. Parte 
dessa regulação trata do ordenamento territorial associado aos instrumentos de gestão 
urbana, que refletem no padrão de uso e ocupação do solo das cidades e municípios. 
O presente artigo apresenta uma breve análise da aplicação de um desses instrumentos 
- da concessão de Outorga Onerosa no Direito de Construir- OODC - no município de 
Natal, resultado parcial dos estudos desenvolvidos no plano de trabalho “Estudo sobre 
o adensamento urbano e a capacidade de suporte de infraestrutura urbana em Natal: 
introduzindo dados a partir do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da Região 
Metropolitana de Natal.” Usando a base teórica abordada no primeiro ano do projeto de 
pesquisa foram estabelecidos os objetos de catalogação e análise, referentes a vigência 
do Plano Diretor de Natal – Lei Complementar 082/07. Os dados apresentados foram 
coletados de alvarás de construção constantes no banco de dados dos órgãos públicos 
municiais, e catalogados no software excel, possibilitando o agrupamento de diversas 
variáveis. Como resultado, temos que a aplicabilidade do instrumento está prejudicada 
por processamentos relacionados ao Plano Diretor anterior, de 1994, afetando a eficácia 
do instrumento e também a arrecadação e redistribuição para os investimentos em 
áreas com carência de infraestrutura e/ou em Habitação de Interesse Social.  
 

Palavras-chave: Plano Diretor; Instrumento de gestão; infraestrutura; 

adensamento;OODC 

TITLE: Study on urban density and the capacity to support urban infrastructure in Natal: 

introducing data from the Master Plan for Sanitary Sewage of the Metropolitan Region 

of Natal. 

Abstract 

 

The conflicts between the urban planner's appers not only on the fisical acting, but before 
thru the State's action about their management. Part of the regulamantation deals with 
territorial planning conected to urban management instruments, which reflect the pattern 
of land use and occupation in cities e municipalities. This paper presents a brief analysis 
of the application of one of these instruments, the concession of Onerous Grant of the 
right to build, in Natal, as partial results of the studies developed in the work plan "Study 
on Urban density and urban capacity support of infrastructure in Natal: Introducting data 
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from Master Plan for Sanitary Sewage of the Metropolitan Region of Natal". Using the 
theoretical basis covered in the first year of the research project and a database prepared 
by the team, cataloging and analysis objects were established, referring to the duration 
of the Master Plan of Natal - Complementary Law 082/07. The data provided was 
collected from contruction permits contained in the database of municipal government 
agencies, and cataloged in excel, allowing the grouping of several variables. As a result, 
we see the applicability of the instrument is impaired by processes related to the previous 
Master Plan, of 1994, affecting the effectiveness of the instrument and also the collection 
redistribution for investments in areas with lack of infrastructure and/or in Social Interest 
Housing. 

 
 
Keywords: Master plan; Urban management instrument;infrastructure; urban density 

Introdução 

O contínuo crescimento territorial das metrópoles desafia os gestores nas ações de 
ordenamento territorial e evidencia os diferentes conflitos de interesses entre os seus 
agentes. Parte desses conflitos ocorre antes da ação física na cidade, estando presente 
na organização e definição de parâmetros urbanísticos e ambientais que coordenarão 
essas operações. Esses parâmetros, que fundamentam o planejamento e a gestão 
urbana incluem desde as diretrizes que orientam o cumprimento da função social da 
propriedade e da cidade, até os padrões edilícios dos diferentes setores urbanos, 
observando as suas fragilidades socioambientais e a capacidade de suporte da 
infraestrutura instalada. 
O instrumento que orienta o desenvolvimento urbano e sustentável de um município é 
o Plano Diretor, de acordo com a Constituição Federal (BRASIL,1988) e o Estatuto da 
Cidade (BRASIL,2001). Em Natal, o instrumento em vigor - Lei Complementar 082/2007, 
traz esta orientação quando indica que as ações de planejamento do município devem 
assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais e ambientais da cidade e da 
propriedade, assegurando aos seus habitantes qualidade de vida, bem-estar e 
segurança (NATAL,2007). Nesse sentido, estabelece entre os seus parâmetros 
urbanísticos o Macrozoneamento e os instrumentos de gestão como guias do controle 
da ocupação. No Macrozoneamento classifica o território em três zonas (Proteção 
Ambiental, Adensamento Básico e Adensável) e nos instrumentos, ressalta-se neste 
artigo o da Outorga Onerosa do Direito de Construir, passível de ser aplicada às 
edificações na Zona Adensável. 
O artigo discute resultados parciais desenvolvidos no âmbito do plano de trabalho 
“Estudo sobre o adensamento urbano e a capacidade de suporte de infraestrutura 
urbana em Natal: introduzindo dados a partir do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário 
da Região Metropolitana de Natal.” Este plano traduz parte do projeto de pesquisa 
“Planejamento, Instrumentos de Gestão e Capacidade de suporte da Infraestrutura: 
Políticas Territoriais na Região Metropolitana de Natal.”, que analisa os processos do 
planejamento territorial e ambiental e os instrumentos de gestão urbana, envolvendo o 
adensamento urbano e a capacidade de suporte da infraestrutura em Natal e nos 
municípios da sua Região Metropolitana funcional. Nessa perspectiva, busca contribuir 
com a produção de dados para auxiliar nas discussões sobre a gestão desses territórios 
e avaliar a aplicação dos parâmetros urbanísticos que orientam o controle da ocupação 
do solo dos municípios. 
Nesse sentido, discute a relação desse processo a partir de um embasamento teórico-
metodológico que fundamenta a coleta de dados, referentes a essa relação na Região 
Metropolitana de Natal(RMNatal)norteados pelos parâmetros estabelecidos pelo Plano 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2479 

 

de Esgotamento Sanitário da região, principalmente os relativos às concentrações de 
adensamento populacional. 
Sendo o primeiro ano da pesquisa e do plano de trabalho objeto do artigo, as atividades 
desenvolvidas foram direcionadas para a construção de uma base teórica e a 
contextualização do objeto da pesquisa através de levantamento de dados secundários 
nos órgãos públicos, especialmente a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo – 
Semurb de Natal. O aprofundamento teórico também foi associado a experiência da 
participação no processo de revisão do Plano Diretor de Natal em andamento, de forma 
articulada com o projeto de extensão Fórum Direito à Cidade vinculado aos 
departamentos de Arquitetura e de Políticas Públicas da UFRN. A coleta de dados nos 
arquivos da SEMURB resultou na construção de uma matriz, a partir da qual foi possível 
realizar a discussão apresentada neste artigo que reflete o andamento desta etapa da 
pesquisa. 
Além dá introdução, o artigo contém a metodologia utilizada nas atividades 
desenvolvidas até então, destacando o processo de coleta de dados e os respectivos 
produtos, ambos embasados nas referências teóricas consultadas, assim como as 
conclusões parciais. 
 

Metodologia 

 

Os estudos realizados e que respondem aos objetivos do plano de trabalho foram 
concentrados na fundamentação teórica referente ao adensamento urbano e a 
capacidade de suporte de infraestrutura de esgotamento sanitário, a fim de entender a 
relação desses fatores com o planejamento territorial e ambiental com ênfase no uso e 
na ocupação do solo do município de Natal. Para compreensão dessa relação e, 
principalmente a sua percepção pela sociedade, também houve participação em 
reuniões referentes ao processo de revisão do Plano Diretor de Natal impulsionado em 
2019 e às atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão Fórum Direito à Cidade, 
relacionadas ao referido processo de revisão, que estimularam o engajamento da 
bolsista na compreensão da política urbana de Natal. 

Paralelamente a esse embasamento teórico foi desenvolvida uma pesquisa documental 
sobre o adensamento urbano de Natal com foco no instrumento de Outorga Onerosa do 
Direito de Construir – OODC aplicado ao controle da ocupação do solo do município 
desde o Plano Diretor de 1994 – Lei Complementar 07/1994 (NATAL, 1994) e ratificado 
no Plano Diretor em vigor – Lei Complementar 082/2007 (NATAL, 2007). Este percurso 
compõe a matriz piloto que correlaciona o adensamento urbano com a capacidade de 
suporte da infraestrutura de esgotamento sanitário da RMNatal, produto de análise da 
pesquisa, que permitirá a indicação de índices de capacidade prioritários no 
monitoramento dessa infraestrutura. 

A matriz piloto foi desenvolvida a partir da coleta no banco de dados da SEMURB sobre 
as emissões de alvarás de construção desde a última revisão do Plano Diretor, em 2007 
e na SEMUT (Secretaria Municipal de Tributação) referente ao valor das outorgas 
emitidas entre os anos 2007 e 2019. A obtenção de dados mais detalhados dos 
empreendimentos foi realizada consultando os processos de licenciamento no sistema 
de protocolo da prefeitura de Natal, no sistema CAF da Semurb e/ou, ainda, nos 
arquivos físicos da Semurb, a partir dos quais procedeu-se a digitalização das 
informações relevantes para o banco de dados da pesquisa. 
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Resultados e Discussões 

 

Para atingir os seus objetivos o Plano Diretor de Natal especifica algumas diretrizes, e 
uma delas estabelece que “o uso e ocupação do solo serão submetidos à capacidade 
da infraestrutura urbana instalada, compatibilizando-a as condições do meio ambiente, 
identificando e delimitando algumas frações territoriais onde a ocupação pode ser 
intensificada e, outras, onde deve ser limitada” (NATAL, 2007, Art. 4). Assim são 
definidas as áreas com capacidade de suporte de adensamento de Natal, especificadas 
nas Zonas Adensáveis, que permitem maior intensidade de ocupação e nas Zonas de 
Adensamento Básico, cuja ocupação do solo observa maior grau de restrição. O 
controle da densidade em ambas zonas é feito de forma indireta, aplicando-se o 
coeficiente de aproveitamento básico e máximo por bairros, que define o limite de área 
construída máxima de cada lote, independente do uso pretendido (SANTOS, 2019). A 
concessão de OODC consiste na autorização para construção acima do coeficiente de 
aproveitamento básico nos bairros localizados na Zona Adensável, observando os 

parâmetros máximos estabelecidos para cada bairro (NATAL, 2007, Art.62). 

Assim, a aplicação do instrumento da OODC tem relação direta com os coeficientes 
estabelecidos para controlar a ocupação do solo. Em Natal o Plano Diretor de 1994 
(NATAL, 1994) estabelecia coeficiente de aproveitamento básico de 1.8 e máximo 
variando de 3.5 a 5.5. Desde 2007, com a vigência da Lei Complementar 082/2007, 
esses parâmetros foram alterados para 1.2 o coeficiente de aproveitamento básico e o 
máximo variando de 2.5 a 3.5. Logo, parte dos processos foram protocolados ainda na 
vigência do Plano de 1994, e consequentemente, os valores e médias arrecadados no 
período 2007 a 2019 correspondem a processos finalizados com base nos dois últimos 

Planos. 

Esta etapa da pesquisa permitiu iniciar a construção de um banco de dados, reunindo 
todas as outorgas emitidas entre os anos de 2007, início da vigência do Plano Diretor 
atual, e o ano de 2019. O banco reúne informações gerais sobre o processo de 
licenciamento e as prescrições urbanísticas dos imóveis e empreendimentos 
catalogados. 

Tendo como referência os dados disponíveis na SEMURB e na SEMUT, até o mês de 
março de 2020, foram catalogados dados gerais dos imóveis (proprietário, endereço, 
área do terreno e de construção, número de pavimentos e de unidades, valor da 
outorga) para o período de 2007 a 2019 e dados específicos relativos ás prescrições 
urbanísticas (coeficiente de aproveitamento, área computável, densidade estimada para 
o empreendimento e espacialização geográfica) para o período de 2015 a 2019. 
Pretende-se na continuidade da pesquisa complementar o banco de dados com as 
informações detalhadas sobre todo o período pesquisado (2007 a 2019). As 
informações das prescrições requereram consulta direta no arquivo municipal visto que 
não existia sistema de cadastro na prefeitura com esses dados no período anterior a 
2015. A consulta nos arquivos físicos foi iniciada, contudo, interrompida em 2020 devido 
à pandemia. 

Desse modo, apresentamos como resultado parcial da pesquisa algumas tabelas e 
gráficos com a sistematização dos dados até então coletados, que servirão de base 
para continuidade da alimentação e desenvolvimento da pesquisa. Assim, 
apresentamos uma Sistematização da ocorrência de outorga onerosa por bairros ao 
longo dos anos de vigência do Plano Diretor 082/2007, entre os anos 2007 a 2019. 
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A Tabela 1 apresenta os quantitativos, valores e médias anuais de concessão de 
Outorga Onerosa em Natal para o período total pesquisado. Percebe-se um número 
maior de empreendimentos com outorga nos 3 primeiros anos da vigência do Plano 
Diretor, apresentando queda a partir de 2010, que sofre acréscimo a partir de 2015. 

(Tabela 1 - Concessão de Outorga Onerosa em Natal - 2007 a 2019 - Período total 
pesquisado) 

A Tabela 2 reúne informações sobre a ocorrência de Concessão de OODC em bairros 
não mais classificados como adensáveis no Plano Diretor desde 2007, fato ocorrido em 
razão do grande número de processos que deram entrada ainda na atuação do Plano 
Diretor anterior para fazer uso das prescrições vigentes à época, mas os processos se 
estenderam ao longo dos anos subsequentes à aprovação da Lei Complementar 
082/2007. 

(Tabela 2 - Concessão de Outorga Onerosa em Natal em bairro de Zona Não Adensável 
com base no prazo de vacância da LC082/2007) 

Apesar de não haver a identificação no banco de dados das OODC emitidas por cada 
Plano (se pelo Plano de 1994 ou de 2007) foi possível destacar na Tabela 2 os valores 
absolutos e relativos sobre o total de empreendimentos com outorgas emitidas em 
bairros que não são mais classificados como adensáveis pelo Plano vigente. Nela 
destaca-se a percentagem de empreendimentos que foram liberados com outorga ao 
longo dos anos em bairros cuja capacidade de suporte agora é classificada como não 
mais passível de intensificação do potencial construtivo, destacando-se nos dados o 
bairro de Ponta Negra, conforme descrição a seguir: 

• Período Total de Dados Coletados - 2007 a 2019: Verifica-se que dos 359 
processos, 71 com outorgas emitidas foram em bairros que na legislação atual 
(Lei Complementar 080/2007) classifica como Não Adensável. Verifica-se, 
portanto, que 20% das outorgas emitidas no período foram ainda com base na 
Lei Complementar 07/1994. A maioria foram empreendimentos no bairro de 
Ponta Negra (69) e apenas 1 no bairro de Pajuçara e 1 no Bairro da Redinha. 

• Período de últimos dez anos - 2010 a 2019: Ocorrência ainda de uma quantidade 
de 15 empreendimentos, de um total de 190, com outorga emitida com base no 
Plano diretor anterior (Lei Complementar 07/1994), correspondendo a 8% das 
outorgas em bairro não adensável (todos em Ponta Negra). 

• Período dos 3 primeiros anos de vigência do Plano Diretor (Lei Complementar 
07/2007): Houve maior influência de empreendimentos licenciados ainda com 
base no Plano diretor anterior (Lei Complementar 07/1994), no qual dos 169 
empreendimentos com outorga, 56 empreendimentos estavam em bairros de 
Zona Não Adensável, correspondendo 33% do total de outorgas emitidas. 

• Período de 5 anos intermediários de 2010 a 2014: Ocorrência de apenas 9 
empreendimentos de um total de um total de 147, correspondendo a 6% de 
empreendimentos em bairro não adensável (todos em Ponta Negra). 

• Período dos 5 últimos anos (2015 a 2019) na vigência do Plano Diretor - Lei 
Complementar 07/2007: Mesmo 8 anos após a vigência do Plano, ainda foi 
possível identificar que 14% das outorgas emitidas nesse período foi em bairro 
que não é mais adensável (Ponta Negra). O que leva a concluir que ainda houve 
processos finalizados nesse período com base na Lei Complementar 07/1994. 
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Além da sistematização dos dados por ano, foram elaborados gráficos com registro da 
ocorrência da concessão de OODC por bairros nos diversos períodos, permitindo a 
visualização de dados totais por bairro onde houve ocorrência de emissão de outorga 
onerosa. Os gráficos estão agrupados por quantidade total de empreendimentos, área 
total construída, valor total das Outorgas e número de unidades total dos 
empreendimentos apresentadas em anexos referentes a cada recorte de período. 

(Anexo 1 - Gráficos identificando quantidade, área total construída, valor total e número 
de unidades concedidas através de outorga onerosa em Natal no período 2007 a 2019) 

No período completo pesquisado – 2007 a 2019 (Gráficos 1 a 4 - Anexo 1) os bairros 
que se sobressaem em todas as categorias analisadas são os de Lagoa Nova, Tirol, 
Ponta Negra, Barro Vermelho e Petrópolis ,sendo o primeiro - Lagoa Nova - o que 
recebeu maior quantidade de empreendimentos, área construída, valor e número de 
unidades. 

(Anexo 2 - Gráficos identificando quantidade, área total construída, valor total e número 

de unidades concedidas através de outorga onerosa em Natal no período 2007 a 2009) 

No período 2007 a 2009 (Gráficos 5 a 8 - anexo 2), que corresponde aos 3 primeiros 
anos de vigência do Plano Diretor, destaca-se a maior quantidade de empreendimentos 
com outorga emitida no bairro de Ponta Negra, demonstrando emissão em processos 
protocolados ainda na vigência do plano de 1994. Já a maior quantidade de área 
construída, valor e número de unidades estão concentrados no bairro do Tirol, cujo 
coeficiente de aproveitamento reduziu de 5.5 para 3.5 na aprovação do Plano de 2007. 
Provavelmente grande parte desses empreendimentos no bairro do Tirol neste período 

tenham sido aprovados com base no C.A do Plano de 1994, que era de 1,8. 

(Anexo 3 - Gráficos identificando quantidade, área total construída, valor total e número 
de unidades concedidas através de outorga onerosa em Natal no período 2010 a 2014) 

Considerando o período dos anos intermediários (2010 a 2014) constante no Anexo 3, 
o bairro de Lagoa Nova se destaca em todos os itens analisados, seguido por Tirol e 
Ponta Negra. 

(Anexo 4 - Gráficos identificando quantidade, área total construída, valor total e número 
de unidades concedidas através de outorga onerosa em Natal no período 2015 a 2019) 

Para o período dos 5 anos mais recentes (2015 a 2019) o bairro de Lagoa Nova se 
destaca novamente. Nesse período percebe-se destaque nos gráficos, além dos bairros 
Tirol, Ponta Negra, Barro Vermelho e Petrópolis, também para os bairros do Alecrim, 
Cidade Alta e Lagoa Seca. Trata-se, contudo, de um período com menor quantidade de 
empreendimentos com emissão de outorga, conforme já identificado na Tabela 1. 
Ressalta-se que o número total de unidades no bairro de Ponta Negra permanece ainda 
com grande destaque quase 10 anos depois de o bairro ter deixado de ser adensável, 
sendo o segundo bairro com maior número de unidades. Ressaltamos ainda o bairro de 
Lagoa Seca, que apesar de não se destacar na quantidade de empreendimentos e área 
total construída teve visibilidade nos gráficos de valor arrecadado e número de unidades 
dos empreendimentos. 

Os motivos que levaram ao comportamento do instrumento da outorga se distribuir nos 
bairros da cidade e permitir as variações de arrecadação, número de unidades e área 
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construída, devem ser analisados na continuidade da pesquisa, fazendo correlação com 
os outros instrumentos previstos no Plano Diretor, com a conjuntura econômica e de 

aquecimento ou desaquecimento da construção civil no período, dentre outros. 

 
Conclusão 

 

Os dados apresentados nos permitem concluir que mesmo transcorridos mais de dez 
anos de vigência do Plano Diretor de 2007 grande quantidade de processos 
protocolados próximo ao fim da vigência do plano anterior foram aprovados 
paulatinamente nos anos subsequentes, ainda seguindo a legislação do Plano Diretor 
de 1994, o que impossibilita a aplicação efetiva das atualizações realizadas no 

instrumento da OODC no município. 

Na revisão do Plano Diretor que foi aprovada em 2007, houve a retirada de bairros da 
Zona Adensável, como foi o caso do bairro de Ponta Negra, onde havia uma 
constatação de saturação das redes de esgotamento sanitário. Contudo, os dados 
demonstraram a continuidade de empreendimentos sendo outorgados onerosamente 
com base em protocolos datados ainda na vigência do Plano de 1994. A aplicabilidade 
falha do instrumento reflete também nos valores arrecadados, que são baixos quando 
analisados na escala urbana, e, portanto, dificilmente possibilitaria cumprir o propósito 
do instrumento de investir em infraestrutura nas áreas mais carentes e /ou Habitação de 

Interesse Social em área já dotada de infraestrutura. 

Além do instrumento da OODC vários outros influenciam no adensamento do município 
a partir do controle do uso e ocupação do solo, que por vezes decorrem de situações 
similares ao do bairro de Ponta Negra. Com a continuidade da pesquisa será possível 
visualizar a aplicação desses outros instrumentos para compreender o papel deles nos 
sistemas de infraestrutura e no adensamento do município. 
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Tabela 1 - Concessão de Outorga Onerosa em Natal - 2007 a 2019 - Periodo total 
pesquisado 
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Tabela 2 - Concessão de Outorga Onerosa em Natal em bairro de Zona Não Adensavel 
com base no prazo de vacancia da LC082/2007 

 

 

Anexo 1 - Gráficos identificando quantidade, área total construída, valor total e número 
de unidades concedidas através de outorga onerosa em Natal no período 2007 a 2019 
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Anexo 2 - Gráficos identificando quantidade, área total construída, valor total e número 
de unidades concedidas através de outorga onerosa em Natal no período 2007 a 2009 
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Anexo 3 - Gráficos identificando quantidade, área total construída, valor total e número 
de unidades concedidas através de outorga onerosa em Natal no período 2010 a 2014 

 

 

Anexo 4 - Gráficos identificando quantidade, área total construída, valor total e número 
de unidades concedidas através de outorga onerosa em Natal no período 2015 a 2019 
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TÍTULO: APOIO TÉCNICO COM VISTAS AO MAPEAMENTO SONORO DE TRÁFEGO 

VEICULAR COMO FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO URBANO 

Resumo 

Este trabalho procura viabilizar o uso de informações sobre ruído de trafego urbano para 
um melhor planejamento urbano. Isso envolve estudo das normas vigentes, 
levantamento de dados sobre reclamações de ruído dentro do universo de estudo, 
medições sonoras de campo, e processamento dos dados em software de simulação e 
análise. A etapa atual do trabalho se dedica ao estudo das normas vigentes, e 
compilação de parâmetros legais para diversas localicadades. 
 
Palavras-chave: MAPEAMENTO SONORO; RUÍDO AMBIENTAL; PLANEJAMENTO 

URBANO 

TITLE: TECHNICAL SUPPORT IN SOUND MAPPING OF VEHICULAR TRAFFIC AS A 

TOOL FOR URBAN PLANNING 

Abstract 

This work seeks to enable the use of information on urban traffic noise for better urban 
planning. This involves studying the current rules, collecting data on noise complaints 
within the study universe, sound field measurements, and processing the data in 
simulation and analysis software. The current stage of the work is dedicated to the study 
of the current rules, and the compilation of legal parameters for different locations. 
 

Keywords: SOUND MAPPING; ENVIRONMENTAL NOISE; URBAN PLANNING 

Introdução 

A presente proposta trata-se de plano de trabalho de Iniciação Científica a ser 
desenvolvido como apoio ao Projeto de Pesquisa “Mapeamento sonoro de tráfego 
veicular como ferramenta para o planejamento urbano”, que consiste em analisar o 
impacto sonoro provocado pelo ruído de tráfego veicular em áreas urbanas, a partir do 
mapeamento do ruído com auxílio de modelo computacional. Apesar do planejamento 
urbano ser importante para a prevenção dos problemas de ruído, é difícil empregá-lo 
quando tratamos de territórios já consolidados ou de cidades muito compactas. Em seu 
estudo referente ao ruído de tráfego, mobilidade urbana e planejamento urbano, Katiane 
Balzan (2011) desenvolveu uma série de ações, constituindo um plano geral de combate 
ao ruído, o qual pode ser válido como instrumento de definição de planos de 
desenvolvimento territorial em municípios. A autora lista algumas ações como planos de 
mobilidade, para descongestionar zonas saturadas acusticamente, de pavimentação e 
planejamento urbano, garantindo que a configuração espacial da cidade, no que tange 
à malha urbana e às edificações, desenvolva de modo a minimizar o impacto acústico. 
Atualmente, estuda-se aplicações na região metropolitana de João Pessoa-PB, ao longo 
da Rodovia Transamazônica - BR 230, que corta os municípios de Cabedelo, João 
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Pessoa, Bayeux e Santa Rita. Numa primeira etapa foi realizada a revisão bibliográfica, 
acerca de conceitos fundamentais de acústica urbana e gestão do ruído urbano, 
exemplo das fontes sonoras no espaço urbano, propagação sonora ao ar livre, forma 
urbana e comportamento do som e normas e legislações vigentes quanto à poluição 
sonora. Na etapa seguinte foi realizado um estudo piloto no município de João Pessoa, 
e para tal fez-se necessário obter nos órgãos municipais os mapas das áreas que foram 
testadas, bem como, construir o modelo geométrico das áreas objeto de estudo. Desta 

forma, essa base de dados foi exportada para o software SoundPlan a fim de elaborar 
os mapas de ruído das referidas áreas. O estudo piloto está sendo concluído, mas para 
elaboração desses mapas de ruído foram levantados dados referentes às áreas, em 
especial os de natureza morfológica (topografia, hierarquia das vias, tipo de 
recobrimento do solo, uso e ocupação do solo, áreas verdes, gabarito das edificações), 
de tráfego (volume do tráfego, velocidade média dos veículos leves e pesados, 
percentual de veículos leves e pesados), meteorológica (temperatura e umidade relativa 
do ar e direção e velocidade dos ventos) e acústica (níveis de pressão sonora 
equivalente). O instrumento utilizado para medição dos níveis sonoros foi utilizado o 
medidor de nível de pressão sonora (sonômetro) existente no Laboratório de Conforto 
Ambiental da UFRN (LABCON/UFRN), e os procedimentos para as medições foram 
seguidas as recomendações estabelecidas pelas normas técnicas, a exemplo do 
posicionamento do equipamento (altura e distância das superfícies). Com o 
levantamento físico da área foi possível organizar uma base de dados para construção 
e calibração do modelo sonoro da região estudada. Todos esses dados serão avaliados 
com vistas a definir o impacto do tráfego veicular da BR230, a partir do zoneamento do 
ruído e através de um sistema de georreferenciamento (SIG), para quantificar o número 
de pessoas afetadas pelo ruído da rodovia. O apoio técnico de iniciação científica no 
período proposto justifica-se pela quantidade de dados necessários para elaboração 
dos mapas de ruído dos demais municípios previstos, quanto aos dados morfológicos, 
de tráfego, meteorológicos e acústicos, além do processamento dos dados. 
 
Metodologia 

 
Para alcançar os objetivos desejados, metodologicamente o plano de trabalho será 
dividido nas seguintes etapas: 1ª Etapa Pesquisa de campo Para que o software 
acústico elabore os mapas de ruídos é necessário que seja informada uma série de 
dados referentes às áreas objeto de estudo, em especial os de natureza morfológica, 
de tráfego, meteorológica e acústica. Para coletar os dados acústicos é necessário 
definir algumas questões, tais como: - Delimitação da área de influência: para a 
realização do mapeamento de ruído deve-se considerar área de estudo maior que a 
área que se pretende conhecer os níveis de pressão sonora; - Pontos de medição: serão 
definidos, ao longo da área objeto de estudo, alguns pontos para a coleta dos dados de 
tráfego veicular e acústicos. - Dias de medição: como o intuito dos mapas sonoros é 
registrar os maiores níveis de ruído presentes em determinada área, julga-se necessário 
escolher os dias em que o fluxo de veículos é mais intenso, visto que o conjunto de 
automóveis resulta na maior fonte de ruído urbano. Através da análise dos dados será 
possível determinar os dias que ocorrerão as medições sonoras. - Horários de medição: 
O mesmo critério adotado para a escolha dos dias de medição fluxo intenso de veículos 
será empregado para definir dos horários. - Duração das medições: Observa-se que, 
apesar de o tempo de medição variar bastante (segundos, minutos ou horas), 
normalmente utiliza-se intervalos de 5, 10 ou 15 minutos. O tempo será determinado 
após a análise das características gerais da área. - Instrumentos utilizados: para 
medição dos níveis sonoros será utilizado o medidor de nível de pressão sonora 
(sonômetro) existente no LABCON/UFRN. - Grandeza coletadas: o equipamento de 
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medição permite a coleta dos níveis de pressão sonora equivalente-contínuo e níveis 
de pressão sonora máximo e mínimo; - Procedimentos para as medições: serão 
seguidas as recomendações estabelecidas pela norma NBR 10151 (ABNT, 2000), a 
exemplo do posicionamento do equipamento (altura e distância das superfícies). Com o 
levantamento físico da área será possível organizar uma base de dados para construção 
e calibração do modelo sonoro da região estudada. 2ª Etapa Análise estatística Para 
realizar o mapeamento sonoro proposto na pesquisa é necessário introduzir os dados 
de tráfego pertencentes à área objeto de estudo. Desta forma, surge a necessidade de 
introduzir uma base estatística para calcular e justificar a adoção do volume de tráfico 
veicular correspondente às vias em que os dados não foram coletados. 3ª Etapa 
Mapeamento de ruído São disponíveis, atualmente, diversos programas computacionais 
voltados à área de acústica, a exemplo do SoundPLAN. Os programas possuem 
ferramentas que possibilitam a criação de modelos 3D, para importar e exportar dados, 
concordância com as principais normas internacionais de ruído de tráfego veicular. A 
apresentação dos resultados é feita por meio de mapas de ruído, utilizando escalas 
cromáticas que distinguem os diversos níveis de pressão sonora obtidos. 4ª Etapa 
Análise e discussão dos resultados Serão identificados, nos mapas sonoros, os pontos 
críticos e sensíveis quanto ao ruído na área objeto de estudo, com base nos parâmetros 
estabelecidos pelas normas vigentes, e, posteriormente, serão criadas correlações 
entre os níveis de pressão sonora resultantes e as características morfológicas 
presentes nas áreas. 4ª Etapa Elaboração de diretrizes para o planejamento urbano 
com base na acústica ambiental, com a finalidade de minimizar o impacto em relação 
ao ruído. 
 
Resultados e Discussões 

 

Os seguintes parâmetros foram coletados em relação aos países africanos: 

Na África do Sul, a legislação designa “áreas controladas” aquelas onde: (1) a medição 
integrada de impulso sonoro de ruído de tráfego, tomada ao lado de uma via, das 06h 
às 24h, exceder 65 dB(A); (2) há proximidade de aeroportos onde o índice de ruído e 
sua projeção pelos próximos 15 anos exceda 65 dB(A); (3) há proximidade com alguma 
indústria em cujo entorno se meça, de forma integrada, por um período de 24 horas, 
ruído superior a 61 db(A). Nas proximidades de tais áreas controladas, as edificações 
educacionais, residenciais, hospitalares, religiosas e de escritórios só podem ser 
construídos se o ruído medido internamente não exceder 40 dB(A). 

Em relação a essas especificações, é importante notar a seguinte observação: 

“IMPORTANT NOTE BY EDITOR: 

These regulations have been repealed in the following provinces: 

Gauteng by GN 5479/PG 75/19990820;Free State by GN 24/PG 35/19980424; 
andWestern Cape by RN 627/PG 5309/19981120. 

Proposed Noise Control Regulations have been published for the Eastern Cape Province 
under GN 181/PG 824/20011210. Please also note that various provinces and 
municipalities have their own By-Laws regarding noise control.” 
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Em Angola, ainda não há legislação ou norma relativa ao controle do ruído urbano. 

Na Argélia, a legislação especifica os turnos diurno, das 06h às 22h, e noturno, das 22h 
às 06h, e coloca os limites de ruído de acordo. Para áreas residenciais, e vias e locais 
públicos ou privados, o limite é de 70 dB no período diurno, e de 45 dB no período 
noturno. Para o entorno de hospitais, instituições educacionais e áreas de descanso e 
relaxamento, assim como seus recintos, os limites são de 45 dB durante o dia, e de 40 

dB durante a noite. 

A regulamentação de Benim categoriza três classes de zona: zona de habitação, zona 
comercial e zona industrial. Na zona de habitação, os limites de ruído para cada período 
do dia são de 50 dB de 06h às 13h, 45 dB entre 13h e 15h, 50 dB das 15h às 22h, e 45 
dB entre 22h e 06h. Para as zonas comerciais, 55 dB de 06h às 13h, 50 dB entre 13h e 
15h, 55 dB das 15h às 22h, e 50 dB entre 22h e 06h. E para as zonas industriais, em 
todos os horários o limite é de 70 dB. 

Em Cabo Verde, o dia é separado em três turnos, a saber: diurno (das 07h às 20h), 
noturno (das 20h às 23h), e período da vigília noturna (das 23h às 07h). As setorização 
com a qual trabalha é a entre zona sensível e zona mista. A zona sensível é aquela 
delimitada para uso habitacional, escolar, hospitalar, de lazer, podendo incluir pequenas 
unidades de comércio e serviços voltadas para a população local que não tenham 
funcionamento noturno. A zona mista é toda aquela que não é contemplada pela 
definição de zona sensível. A zona mista não deve ser exposta a ruído externo que 
exceda 65 dB(A) em todos os períodos do dia, e que exceda 55 dB(A) no período da 
vigília noturna. Na zona sensível o limite é de 55 dB(A) durante todo o dia, e 45 dB(A) 

no período da vigília noturna. 

A Costa do Marfim determina que os limites são, para zonas residenciais, comerciais e 
industriais, de 60 a 70 dB(A), de 07h a 23h (período diurno), e de 45 a 50 dB(A), de 23h 
a 07h (período noturno). 

O Egito conta com uma regulamentação que especifica que os limites se baseiam em 
três turnos, o período do dia (de 07h às 18h), do entardecer (de 18h às 22h) e da noite 
(de 22h até às 07h). Os limites então são atribuídos por tipos de área, sendo estas (os 
limites são dados em ordem respectiva dos turnos, dia, entardecer e noite): comercial, 
administrativa e áreas centrais, com limites de 55 a 65 dB(A), 50 a 60 dB(A) e 45 a 55 
dB(A); áreas residenciais onde se encontram algumas oficinas ou comercias, ou que 
estejam localizadas em uma via principal, com limites de 50 a 60 dB(A), 45 a 55 dB(A), 
e 40 a 50 dB(A); áreas residenciais na cidade, com 45 a 55 db(A), 40 a 50 dB(A), e 35 
a 45 dB(A); subúrbios residenciais com baixo tráfego, tendo limites de 40 a 50 dB(A), 35 
a 45 dB(A), e 30 a 40 dB(A); áreas residenciais rurais, hospitais e jardins, com 35 a 45 
dB(A), 30 a 40 dB(A), e 25 a 35 dB(A); e áreas industriais, com limites de 60 a 70 dB(A), 
55 a 65 dB(A), e 50 a 60 dB(A). 

A Autoridade de Proteção Ambiental Federal da Etiópia trabalha com a definição de três 
zonas: industrial, comercial e residencial. Ela coloca limites de nível de ruído para dois 
períodos, diurno e noturno – contudo, não oferece uma definição de horários para esses 
períodos. Para a zona industrial, os limites são de 75 dB durante o dia, e 70 durante a 
noite. Para a zona comercial, o limite diurno é de 65 dB e o noturno de 55 dB. Para a 

zona residencial, os limites são de 55 dB para o dia e 45 dB para a noite. 
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Gana, também com uma Autoridade de Proteção Ambiental, regulamenta que os limites 
de ruído são divididos em dia, das 06h às 22h, e noite, das 22h às 06h. As áreas que 
categoriza são sete, a saber: residencial com transporte desprezível ou infrequente; 
educacional e hospitalar; comercial e industrial leve; industrial leve, religioso, 
entretenimento, e assembleia pública; predominantemente comercial; industrial leve; e 
predominantemente industrial pesada. 

O limite para a área residencial é de 55 dB(A) diurno e 48 dB (A) noturno. Na área 
educacional e hospitalar, os limites diurno e noturno são de 55 dB(A) e 50 dB(A), 
respectivamente. Na área comercial e industrial leve, são de 60 dB(A) e 55 dB(A). Na 
área de entretenimento, religiosa e de assembleia pública, durante o dia o limite é de 65 
dB(A) e de noite de 60 dB(A). Em áreas predominantemente comerciais, os limites são 
de 75 dB(A) e 65 dB(A). Áreas industriais leves contam com um limite diurno de 70 dB(A) 
e noturno de 60 dB(A), enquanto que a zona industrial pesada tem o mesmo limite de 
70 dB(A) durante todo o dia. 

Guiné não conta com lei ou regulamentação específica com níveis limites de ruído. 

Guiné-Bissau não conta com lei ou regulamentação específica com níveis limites de 
ruído. 

A Líbia não tem norma específica com limites de nível de ruído urbano. 

Madagascar não apresenta norma ou lei que especifique níveis de ruído limite. 

Em Marrocos, a legislação referente à proteção ambiental, o que inclui o ruído, não 
contempla limites de nível de pressão sonora para áreas urbanas. 

Moçambique não conta com lei ou regulamentação específica com níveis limites de 

ruído. 

A Namíbia não tem norma específica com limites de nível de ruído urbano. 

Níger não conta com lei ou regulamentação específica com níveis limites de ruído. 

A Nigéria não apresenta normas específicas com níveis limites de ruído. 

O Quênia zoneia a cidade em zonas de silêncio (áreas designadas que incluem 
estabelecimentos de saúde, educacionais, instituições de pesquisa, tribunais, ou 
qualquer outra área assim designada pela autoridade cabível), lugares de adoração 
(espaços religiosos), zona residencial interna, zona residencial interna, residencial mista 
(que inclui alguns comércios e locais de entretenimento) e zona comercial. Seus 
intervalos de tempo são definidos em dia (das 06h01 às 20h00) e noite (das 20h01 às 
06h00). 

O limite de ruído no período noturno em todas as zonas é de 35 dB(A). No período 
diurno, o limite de ruído para as zona de silêncio e lugares de adoração durante o dia é 
de 40 dB(A). Para zonas residenciais internas, de 45 dB(A), e para as áreas externas, 
de 50 dB(A). A zona residencial mista conta com um limite diurno de 55 dB(A). 
Finalmente, a zona comercial tem o limite durante o dia de 60 dB(A). Adicionalmente, a 
regulamentação também estipula que locais de obras têm limites específicos de ruído, 
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medidos dentro do sítio, de acordo com seu uso. Obras para/em instalações 
hospitalares, educacionais, asilos, etc. contam com um limite diurno de 60 dB(A), e 
noturno de 35 dB(A). Obras residenciais contam com esses mesmos limites. Quaisquer 
outras categorias que não se encaixem nas duas acima descritas, tem limite diurno de 
ruído de 75 dB(A) e noturno de 65 dB(A). 

A República Democrática do Congo não possui legislação com definições de níveis de 

pressão sonora máximos para áreas urbanas. 

O Senegal determina em lei que o limite de ruído para a exposição humana é de 55 a 
60 dB(A) durante o dia, e 40 dB(A) durante a noite – sem, contudo, oferecer uma 
definição precisa desses dois turnos, ou um zoneamento de áreas urbanas. 

A Somália não conta com lei ou regulamentação específica com níveis limites de ruído. 

Em Uganda, a regulamentação vigente estipula que o controle de ruído se dá em dois 
períodos, o diurno, de 06h às 22h, e noturno, de 22h às 06h. Os níveis máximos de 
ruído permitidos são especificados de acordo com o uso da edificação, sendo estes: 
hospitalar, asilo, sanatório, instituições de ensino superior, salas de conferências, 
bibliotecas públicas, e locais de recreação ou entretenimento, que contam com um limite 
diurno de 45 dB(A) e noturno de 35 dB(A); edificações residenciais, com limites diurno 
de 50 dB(A) e noturno de 35 dB(A); residenciais mistos, com algum comércio e 
entretenimento, com limite diurno de 55 dB(A), e noturno de 45 dB(A); residencial, com 
indústrias ou produção em baixa escala, e comércios, com limite diurno de 60 dB(A) e 
noturno de 50 dB(A); e industrial, com limite diurno de 70 dB(A) e noturno de 60 dB(A). 

 

Conclusão 

 
Diferentemente do cenário europeu, não há uma autoridade central africana que 
imponha aos países a obrigatoriedade de controlar o ruído ambiental. Assim, há uma 
diversidade de países sem qualquer forma de legislação sobre ruído urbano. Além disso, 
muita normas e legislações deixam à esfera municipal a definição de certas restrições 
e parâmetros. Não obstante, a maioria das normas dos países africanos está dentro, ou 
bastante próxima, dos valores trazidos pela Organização Mundial de Saúde 
recomendados como limites para os turnos diurno e noturno (de 55 dB e 40 dB 
respectivamente) em áreas residenciais. É ainda uma incógnita dentro deste estudo a 
efetividade da aplicação dessa legislação. 
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TÍTULO: Compreensão dos vazios urbanos industriais na área do centro histórico 

expandido de Natal/RN, em especial no bairro das Rocas 

Resumo 

A propriedade urbana, segundo os ideais da legislação urbana brasileira, deve cumprir 
uma função social, com uso que garanta à população o Direito à Cidade. As áreas 
ociosas, que não cumprem essa função social, são consideradas como vazios urbanos 
e sua categorização e identificação são primordiais para definir e incentivar um uso 
compatível. Entretanto, a responsabilidade de categorizar os vazios urbanos e aplicar 
instrumentos para coibi-los recai sobre os municípios, que padecem muitas vezes de 
definições vagas e levantamentos inexistentes ou desatualizados, sem informações 
suficientes para que sejam postas em prática medidas que levem ao cumprimento da 
função social. O Plano Diretor da cidade do Natal (PDN) exemplifica um desses casos 
de falta de levantamentos atualizados acerca dos vazios e uma categorização 
imprecisa. Esta pesquisa, portanto, visa contribuir com a conceituação e categorização 
dos vazios existentes na cidade do Natal, bem como apresenta uma metodologia de 
identificação e levantamento dos vazios urbanos do bairro das Rocas, que pode ser 
aplicada em outros bairros da cidade. O bairro em estudo é alvo de remoções de 
comunidades, bem como uma disputa de espaços por movimentos de luta por moradia, 
e, enquanto a prefeitura alega não haver áreas vazias para construção de habitações, 
os resultados obtidos comprovam uma realidade diferente, com diversos imóveis sem 
uso, galpões abandonados e lotes não edificados, mantidos vazios com fins de retenção 
especulativa. 
 
Palavras-chave: Vazios urbanos; Função social; Déficit habitacional; Rocas/Natal. 

TITLE: The comprehension of industrial urban voids in the area of expanded hystorical 

center of Natal/ RN, specially in Rocas neighborhood. 

Abstract 

The urban property, according to the ideals of Brazilian urban legislation, must fulfill a 
social function, with use that guarantees the Right to the City. Idle areas, which do not 
fulfill this social function, are considered as urban voids and their categorization and 
identification are essential to define and encourage a compatible use. However, the 
responsibility for categorizing urban voids and applying instruments to restrain them lies 
with the municipalities, which often suffer from vague definitions and surveys that do not 
exist or are out of date, without sufficient information to implement measures that lead to 
the fulfillment of the social function. The Natal Master Plan exemplifies one of these 
cases of lack of updated surveys about the urban voids and an inaccurate categorization. 
This research, therefore, aims to contribute to the conceptualization and categorization 
of existing voids in the city of Natal, as well as presenting a methodology for identifying 
and surveying urban voids in the Rocas neighborhood, which can be applied in other 
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neighborhoods in the city. The neighborhood under study is the target of evictions from 
communities, as well as a dispute over spaces for movements to fight for housing, and, 
while the town hall claims that there are no empty areas for housing construction, the 
results obtained prove a different reality, with several properties unused, abandoned 
warehouses and unbuilding lots, kept empty for the purpose of speculative retention. 
 

Keywords: Urban voids; Social function; Housing deficit, Rocas / Natal. 

Introdução 

O modo de produção capitalista das cidades e a distribuição desigual de infraestrutura 
na malha urbana geram diferenciações no valor das edificações e lotes, além de 
distintas formas de ocupação do solo. Ao passo que há uma larga demanda do solo 
urbano para moradia e equipamentos públicos, permanecem na cidade áreas ociosas: 
os vazios urbanos. O tema dos vazios urbanos tem ganhado destaque nas discussões 
sobre cidades mais resilientes e compactas, contribuindo para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Redução de Desigualdades e Cidades e 
Comunidades Sustentáveis e se relacionando com o cumprimento da função social da 
propriedade, fundamentado nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal (1988), 
regulamentados no Estatuto da Cidade (EC)- Lei Federal nº 10.257/01. O EC 
estabeleceu alguns instrumentos para coibir a existência dos vazios urbanos, como o 
IPTU progressivo no tempo; Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsório 
(PEUC) e a Desapropriação com pagamento em títulos de dívida pública. Embora a 
legislação federal trate da temática, cabe aos municípios definir, categorizar e apontar 
estratégias para ocupação dessas áreas ociosas, em seus Planos Diretores (PD). 
Contudo, nota-se que, amiúde, as legislações municipais abarcam os vazios urbanos 
de superficialmente, carecendo de categorizações mais precisas e levantamentos 
atualizados. O Plano Diretor de Natal (PDN)–Lei Complementar nº082/07, atualmente 
em processo de revisão, ilustra a falta de definições sobre os vazios urbanos. Apesar 
de existir um levantamento das áreas ociosas, este limita-se à terrenos vazios, 
suprimindo as edificações sem uso, inviabilizando a efetivação dos instrumentos 
previstos no EC e fragilizando o cumprimento da função social, principal objetivo do 
PDN. Em vista disso, foi criado em 2019 o projeto de pesquisa Vazios Urbanos em 
Natal/RN, com objetivo de Contribuir para a compreensão dos vazios urbanos de Natal 
a partir da exigência do cumprimento da função social da cidade e da propriedade, no 
contexto das normativas brasileiras. Este projeto conta com três planos de trabalho, 
abarcando os bairros da Ribeira, Rocas e Capim Macio, sendo o presente relatório 
referente aos resultados do plano de trabalho do bairro das Rocas. Resultados outros, 
advindos do projeto, vêm sendo publicados, levando a discussão local a nível nacional, 
como o artigo “Vazios urbanos em Natal: um estudo para categorização das áreas 
ociosas e subutilizadas” (ATAÍDE et al., 2019) que aborda os vazios de Lagoa Nova e 
Capim Macio, e o Trabalho Final de Graduação “Especulação, sol e mar: os vazios 
urbanos de Ponta Negra” (CAVALCANTE, 2019). Como resultado dos planos de 
trabalho, foram aprovados no VI Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo (ENANPARQ) os artigos “Especulação imobiliária em eixo de 
expansão do mercado imobiliário: a (in)sustentabilidade dos vazios urbanos de Capim 
Macio/Natal” (BRASIL, CAVALCANTE E PINHEIRO, 2020) e “Em busca da função 
social dos vazios urbanos: metodologia de caracterização e identificação para o bairro 
das Rocas, Natal-RN” (CAVALCANTI E SILVA, 2020). Já em conjunto com o projeto de 
extensão Fórum Direito à Cidade, o grupo de pesquisa apresentou contribuição para o 
texto do PDN em revisão, referente à categorização dos vazios urbanos. Guiado pelo 
mesmo objetivo geral do projeto de pesquisa, este trabalho teve como objetivos 
específicos: Contribuir para a caracterização das diferentes categorias de vazios 
urbanos; Analisar os vazios urbanos das Rocas a partir de seus padrões morfológicos 
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e à luz da legislação urbana e Contribuir com o debate do tema no processo de revisão 
do Plano Diretor. Sendo assim, este relatório apresenta uma proposta metodológica 
para a identificação dos vazios urbanos no bairro das Rocas, as análises e resultados 
obtidos na primeira fase do levantamento dessas áreas, além de apontar proposições 
para a revisão da lei e continuidade do levantamento em outros bairros da cidade. 
 

Metodologia 

 

A fim de atingir os objetivos pré-estabelecidos, a pesquisa foi dividida em quatro etapas: 
I) revisão de referencial teórico-conceitual acerca de vazios urbanos, com ênfase em 
trabalhos de identificação e caracterização de vazios existentes, além de legislação 
federal e municipal pertinente; II) breve estudo sobre a história do bairro, a fim de 
compreender sua origem, histórico de ocupação e traçado; III) análise documental a 
partir do levantamento de bases cartográficas disponibilizadas pela Prefeitura Municipal 
do Natal (PMN) e imagens de satélite; IV) elaboração de mapa do bairro, contendo os 
vazios encontrados e produção de quadro geral de caracterização/categorização dos 
vazios urbanos para aplicação nos bairros objeto da pesquisa. Além das etapas 
descritas, é necessária ainda uma quinta fase, que consiste na verificação in loco dos 
dados obtidos, para fins de atualização das informações, entretanto, esta não foi 
executada, devido ao período de isolamento social, sendo o levantamento feito de 

maneira totalmente remota. 

A primeira etapa, revisão da literatura pertinente, foi elaborada em conjunto com os 
estudantes e professores responsáveis pelos demais planos de trabalho vinculados a 
este projeto de pesquisa, uma vez que o referencial teórico serviria de base para todos 
os estudos. Um destaque foi dado às teses “Vazios urbanos: perspectivas 
contemporâneas” (BORDE, 2006) e “Cidades vacantes, cidades expectantes: produção 
e transformação dos vazios urbanos em Fortaleza (2000-2018)” (CAVALCANTI, 2018) 
e ao Trabalho Final de Graduação (TFG “Especulação, sol e mar: os vazios urbanos de 
Ponta Negra” (CAVALCANTE, 2019), que trata da temática no contexto local, além de 
alguns artigos produzidos pelo grupo de pesquisa. Para a etapa seguinte, as principais 
referências foram o livro “História da Cidade do Natal” (CASCUDO, 1947) e a publicação 
“Conheça melhor o seu bairro: Rocas” (NATAL, 2012). 

Na terceira etapa foi feita a análise documental de bases cartográficas da PMN que 
tratam do uso do solo do bairro e que, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (SEMURB), estão sendo utilizados no processo de revisão do 
PDN. Essa cartografia (composta apenas pelos lotes, sem as edificações) foi sobreposta 
ao mosaico do bairro, formado por imagens de satélite atualizadas, (Figura 01). 
Comparando os dados de uso do solo com as imagens de satélite (onde as edificações 
aparecem), foi possível atualizar parte das informações. 

As categorias dos vazios urbanos na cidade do Natal fora um dos temas discutidos pelo 
grupo de pesquisa, que, juntamente com o Fórum Direito à Cidade, apresentou uma 
proposta de categorização desses vazios para a revisão do PDN, a qual consta a seguir 
e cujas definições foram empregadas nesta pesquisa: 

Novo inciso – imóvel não edificado e sem uso – Lote ou gleba, público ou privado, 
inserido em parcela do território passível de ocupação e utilização que apresente área 
construída igual a zero e não seja utilizado. 
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Novo inciso – imóvel não utilizado – edificação pública ou privada inserida em parcela 
do território passível de ocupação e utilização que apresente coeficiente de 
aproveitamento maior ou igual ao mínimo (0,1) e esteja abandonado, nos termos do 
artigo 1.276 do Código Civil, sem uso comprovado há mais de 3 anos; ou trate-se de 
edificação caracterizada como obra paralisada, entendida como aquela inacabada, que 
não apresente alvará de construção em vigor e não possua Habite-se ou certidão 

similar. 

Novo inciso – imóvel subutilizado – imóvel público ou privado que não cumpre com a 
função socioambiental da propriedade ao subaproveitar ou subutilizar a infraestrutura 
urbana instalada e o suprimento de serviços públicos, conforme Art 5° desta lei, podendo 

tratar-se de: 

a) Lote subutilizado – aquele lote inserido em parcela do território passível de ocupação 
que não apresente área construída e seja utilizado por formas de ocupação 
exclusivamente transitórias ou estacionamentos, excetuando edifícios garagem, ou lote 
que apresente coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo (0,1); ou aquele lote 
inserido em parcela do território não passível de ocupação, mas com utilização 
permitida, em que não se comprove uso por mais de 3 anos. 

b) Edifício subutilizado – aquela edificação inserida em parcela do território passível de 
ocupação e utilização que apresente coeficiente de aproveitamento maior ou igual ao 
mínimo (0,1) e sem uso comprovado há mais de 3 anos e em mais de 50% da área 
construída. 

Novo inciso – vazio urbano – o imóvel situado numa parcela do território do município 
passível de uso e/ou ocupação que não exerce a sua função social/socioambiental da 
propriedade, podendo ele estar: não edificado e sem uso, subutilizado ou não utilizado. 

Os lotes que se apresentavam como “vazios” no mapa da PMN foram analisados caso 
a caso e aqueles que continham edificações nas imagens de satélite foram removidos 
da categoria de vazios. Quanto aos lotes que, apesar de edificados no mapa da PMN, 
eram classificados como vazios, os mantivemos de tal forma, a serem futuramente 
conferidos in loco. Somente a partir dessa conferência no local será possível aferir o 
estado destas edificações, conferindo-lhes (ou não) o status de imóvel não utilizado ou 

subutilizado. 

A partir de então, chegou-se ao mapa do bairro das Rocas, contendo as informações de 
imagens de satélite atualizadas, bem como os vazios urbanos ali encontrados. Para 
tanto, foram utilizadas imagens do Google Earth (2019) e o software de 
georreferenciamento ArcGis, a fim de, posteriormente, unir o mapa do bairro das Rocas 
aos mapas de outros bairros produzidos pelos demais planos de trabalhos vinculados a 
este projeto de pesquisa, criando assim uma base de dados mais atualizada, que pode 
auxiliar na revisão do PDN. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Prefeitura de Natal pretende aumentar o gabarito da orla urbana na revisão do 
Plano Diretor da cidade para permitir a construção de prédios mais altos. Na avaliação 
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do prefeito Álvaro Dias, apresentada durante uma reunião com empresários na 
manhã desta quinta-feira (12), a mudança é necessária porque o plano atual possui 
“restrições e exigências descabidas que impedem o desenvolvimento de Natal”. Dias 
afirmou que vai enviar a proposta do novo plano para a Câmara Municipal no fim deste 
ano e convocar extraordinariamente os vereadores para a votação. (GOMES, 2019, 
grifo nosso). 

O trecho publicado no jornal Tribuna do Norte em setembro de 2019 demonstra, em três 
principais pontos, como está sendo o processo de revisão do Plano Diretor de Natal 
(PDN): 1. Precipitado, uma vez que o prefeito propõe reuniões extraordinárias para 
votação da proposta de lei; 2. Não representativo, pois um dos únicos momentos em 
que o mesmo esteve presente foi nessa reunião com o ramo empresarial, não contando 
com participação popular; 3. Parcial, ao evidenciar o desejo da Prefeitura por aumentar 
o gabarito, percebe-se a parcialidade por parte dos órgãos públicos que, de maneira 
tendenciosa, esperam essas modificações na orla municipal. 

O processo de revisão tem sido exaustivo pois não se respeita o tempo necessário para 
ouvir a população, elaborar propostas e discuti-las. No debate, pouco se avança no 
sentido de garantir o direito à cidade, nota-se propostas retrógradas, que na contramão 
de buscar uma cidade mais justa e igualitária, optam por segmenta-la e deslegitimar 
conquistas sociais adquiridas trás anos de luta, evidenciadas pelo desejo, por parte de 
alguns, de eliminar AEIS (Área Especial de Interesse Social), construir em Zonas de 
Proteção Ambiental (ZPA), remover o controle de gabarito que protege a paisagem da 
cidade, entre outros. 

A avidez em apresentar uma proposta de minuta de lei, com o intuito de demonstrar 
eficiência no processo, causa o efeito oposto e a revisão do plano tem deixado de lado 
o principal objetivo da lei: fazer cumprir a função socioambiental da propriedade. De 
acordo com o Art. 02 do plano vigente: 

O Plano Diretor tem como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais, e 
ambientais da cidade e da propriedade, garantindo um uso socialmente justo e 
ecologicamente equilibrado do seu território, de forma a assegurar a todos os seus 
habitantes, condições de qualidade de vida, bem - estar e segurança, conforme dispõem 

os artigos 118 e 119 da Lei Orgânica do Município do Natal (NATAL, 2007, grifo nosso). 

Sendo este o principal objetivo do PDN, é de suma importância ter dados acerca das 
propriedades que não cumprem essas funções: as áreas ociosas e as subutilizadas, os 
vazios urbanos, a fim de coibir sua existência e permanência. 

Não delimitados no Plano Diretor de 2007 e pouco considerados no processo de 
elaboração do novo PDN, os vazios urbanos permanecem como uma problemática na 
cidade, sem perspectiva de resolução, uma vez que sua conceituação na lei aparece de 
maneira superficial, dificultando a identificação. Além disso, não existem levantamentos 
quantitativos e qualitativos atualizados acerca dessas áreas sem uso ou subutilizadas, 
implicando na não aplicação dos instrumentos previstos no PDN para coibição dos 
vazios urbanos na cidade. 

Essa problemática é ainda mais acentuada quando se observa onde estão sendo 
construídos os conjuntos habitacionais de interesse social, pela prefeitura. Estes se 
concentram nos bairros do Planalto e Guarapes, em regiões bastante distantes do 
centro da cidade e das áreas de onde os moradores estão sendo removidos. Um caso 
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bastante emblemático é o da Comunidade do Jacó, no bairro das Rocas, cujos 
moradores aos poucos foram levados para o conjunto habitacional Village de Prata, no 
bairro Guarapes, Região Administrativa Oeste (RAOeste) da cidade, distando cerca de 
18 km da comunidade de origem. 

A justificativa dada pela SEHARPE (Secretaria Municipal de Habitação, Regularização 
Fundiária e Projetos Estruturantes) para a construção em uma zona tão distante foi de 
que não havia áreas vazias na região central, próximo à Comunidade do Jacó. Essa 
afirmativa não condiz com a realidade vista ao transitar por bairros como a Ribeira, com 
várias edificações sem uso, Rocas, com lotes vazios e estruturas da rede férrea 
abandonadas e Santos Reis, com uma grande gleba vazia no interior do bairro. É notório 
que existem áreas ociosas na região central da cidade, entretanto, o fato de não haver 
um levantamento acurado destas áreas dificulta a proposição de uso e ocupação, 
mesmo para empreendimentos construídos pela prefeitura. 

Esse cenário reforçou o interesse na definição tanto teórica/metodológica quanto na 
identificação destes espaços, a fim de contribuir com uma base de dados mais 
atualizada e uma conceituação dos vazios urbanos condizente com a realidade da 
cidade. Isto se expressa a seguir, com a definição de metodologia de identificação e sua 
aplicação no bairro das Rocas, área central histórica da capital potiguar. 

O nome do bairro das Rocas se deu pela atração exercida pelo atol das Rocas nos 
pescadores, que denominaram a morada em terra firme de forma homônima 
(CASCUDO, 1999 apud NATAL, 2012). O bairro, habitado ainda no século XVIII por 
pescadores, só começou a ter outros moradores a parir de 1890, como os operários, 
atraídos tanto pelas obras de melhoramento do porto na Ribeira, bairro vizinho, como 
pela ferrovia, a Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte (JOBIM, 2015). 

O traçado das Rocas é bastante irregular, dada sua origem predominantemente informal 
e a população se manteve essencialmente residencial, com população de classe média-
baixa. O bairro está situado na Região Administrativa Leste (RAL) de Natal, uma das 
principais regiões alvo de especulação imobiliária na cidade e de modificações no Plano 
Diretor, encontra-se em Zona Adensável (ZAd), passível de aplicação dos instrumentos 
de indução ao desenvolvimento urbano previstos no EC, como o PEUC e o IPTU 

progressivo no tempo. 

As Rocas estão inseridas em uma Área Especial de Interesse Social (AEIS) do tipo 2 
(Áreas com Influência de empreendimento, impacto sócio-econômico, cultural e 
paisagístico), como definido no PDN vigente (NATAL, 2007). Além de conter uma 

parcela da Zona Especial de Preservação Histórica - ZEPH (Figura 2). 

Em se tratando de uma AEIS, deve-se priorizar a manutenção da população e 
comunidades tradicionais no bairro, composta principalmente por pescadores, 
vendedores ambulantes e rendeiras, cuja subsistência está vinculada à conexão com o 
mar e o Rio Potengi, às margens do bairro. Entretanto, sabe-se que a realidade é de 
remoção de comunidades tradicionais para zonas longínquas da cidade, sem 
infraestrutura suficiente, apartando os moradores de seu local de trabalho e dos vínculos 
com a comunidade. 

Ao sobrepor o mapa de uso do solo, disponibilizado pela PMN, às imagens de satélite 
atualizadas, pôde-se encontrar diversos lotes vazios no bairro, além de edificações sem 
uso, sendo ainda necessária a conferência in-loco para aferir o estado de sem uso ou 
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subutilização dessas edificações. De maneira simplificada, aplicou-se as definições 
estabelecidas pelo grupo de pesquisa acerca dos vazios urbanos na cidade, 
identificando os não vazios (lotes edificados e com uso), os imóveis não edificados e 
sem uso (terrenos sem edificações e não utilizados) e os imóveis não utilizados (aqueles 
com edificações sem uso). 

Estas classificações foram adicionadas ao mapa da PMN, incluindo a área de cada lote 
e informações relativas ao zoneamento em que estão inseridos, visando identificar os 
instrumentos urbanísticos que poderiam ser aplicados para induzir o uso e ocupação 
dessas áreas. A partir de então, foi gerado um mapa (Figura 3) que evidencia os vazios 
urbanos encontrados no bairro. Chegou-se ao total de 27 imóveis não edificados e sem 

uso e 74 imóveis não utilizados, de um total de 2.984 imóveis no bairro.  

Para melhor compreender a relação dos vazios urbanos com o bairro, elaborou-se então 
dois gráficos, o primeiro deles (Gráfico 1) compara a quantidade de lotes não edificados 
e sem uso e de edifícios não utilizados com o total de lotes do bairro (2.984), enquanto 
o Gráfico 2, relaciona a área (em m²) de lotes não edificados e sem uso e edifícios não 
utilizados com a área do total de lotes das Rocas (489.727m²). 

A partir desses gráficos é possível notar que o percentual da área (em m²) dos vazios 
urbanos em relação à área total do bairro é maior que o percentual da quantidade de 
imóveis (em números absolutos) não edificados e sem uso e imóveis não utilizados em 
relação ao total dos imóveis do bairro. Isso se dá pois existem grandes vazios urbanos 
ao sul do bairro, lotes não edificados que permanecem dessa forma estratégia 
especulativa, além de estoque para empreendimentos semelhantes aos que vêm sendo 

construídos no entorno do bairro, edificações com significativa verticalização. 

Corrobora também com essa premissa de estoque de áreas vazias ao sul do bairro a 
injustificada remoção da Comunidade do Jacó, sem que exista um projeto do que será 
feito posteriormente no terreno vazio. Essa porção sul do bairro é notoriamente visada 
pelo mercado imobiliário, devido sua proximidade com o mar, a infraestrutura já 
instalada, sua localização privilegiada e a proximidade de bairros nobres da cidade, 
como Petrópolis e Tirol. 

Além de grandes lotes não edificados ao sul do bairro, encontrou-se também antigos 
galpões sem uso, pertencentes à extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA). São 
três grandes galpões, sendo que um deles é ocupado hoje parcialmente pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), enquanto 
sua parcela que estava sem uso recebeu a ocupação denominada Padre Sabino, 
movimento da População em Situação de Rua (PSR), já os outros dois galpões são 
apontados também pela PSR como uma opção de oferta de moradia, que consideram 
viável o aproveitamento dessas infraestruturas pela Prefeitura, para desempenhar seu 
papel de prover Habitação de Interesse Social (HIS). 

Dentre as diversas atividades do grupo de pesquisa de Vazios Urbanos em conjunto 
com o projeto de extensão Fórum Direito à cidade, foi organizada uma oficina que 
contou com a participação do Movimento da População de Rua e o Movimento de Luta 
nos Bairros e Favelas (MLB), na qual foram apontadas propostas de reforma desses 
galpões, mantendo seu valor histórico da antiga rede férrea, mas servindo como 
moradia para diversas pessoas que hoje se encontram em situação de rua ou em 
habitações precárias. 
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Embora tenham se destacado no estudo os grandes imóveis não edificados e sem uso 
ao sul do bairro, vale salientar que em toda a extensão das Rocas foram identificados 
imóveis sem uso, a maioria deles são residências desocupadas, que poderiam estar 
servindo para famílias de comunidades próximas ou em situação de rua. 

Os dados obtidos a partir dessa pesquisa, bem como o mapa de vazios urbanos no 
bairro das Rocas, foram somados à base de dados do grupo de pesquisa, com 
informações georreferenciadas a fim de que possam ser unificadas em um único mapa 
e, aos poucos, ir levantando dados referentes a cada um dos bairros da cidade do Natal, 
optando por iniciar os levantamentos naqueles em que se nota um grande interesse do 
mercado imobiliário em especulação, ao passo que existe uma grande demanda por 

moradia e equipamentos públicos. 

 

 
Conclusão 

 
A “não existência de áreas vazias” nas áreas centrais é uma das principais justificativas 
utilizadas pela Prefeitura Municipal para a construção de conjuntos habitacionais de 
interesse social em áreas distantes das centrais, assim como a não providência de 
habitação para a População em Situação de Rua, no entanto, o presente estudo 
demonstrou que existem áreas vazias na região central da cidade, passíveis de 
ocupação e que serviriam a diversas famílias, tanto com moradia, quanto com a 
construção de equipamentos públicos voltados para a saúde, segurança, educação e 
lazer. As áreas ociosas no bairro das Rocas são consideráveis e por se tratar de um 
bairro em Zona Adensável, poderiam ser implementados alguns instrumentos de 
indução do desenvolvimento urbano, dentre os quais, destaca-se o Parcelamento, 
Edificação ou Utilização Compulsórios e o IPTU progressivo no tempo, para aqueles 
lotes com mais de 400 m² e que não configurem a única propriedade do titular. Ao aplicar 
esses instrumentos, a Prefeitura poderia arrecadar mais impostos, a serem convertidos 
em melhorias na infraestrutura urbana. Além disso, destaca-se outro instrumento que 
prevê que qualquer área situada no território do município com mais de 1.000m² e que 
não se constitua a única propriedade do titular, pode ser demarcada como Área Especial 
de Interesse Social-AEIS, se o Poder Público identificar como necessidade (NATAL, 
2007). Embora figurem na legislação estes e outros instrumentos, sua aplicação não 
acontece, pois para tanto, é necessário categorizar os vazios urbanos e ter uma base 
de dados atualizada com informações das áreas ociosas, que não cumprem sua função 
social. Por isso, acredita-se que as reflexões desenvolvidas nesta pesquisa, bem como 
os dados levantados são de grande relevância no contexto municipal. A apresentação 
de uma proposta de conceituação dos vazios urbanos no texto da lei auxilia a delimitar 
e identificar melhor quais as áreas ociosas na cidade do Natal, com categorias que 
refletem a realidade local. Já a proposta metodológica de identificação dos vazios, 
utilizando de imagens de satélite e softwares georreferenciados, auxilia na criação de 
uma base de dados mais eficiente, que combina informações como área dos imóveis, 
sua localização quanto ao zoneamento da cidade, entre outros, além de poder ir 
adicionando aos dados os levantamentos de outros bairros, como a Ribeira e Capim 
Macio, que estão foram estudados em outros planos de trabalho vinculados à esta 
pesquisa. Ressalta-se ainda a importância da continuidade destes estudos, a fim de 
complementar a base de dados aqui iniciada e de aplicar na realidade local métodos 
desenvolvidos na Universidade, que servirão à população. Só a partir do conhecimento 
das áreas ociosas no município é que se pode buscar soluções para ocupá-las, 
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aproveitando da infraestrutura já existente, visando cumprir a função socioambiental da 
propriedade e construindo uma cidade muito mais justa e igualitária para todos seus 
moradores. 
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Figura 1: Mosaico do bairro das Rocas. Fonte: Elaboração própria, a partir de imagens 
do Google Earth, 2020. 
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Figura 2: Zoneamento do bairro das Rocas e Comunidade do Jacó. Fonte: Elaboração 
própria, a partir de imagens do Google Earth, 2020. 

 

 

Figura 3: Vazios urbanos no bairro das Rocas. Fonte: Elaboração própria, a partir de 
imagens do Google Earth e base cartográfica da SEMURB, 2020. 
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Gráfico 1: Vazios urbanos no bairro das Rocas: quantidade de lotes. 
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Gráfico 2: Vazios urbanos no bairro das Rocas: área dos lotes. 
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TÍTULO: Processo projetual colaborativo multidisciplinar: um caminho para edificações 

autônomas energeticamente para baixas latitudes 

Resumo 

 

Esse trabalho apresenta parte dos resultados desenvolvidos durante o período de 2019-
2020 do plano de trabalho "Processo projetual colaborativo multidisciplinar: um caminho 
para edificações autônomas energeticamente para baixas latitudes", componente do 
projeto de pesquisa “Edificações autônomas energeticamente para baixas latitudes” no 
LabCon (UFRN), e que auxiliou na pesquisa de doutorado “A relação entre projetistas e 
consultores no processo projetual de edifícios, visando o baixo impacto ambiental e o 
atendimento de metas de eficiência energética no contexto brasileiro”. Foram analisadas 
informações obtidas pelo INMETRO, R3E e questionários aplicados, os quais estão 
organizados em: catalogação de etiquetas emitidas; número de profissionais 
capacitados pela Rede de Eficiência Energética e dados coletados acerca de 
profissionais habilitados e capacitados pela R3E. Como resultados, tem-se que o 
número de etiquetas nos últimos anos tem reduzido, juntamente, com o número de 
profissionais. Conclui-se que a disseminação da etiquetagem e, consequentemente, da 
EE tem experimentado uma redução nos últimos anos e que nos processos de projeto 
dos respondentes do questionário, houve a interação de profissionais de diversas áreas 
do conhecimento, corroborando para a hipótese levantada pela pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Eficiência Energética. PBE-Edifica. Processo Projetual Multidisciplina 

TITLE: Multidisciplinary collaborative design process: a path to energetically 

autonomous buildings for low latitudes 

Abstract 

This paper presents part of the results developed during the 2019-2020 period of the 
work plan "Multidisciplinary collaborative design process: a path for autonomous 
buildings energetically for low latitudes", component of the research project 
"Autonomous buildings energetically for low latitudes" at LabCon (UFRN), and who 
assisted in the doctoral research "The relationship between designers and consultants 
in the building design process, aiming at low environmental impact and meeting energy 
efficiency goals in the Brazilian context". Information obtained by INMETRO, R3E and 
applied questionnaires were analyzed, which are organized in: cataloging of issued 
labels; number of professionals trained by the Energy Efficiency Network and data 
collected about professionals qualified and trained by R3E. As a result, the number of 
labels in recent years has been reduced, along with the number of professionals. It is 
concluded that the dissemination of labeling and, consequently, of EE has experienced 
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a reduction in recent years and that in the design processes of the questionnaire 
respondents, there was the interaction of professionals from different areas of 
knowledge, corroborating the hypothesis raised by the research. 
 
Keywords: Energy Efficiency. PBE-Edifica. Multidisciplinary Project Process. 

Introdução 

O avanço das políticas públicas e ações sobre o meio ambiente no Brasil, a partir da 
aprovação da Lei n° 10.295 que trata sobre a “Política Nacional de Conservação de 
Energia e Uso Racional de Energia” (BRASIL, 2001) levaram ao desenvolvimento do 
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). A vertente voltada para edificações, o 
Programa Brasileiro de Etiquetagem em Edificações (PBE-Edifica), visa incentivar 
projetos de edificações com baixo consumo energético e alto desempenho por meio dos 
conceitos da eficiência energética (EE). Em 2014, a Etiqueta PBE-Edifica se tornou 
obrigatória para edifícios públicos com área a partir de 500m² por meio da Instrução 
Normativa 02/2014 (BRASIL, 2014), mas ainda se percebem barreiras na avaliação das 
edificações e emissão das etiquetas. 

O objetivo desse artigo é analisar a difusão da Etiqueta PBE-Edifica no Brasil e verificar 
se há ocorrência de trabalho multidisciplinar em equipes de projeto que buscam essa 
etiqueta. A pesquisa trabalhou com a hipótese de que um dos caminhos para se projetar 
edifícios eficientes que atendam a metas de desempenho, a exemplo da etiqueta PBE-
Edifica, é que o processo projetual envolva profissionais de várias áreas de 

conhecimento como é abordado por Carrara (2012) como colaboração. 

O plano de trabalho: "Processo projetual colaborativo multidisciplinar: um caminho para 
edificações autônomas energeticamente para baixas latitudes", esteve articulado ao 
projeto de pesquisa “Edificações autônomas energeticamente para baixas latitudes”, 
iniciada em 2018, e auxiliou na contextualização da pesquisa de doutorado "A relação 
entre projetistas e consultores no processo projetual de edifícios, visando o baixo 
impacto ambiental e o atendimento de metas de eficiência energética no contexto 
brasileiro”. Dessa forma, esse artigo apresenta o recorte das atividades realizadas no 
plano de trabalho que foca na contextualização da Etiqueta PBE-Edifica no Brasil e no 
trabalho dos consultores que permitem investigar a hipótese. 

 
Metodologia 

 

O método se baseia nos dados referentes à etiquetagem no âmbito da PBE-Edifica, 
durante os períodos de 2009 a 2020, e análise dos processos projetuais visando o 
atendimento de metas, estes foram organizados em quatro tópicos: 

• catalogação das Etiquetas Nacional de Conservação de Energia (ENCES), 
emitidas para as edificações unifamiliares, multifamiliares e comerciais 
disponibilizadas pelo INMETRO e cruzadas por estado; 

• mensuração do número de profissionais capacitados pela Rede de Eficiência 
Energética em Edificações (R3E) e instituições ministrantes distribuídas no 
território nacional, fornecidos pelos coordenadores dos laboratórios integrantes 
da R3E, durante o seu período de vigência de 2011 a 2016, e Eletrobras; 
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• tabulação e cruzamento de respostas de questionários enviados aos consultores 
reconhecidos (CR) e consultores capacitados (CC) pela R3E, no âmbito da 
pesquisa de doutorado a fim de desenvolver uma análise qualitativa baseada em 
dados quantitativos. 

 
Resultados e Discussões 

 
O total de ENCE’s para as edificações emitidas foi de 3348 durante os anos de 2009 a 
2020. Dessas, 318 etiquetas foram para a tipologia multifamiliar, 195 para comerciais, 
de serviços e públicas e 2835 para a tipologia unifamiliar. Diante da análise dos 
resultados, percebeu-se que os períodos de maiores emissões de etiquetas foram nos 
anos de 2012 (27%), 2013 (29%) e 2015 (29%). Após o ano de 2015, o número de 
etiquetas emitidas reduziu drasticamente, cerca de 90%, para o ano de 2016 (96 
etiquetas emitidas), obtendo um leve aumento no ano de 2017, porém continuou a cair 
nos últimos dois anos (Figura 01). 

Dessa forma, foi possível compreender em quais regiões obteve-se as maiores 
predominâncias de emissões de etiquetas. Em primeiro lugar encontra-se a região 
Sudeste com um total de 80,6%, seguido pelas regiões Sul com 13,2%, Nordeste com 
5,2%, Centro-Oeste com 0,7% e Norte com apenas 0,3%. Dentre os estados apenas 6 
não apresentaram nenhuma etiqueta emitida são eles: Acre, Amapá, Pernambuco, Piauí 
e Tocantins. Como estado que mais apresentou etiquetas emitidas, tem-se São Paulo 
com um total de 2383 etiquetas emitidas, sendo 2048 para unifamiliar, 298 comerciais 
e de serviço e apenas 37 para multifamiliar (Figura 02). 

Após a análise dos documentos disponibilizados sobre os cursos da R3E e a 
contabilização dos alunos capacitados pela Rede, os resultados revelaram que foram 
ministrados cerca de 41 cursos no Brasil, com um total de 1126 alunos capacitados 
(Figura 03). É válido destacar, que os cursos foram ministrados por 9 universidades 
federais distribuídas em todas as regiões do país: UFRN, UFAL, UNICAMP, UFMG, 

UFV, UFPA, UNB, UFSC e UFPel. 

Dessa forma, foi possível perceber que os cursos estiveram presentes em todas as 
regiões do país com destaque para as regiões sul e sudeste que apresentaram a maior 
quantidade de alunos, cerca de 440 e 136 respectivamente. Além disso, as regiões norte 
e nordeste, juntas capacitaram um total de 101 alunos. É relevante destacar, também, 
que a Universidade de Brasília (UNB) capacitou 450 alunos por meio de cursos 
presenciais em várias cidades e que a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
ofertou cursos à distância. 

Em relação aos resultados dos questionários, o qual esteve diretamente relacionado à 
pesquisa de doutorado para desenvolvimento das análises acerca das relações 
projetuais das equipes visando o atendimento de metas, tem-se que os respondentes 
contabilizaram um total de 125 respostas, sendo 49 Consultores Reconhecidos (CR) e 
76 Consultores Capacitados (CC) pelos cursos da R3E. Dentre os consultores 
reconhecidos, cerca de 11 profissionais responderam que não atuam mais com 
consultoria, totalizando 22% dos CR e 78% que trabalham com consultoria. Em relação 
aos consultores capacitados pela R3E, cerca de 49 profissionais responderam que não 
trabalham com consultoria de eficiência energética, cerca de 64% contra apenas 36% 
dos atuantes na área. Notou-se, também, que 22 respondentes de ambos os grupos 
(CR e CC) confirmaram que a meta de desempenho mais atendida entre os profissionais 
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que ainda trabalham com consultoria é a PBE-Edifica, e que 45 dos respondentes (CR 
e CC) identificaram que as relações projetuais durante o desenvolvimento do processo 
de consultoria é multidisciplinar. Com isso, pôde-se traçar um paralelo entre a conjuntura 
da etiquetagem no Brasil e a abordagem projetual utilizada em processos projetuais que 
os consultores entrevistados participam e, assim, auxiliar nas análises gráficas para a 
pesquisa de doutorado. 

 
Conclusão 

 

Os dados relativos à etiquetagem no âmbito da PBE-Edifica em contexto nacional, 
permitiu identificar a quantidade de emissões de etiquetas (ENCE's) e seu 
comportamento ao longo dos últimos anos. Os dados analisados indicam que a Etiqueta 
PBE-Edifica e, consequentemente, a eficiência energética tem se difundido no país com 
predominância nas regiões Sul e Sudeste, sendo o Norte a região com menor 
reverberação da etiquetagem. No entanto, essa difusão vem perdendo força, uma vez 
que a quantidade de etiquetas emitidas vem reduzindo consideravelmente nos últimos 
anos. Além disso, verificou-se que nos processos de projeto dos respondentes do 
questionário, houve a interação de profissionais de diversas áreas do conhecimento, 
corroborando para a hipótese levantada pela pesquisa. 
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Figura 1 - Número de ENCE’s emitidas por ano 
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Figura 2 - Número de ENCE’s emitidas por estado 
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Figura 3 - Alunos capacitados por instituição 
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TÍTULO: Vazios urbanos no bairro da Ribeira: Um estudo de identificação e 

categorização. 

Resumo 

Este artigo é resultado de um plano de trabalho que objetiva identificar e categorizar os 
vazios urbanos do bairro da Ribeira, em Natal/RN, sob a exigência do cumprimento da 
função social da propriedade. Entendendo os vazios urbanos enquanto imóveis que não 
cumprem com a função social da propriedade (CAVALCANTE, 2019), favorecendo a 
especulação imobiliária e dificultando o acesso ao solo urbano, foram realizados o 
mapeamento e analise dos vazios urbanos do bairro a partir de seus padrões 
morfológicos e da legislação urbana, como contribuição para o debate sobre o tema no 
processo de revisão do Plano Diretor de Natal, em vigor. Foram encontrados no universo 
de estudo lotes vazios de diferentes características morfológicas e submetidos a 
dinâmicas espaciais distintas. Entre terrenos baldios, estacionamentos e edificações de 
valor patrimonial abandonadas, os vazios urbanos identificados se relacionam tanto à 
dinâmica de verticalização em um recorte da Ribeira quanto ao cenário de abandono na 
fração territorial mais antiga do bairro, reconhecida como de valor patrimonial. Os dados 
analisados no âmbito deste plano de trabalho contribuem para entender as 
particularidades desses vazios urbanos e apontar possíveis formas de uso e ocupação, 
de modo que possam cumprir sua função social, mediante aplicação dos instrumentos 
urbanísticos previstos no plano diretor municipal. 
 
Palavras-chave: Vazios urbanos. Função social da propriedade. Áreas Centrais. 

TITLE: Urban voids in the Ribeira neighborhood: Identification and categorization 

studies. 

Abstract 

 

This article is the result of a work plan that aims to identify and categorize the urban 
voids in the Ribeira neighborhood, in Natal / RN, under the requirement of fulfilling the 
social function of the property. Understanding urban voids as buildings and private lands 
that do not fulfill the social function of the property (CAVALCANTE, 2019), favoring real 
estate speculation and hindering access to urban land, the mapping and analysis of 
urban voids in the neighborhood were carried out based on their morphological patterns 
and urban legislation, as a contribution to the debate on the theme in the revision process 
of the Natal Master Plan, undergoing. Empty lots of different morphological 
characteristics and subjected to different spatial dynamics were found in the study 
universe. Among vacant lots, parking lots and abandoned buildings of patrimonial value, 
the identified urban voids are related both to the dynamics of verticalization in a section 
of the Ribeira and to the scenario of abandonment in the oldest territorial fraction of the 
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neighborhood, recognized as having patrimonial value. The data analyzed in the scope 
of this work plan contributes to understand the particularities of these urban voids and 
point out possible forms of use and occupation, so that they can fulfill their social function, 
through the application of the urban planning instruments provided for in the municipal 
legislation. 

 
 
Keywords: Urban Voids. Social function of property. Central Areas. 

Introdução 

Uma das expressões da produção capitalista das cidades é a formação de vazios 
urbanos, que são definidos de maneira genérica e segundo Saulo Cavalcante (2019), 
imóveis que não cumprem com a função social da propriedade. Estes implicam na 
subutilização da infraestrutura existente, dificultam o acesso à terra, levam ao 
espraiamento das cidades, ao esvaziamento das ruas e à sensação de insegurança, 
acarretando em ônus coletivo e benefícios urbanos para uma seleta parcela da 
população. 

Abordados sob diversas perspectivas, o estudo do tema vem ganhando espaço nas 
discussões sobre política urbana e planejamento territorial, sempre atrelado ao 
cumprimento da função social da propriedade, especialmente a partir da Constituição 
Federal de 1988 (BRASIL,1988), que estabelece condições para a sua efetivação nos 
âmbito dos Planos Diretores municipais, em seus artigos 182 e 183, regulamentadas 

pela Lei Federal n° 10.257, conhecida como Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001). 

Na literatura relacionada à Política Urbana, não há um conceito único de vazios, mas 
categorizações baseadas em aspectos diversos. Apesar da complexidade do tema, a 
falta de definições concretas e as limitadas estratégias de aplicação no marco legal, 
como os Planos Diretores Municipais, resulta empecilho à aplicação dos instrumentos 
de gestão urbana, que assegure o uso e a ocupação dos vazios, de modo a construir 
caminhos para o cumprimento da função social da propriedade e da cidade. 

A relevância do tema motivou a formulação, em 2019, do projeto de pesquisa Vazios 
Urbanos em Natal/RN, com objetivo de contribuir para a compreensão da presença 
desses imóveis em Natal, na perspectiva do cumprimento da função social da cidade e 
da propriedade, no contexto do regramento urbanístico brasileiro. Este artigo é fruto das 
atividades de um plano de trabalho que integra esta pesquisa, que objetiva a 
identificação e categorização desses vazios no bairro da Ribeira, localizado na área 
portuária de reconhecido valor patrimonial de Natal. Nesse sentido traduz os seus 
objetivos específicos ao analisar os vazios urbanos do bairro a partir de seus padrões 
morfológicos e da legislação urbana, assim como contribuir com o debate sobre o tema 

no processo de revisão do Plano Diretor. 

Tal direcionamento possibilitou ao grupo de pesquisa apresentar contribuições 
conceituais relativas aos vazios urbanos neste processo de revisão, em parceria com o 
projeto de extensão Fórum Direito à Cidade, algumas delas incorporadas ao texto da 
minuta de lei ora em discussão pública. Salienta-se que esses estudos também estão 
articulados a outros dois planos de trabalho, objetivam investigar a formação desses 
vazios em três frações territoriais do município de Natal: bairros da Ribeira, Rocas e 
Capim Macio. 
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Outros resultados ligados à pesquisa, em âmbitos local e nacional. O artigo “Vazios 
urbanos em Natal: um estudo para categorização das áreas ociosas e subutilizadas” 
(ATAÍDE et al., 2019) e o Trabalho Final de Graduação “Especulação, sol e mar: os 
vazios urbanos de Ponta Negra” (CAVALCANTE, 2019) apresentam alguns resultados 
quanto à identificação dos vazios e as contribuições ao esforço de categorização destes, 
à luz do Plano Diretor (NATAL, 2007). 

Observando a estrutura proposta para o artigo, na seção da metodologia são abordados 
os autores que embasaram a categorização dos vazios e os procedimentos utilizados 
na classificação. Nos resultados apresenta-se uma breve contextualização histórica e 
normativa quanto ao universo de estudo, seguida da identificação e espacialização dos 
vazios existentes no bairro, classificados por área em m². Por fim, nas conclusões, 
constam reflexões sobre os resultados do estudo e algumas questões a serem 
abordadas na continuidade da pesquisa, já explicitadas nos novos planos de trabalho 
em andamento. 

 
Metodologia 

 

Partindo da revisão bibliográfica sobre o tema dos vazios urbanos, sobretudo os 
trabalhos de Andrea Borde (2012), e Saulo Cavalcante (2019), os procedimentos 
metodológicos para o seu estudo no bairro da Ribeira foram delineados. 

Discutindo os vazios urbanos nas grandes cidades contemporâneas, Borde (2012) 
analisa seu processo de formação e transformação, apresentando a pluralidade das 
dimensões simbólicas e tipológicas dos vazios, as quais podem contribuir para a sua 
vacância, assim como outras abordagens no campo dos estudos urbanos, construindo 

um quadro teórico que auxilia na compreensão do tema. 

Além dos vazios enquanto retenção especulativa da terra e os significados negativos 
associados como espaços de degradação, a autora propõe que estes também podem 
ser entendidos enquanto possibilidades de transformação urbana, capazes de contribuir 
na construção de cidades mais democráticas. Na reativação desses imóveis em 
situação de vazio urbano, entretanto, se faz necessária a compreensão de seu contexto, 
das relações que estabelece com a área em que se insere e os habitantes da cidade 
para definir as ações mais apropriadas (BORDE, 2012). 

Cavalcante (2019), por sua vez, contribui com o tema ao discutir os vazios urbanos 
segundo a realidade de Natal, propondo definições e categorias com base na normativa 
nacional (BRASIL, 1988 e 2001) e no Plano Diretor de Natal (NATAL, 2007). O autor 
parte da compreensão de vazio urbano como imóvel situado em “parcela do município 
passível de uso e/ou ocupação que não exerce a sua função social/socioambiental da 
propriedade” (CAVALCANTE, 2019, p. 52), enquadrando-os em três categorias: não 
edificado, subutilizado e não utilizado, todas relacionadas à legislação urbanística em 
vigor e às condições de uso e ocupação. 

Na categoria de não edificados constam os lotes que possuem área construída igual a 
zero e nenhum uso. Realça, entretanto, que nem todo lote não edificado em Natal pode 
ser considerado vazio urbano: Áreas Não Aedificandi e Zonas de Proteção Ambiental, 
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por exemplo, não se enquadram, uma vez que cumprem função socioambiental nos 
termos especificados na normativa (CAVALCANTE, 2019, p.56-58). 

Os lotes subutilizados, por sua vez, são aqueles que possuem área construída 
computável menor que 10% da área do lote, cujas construções estejam abandonadas 
ou ociosas ou mesmo que não sejam edificados, mas possuam usos transitórios, como 
estacionamentos. Nos lotes subutilizados, podem constar ainda imóveis não utilizados, 

aqueles que estão abandonados (CAVALCANTE, 2019, p. 58-60). 

A partir dessas referências, foi realizada uma categorização dos vazios mapeados no 
bairro da Ribeira. Os vazios identificados foram agrupados por superfície em m², em 
intervalos definidos tendo em vista o lote mínimo de Natal, de 200m², e as possibilidades 
de aplicação dos instrumentos de gestão de Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios (PEUC), Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo e AEIS 
de vazios. 

Na Zona Adensável, onde se localiza o bairro em estudo (Figura 2), esses instrumentos 
podem ser aplicados em lotes não edificados, subutilizados ou não utilizados com área 
mínima de 400m² (CAVALCANTE, 2018; NATAL, 2007). Assim, os vazios foram 
classificados em três intervalos: até 200m²; Entre 200m² e 400m²; e acima de 400m². 

Associado à pesquisa bibliográfica, o processo de identificação dos vazios urbanos na 
Ribeira, partiu das bases cartográficas mais recentes disponíveis na Semurb (dados de 
2018), que exigiram averiguações e atualizações, realizadas por comparação com 
imagens aéreas do bairro. As imagens recuperadas do Google Earth (2019) foram 
sobrepostas ao parcelamento no software ArcGis, possibilitando o desenvolvimento da 

análise e a produção de mapas, resultando na sobreposição conforme Figura 1. 

Figura 1 – Sobreposição do parcelamento às imagens aéreas da Ribeira. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da SEMURB (2018) e Google Earth 
(2019). 

Nesta etapa inicial do trabalho e tomando como referência os tipos de vazios 
explicitados, foram identificados os lotes não edificados e sem uso, destacando na 
sobreposição os lotes sem construção. Para averiguar se possuem algum indício de 
uso, imagens do Google Street View (2019) também foram consultadas. 

Durante este levantamento, constatou-se a existência de lotes que possuíam apenas 
fachada/paredes externas, com as paredes internas e a cobertura completamente ou 
majoritariamente caídas, geralmente com o interior do terreno coberto de vegetação. 
Estes se destacam quando vistos pelas imagens de satélite em sobreposição ao 
parcelamento, uma vez que diferem claramente das edificações que possuem 
cobertura. 

Entendendo a situação de diversas edificações como um sinal de abandono, estas 
foram classificadas como prováveis imóveis não utilizados, convertendo o lote que as 
abriga em subutilizado. Ressalte-se, entretanto, que este critério de identificação e 
classificação de imóveis não utilizados ainda está em discussão, sendo adotado aqui de 
modo experimental, em razão do tecido edificado do bairro encontrar-se em avançado 
estado de deterioro e abandono. 
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Além dessas especificidades, também foram identificados terrenos usados unicamente 
como estacionamentos, constituindo outro caso de lotes subutilizados, uma vez que não 

são edificados, mas possuem um uso. 

Com essas informações, foi ampliada a abrangência do estudo, levando a uma segunda 
etapa de identificação, seguindo o mesmo procedimento, mas com foco nos lotes 
subutilizados. 

Apesar de outros casos de edificações vazias terem sido apontados por trabalhos 
acadêmicos realizados sobre o bairro (GIANVENUTI, 2019) e de diversas edificações 
aparentemente fechadas ou apenas parcialmente utilizadas serem visualizadas nos 
levantamentos virtuais, o presente artigo se deteve nas categorias mencionadas 
anteriormente, por limitações de tempo e pela impossibilidade de levantamentos in loco, 
imposta pela pandemia do COVID 19. 

 
Resultados e Discussões 

 

Para melhor compreensão do mapeamento dos vazios urbanos, se faz necessária uma 
breve contextualização do universo de estudo. 

O bairro da Ribeira (Figura 2) localiza-se na Região Administrativa Leste, encontrando 
seus limites no Rio Potengi, a Oeste, no bairro de Santos Reis, a norte, nos bairros 
Rocas e Petrópolis, a leste, e no bairro Cidade Alta, a sul. Faz parte do núcleo central 
da cidade e, conforme define o macrozoneamento do Plano Diretor do município, está 
inserido na Zona Adensável –ZA. Sendo um dos primeiros núcleos urbanos de Natal, 
junto à Cidade Alta, é também parte do núcleo histórico, fato que fundamenta a 
incidência do regramento urbanístico especial que delimita grande parte do seu 
território, como a Zona Especial de Preservação Histórica - ZEPH (NATAL, 1990) e a 
Zona Especial Portuária – ZEP (NATAL,1992), ambas sujeitas a um zoneamento 
especifico, que prevê formas de ocupação distintas para as respectivas subzonas. Além 
disso, também incide sobre o bairro a Poligonal de Tombamento do IPHAN, que se 

sobrepõe ao zoneamento da ZEPH e da ZEP (GIANVENUTI, 2019). 

Figura 2 – Mapa de localização e legislação incidente na Ribeira. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da SEMURB (2018) e Google Earth 
(2019). 

Apesar de estar localizado em uma área da cidade consolidada, e dotada de 
infraestrutura, servido por redes de transporte público, a Ribeira sofre com um processo 
de esvaziamento intenso iniciado desde os anos 1970. 

O surgimento do bairro está associado à sua posição estratégica - entre o núcleo inicial 
de Natal, o bairro da Cidade Alta, e a Fortaleza dos Reis Magos, na foz do rio Potengi. 
Esse fator, aliado à relação com o rio, justificam a instalação do porto da cidade na área, 
ainda na segunda metade do século XIX. (TINOCO et al, 2008). 

As atividades comercial e portuária tiveram papel de destaque na consolidação e 
desenvolvimento do bairro. No período da Segunda Guerra Mundial, o contexto de 
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crescimento econômico de Natal advindo da instalação de uma base aérea americana 
e o consequente fluxo de soldados, leva a Ribeira a tornar-se polo social e cultural da 
cidade nas décadas de 1940-1950. No entanto, o bairro passa a sofrer, sobretudo a 
partir dasdécadas de 1970 e 1980, um forte processo de esvaziamento, ligado ao 
processo de crescimento descentralizado da cidade, na direção Sul, e migração de 
atividades comerciais para outros bairros. (CUNHA, 2014). 

Entre as décadas de 1990 e 2010, surgem iniciativas que tentam reverter as tendências 
de abandono, ligadas também à preservação do patrimônio do bairro, infelizmente com 
poucos resultados efetivos. Entre elas destacam-se o estabelecimento da ZEPH (1990) 
referida, cujas subzonas 3 e 4 incidem sobre a Ribeira, como medidas de preservação 
do conjunto edificado de valor patrimonial (NATAL, 1990); A ocorrência de duas 
iniciativas de Área de Operação Urbana para o bairro (1997 e 2007) a partir das 
determinações do Plano Diretor de 1994, que contribuiu sobretudo no adensamento e a 
verticalização da porção sudeste do bairro, a ser retomada adiante; Os programas 
ReHabitar (2002) e PRAC – Plano de Reabilitação de Áreas Centrais/Ribeira (2008), 
voltados à reabilitação urbana integrada de parte do bairro, mas não completamente 
executados, tendo sido realizadas apenas ações pontuais (GIANVENUTI, 2019). 

Atualmente, o bairro possui predominância de uso institucional, comercial e de serviços, 
tendo fluxo diurno de trabalhadores ligados ao porto e às repartições públicas 
existentes, mas de população residente pouco expressiva. No conjunto edificado de 
valor patrimonial, notam-se diversas edificações vazias (GIANVENUTI, 2019). 

Sobre a classificação dos vazios existentes neste recorte espacial e seguindo os 
procedimentos metodológicos referidos, foram identificados 34 lotes vazios e sem uso 
(Figura 3), o que representa 3,90% do total de 893 lotes existentes no bairro e totaliza 
cerca de 21.839,78m², 4,78% da área total dos lotes privados do bairro. 

Figura 3 – Mapa de lotes vazios e sem uso da Ribeira. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da SEMURB (2018) e Google Earth 
(2019). 

Quanto à localização, torna-se evidente uma maior presença de lotes vazios e sem uso 
na porção leste do bairro, afastando-se da área protegida pela poligonal de tombamento 
do IPHAN e pela ZEP, estando concentrados em uma fração territorial de notável 
contraste em relação ao restante do bairro, de cota mais elevada e paisagem dominada 
por um padrão de ocupação vertical, onde incidem as prescrições da Zona Adensável. 

Em vista mais aproximada (figura 4), nota-se que no setor de maior incidência de vazios, 
a estrutura fundiária é definida por quadras triangulares com lotes estreitos a sudeste, 
a maioria com menos de 300m², padrão característico de ocupações irregulares e com 
similaridades ao traçado do bairro Cidade Alta, a quadras médias e grandes irregulares 
com lotes médios e grandes a nordeste, de tamanhos muito variados, chegando aos 

10.000m². 

Figura 4 – Mapa demonstrando a concentração de lotes vazios e sem uso. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da SEMURB (2018) e Google Earth 
(2019). 
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Em termos quantitativos, 09 desses vazios se inserem na subzona 3 da Zona Especial 
de Preservação Histórica – ZEPH (NATAL, 1990), onde o gabarito máximo é de 12,5m, 
sendo proibido o parcelamento do solo sem prévia autorização do Órgão de 
Preservação Histórica do Município, conforme estabelece a ZEPH (NATAL, 1990), 
embora inexistente até os dias atuais. 

Os 25 vazios restantes estão localizados fora dos limites da ZEPH, onde incidem as 
prescrições urbanísticas da Zona Adensável. as quais aliadas ao coeficiente de 
aproveitamento 3,0 admitido para a Ribeira, abrem espaço para o processo de 
verticalização que vem alterando a paisagem do lugar, como uma extensão do padrão 
de ocupação praticado no bairro de Petrópolis, de elevados padrão construtivo e valor 

imobiliário, onde predominam tipologias habitacionais verticais. 

Durante a identificação e análise dos vazios, constatou-se a ocorrência de um processo 
de substituição das tipologias mais antigas existentes nesta fração do bairro. Ao serem 
postos em evidência, sobre o mosaico montado para as análises, os lotes marcados 
como “sem uso” nas bases da SEMURB (2018), formou-se a imagem representada na 
figura 5. Sob um conjunto de lotes “sem uso” marcados em vermelho, vê-se na imagem 
de satélite de 2019 o edifício Residencial Nova Amsterdã, n° 303 da rua Felipe Camarão, 
muito mais próximo do padrão vertical descrito anteriormente que das edificações em 

seu entorno imediato. 

Figura 5 – Mapa mostrando recorte de lotes sem uso. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da SEMURB (2018) e Google Earth 
(2019). 

Nesse caso, a base desatualizada permitiu a sobreposição de uma antiga situação 
fundiária e de ocupação dos terrenos com a foto aérea mais recente, de 2019, 
evidenciando o processo de aquisição e remembramento de lotes contíguos para fins 
especulativos. Na rua em frente, nos lotes marcados pelo polígono laranja (figura 5), vê-
se o processo se repetindo: onde, na época dos registros da base, havia apenas um 
lote sem uso, na foto de 2019 já existem outros dois lotes vazios e sem edificação. 

Agrupando os lotes não edificados por superfície (Figura 6), observam-se 10 vazios 
abaixo do lote mínimo de Natal, somando 1.279,86m². Três destes estão inseridos na 
subzona 3 da ZEPH. Uma vez que a área total dos vazios não edificados alcança os 
21.839,78m², os lotes abaixo de 200m² totalizam 5,86% dessa área. No segundo 
intervalo, entre 200m² e 400m², foram averiguados outros 9 lotes, totalizando 
2.663,94m², o que equivale a 12,20% da área total dos vazios não edificados. Destes, 

2 se encontram na subzona 3 ZEPH. 

Figura 6 – Mapa de vazios não edificados, agrupados por área. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da SEMURB (2018) e Google Earth 
(2019). 

Foram identificados ainda 15 lotes com mais de 400m² de área, totalizando 13.425,83 
m², o que equivale a 61,47% da área total dos vazios não edificados. Destes, 4 se 
encontram na subzona 3 da ZEPH. Muitos deles, em especial na Zona Adensável, 
ocorrem em lotes contíguos, formando vazios de dimensões ainda maiores, indicando 
possíveis intenções de remembramento, o que permitiria ocupações mais intensas. 
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A partir das constatações da primeira etapa de identificação, foi realizada uma segunda 
análise, centrada nos lotes subutilizados, os que possuem edificações cujas coberturas 
se encontram parcialmente ou completamente derrubadas, indício de imóvel não 
utilizado, e os ocupados por estacionamentos. Conforme pode ser visto na Figura 7, 
foram localizados 19 lotes com imóveis não utilizados, 4 deles na subzona 3 da ZEPH, 
e apenas um fora da poligonal de tombamento, estando os 15 restantes inseridos na 
subzona 4, setor mais restritivo da zona, onde o gabarito não pode ultrapassar 7,5m e 
tanto a demolição quanto o parcelamento do solo dependem do órgão de planejamento 
urbano. Esta categoria de vazios apresenta superfície total de 6.644,56m², o que 
representa 1,46% da área total dos lotes da Ribeira. 

Dos 5 lotes ocupados por estacionamentos, por sua vez, 4 estão na subzona 4 da ZEPH, 
e 1 na subzona 3 da ZEPH. Somados, possuem área de 1.475,98m², representando 
0,3% da área total dos lotes do bairro. Assim, entre imóveis não utilizados e 
estacionamentos, os lotes subutilizados na Ribeira ocupam 8.120,54m² 

Figura 7 – Mapa mostrando os lotes não edificados e subutilizados na Ribeira. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da SEMURB (2018) e Google Earth 
(2019). 

Mediante classificação dos lotes subutilizados por superfície (figura 8), constatou-se a 
existência de 9 lotes subutilizados com menos de 200m², totalizando 1.312,48m² de 
área entre si e correspondendo a 16,16% da área total dos lotes subutilizados no bairro. 
Foram identificados também 11 lotes subutilizados com área entre 200m² e 400m², que 
totalizam 2.858,73m², o que equivale a 35,21% da área total de subutilizados no bairro. 
Por fim, 4 lotes subutilizados de mais de 400m² ocupam, juntos, 3.948,97m², 
correspondendo a 48,63% da área total de vazios subutilizados na Ribeira. 

Figura 8 – Mapa de lotes subutilizados agrupados por área. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da SEMURB (2018) e Google Earth 

(2019). 

Comparando as informações sistematizadas nesta etapa da pesquisa, é possível 
apontar a concentração de vazios urbanos por categoria em diferentes setores do bairro, 
delimitados pela legislação incidente. Na fração onde incidem apenas as prescrições 
aplicadas à Zona Adensável, constata-se a maior concentração de lotes não edificados, 
além da formação de vazios maiores pelo remembramento de conjuntos de lotes 
contíguos em situação de vacância. Nestes lotes maiores, torna-se possível a 
construção em tipologias verticais, dando continuidade ao eixo Petrópolis de edificações 
de alto padrão. Observa-se assim, a ocorrência de muitas alterações na paisagem do 
lugar deste recorte que se distancia cada vez mais das características morfológicas do 
restante do bairro. 

Em contraponto, na subzona 4 da ZEPH se concentra a maioria dos imóveis não 
utilizados e lotes subutilizados identificados até então. Realçando essa leitura, há outros 
indícios de imóveis não utilizados em trabalho realizado por Gianvenuti (2019) e em 
levantamento de bens de valor patrimonial realizado na Ribeira em 2018 na disciplina 
de Planejamento e Projeto Urbano 05, quando foram identificados muitos imóveis 
fechados. Em adição, durante os levantamentos realizados pelo Google Earth (2019) 
outros prováveis edifícios subutilizados localizado na subzona 4 da ZEPH chamaram 
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atenção pelo abandono de parte de sua estrutura, como exemplifica a edificação 
localizada na rua Tavares de Lira (figura 9). 

Figura 9 –Edificação com sinais de abandono no andar superior e andar térreo em uso. 

Fonte: Google Earth, 2019, acesso em 02 set. 2020. 

Assim, tem-se nesse recorte um cenário contrastante de permanência e abandono do 
patrimônio cultural edificado que, apesar de protegido, se encontra ameaçado de 
descaracterização devido à falta de uso e manutenção. A grande quantidade de lotes 
subutilizados contribui para o agravamento do problema no bairro de localização 
privilegiada e bem servida de infraestrutura, mas cujo potencial para moradia e usos 
culturais não é estimulado pela legislação. Além de vazios criados por demolição ou 
abandono de estruturas existentes, caso mais comum no bairro, foram identificados 
também, por comparação com mapa de espaço construído de 1978 (SEMURB, 2018), 
alguns lotes que não se encontravam edificados na época e permanecem vazios até a 
data das análises realizadas. 

 
Conclusão 

 
 
A diversidade formal da configuração espacial, reforçada pelo regramento urbanístico 
incidente reflete-se nos vazios identificados no universo de estudo, de diferentes 
características morfológicas e submetidos a dinâmicas espaciais distintas. Os dados 
levantados na vigência deste plano de trabalho contribuem para entender as 
particularidades desses vazios urbanos e apontar possíveis formas de uso e ocupação, 
de modo que possam cumprir sua função social, mediante aplicação dos instrumentos 
urbanísticos previstos no plano diretor municipal. 
 
Embora a metodologia usada tenha focado nos aspectos morfológicos dos vazios, vale 
explicitar que é necessário também complementar esses estudos com documentos que 
possibilitem identificar o tempo de vacância, essencial para confirmar os imóveis 
subutilizados e imóveis não utilizados, conforme categorias apresentadas. 
 
Esse aprofundamento sobre os vazios mapeados, assim como a identificação das 
outras categorias de vazios aqui mencionados, mas ainda não aprofundados, apontam 
rumos para o aprofundamento da pesquisa que serão perseguidos em outros planos de 
trabalho. Outros esclarecimentos se fazem necessários, como situações pouco claras 
de parcelamento, em que as imagens aéreas indicavam uma situação, mas a base da 
SEMURB indicava outra. Nesses conflitos, ficou a dúvida: houve remembramento de 
lotes? A situação é irregular? 
 
Além disso, as discussões expostas neste artigo integraram o desenvolvimento dos 
conceitos de imóvel não edificado e sem uso, imóvel não utilizado, imóvel subutilizado 
e vazio urbano apresentados pelo grupo de pesquisa, em colaboração com o projeto 
Fórum Direito à Cidade, como contribuição ao texto em desenvolvimento do processo 
de revisão do Plano Diretor. 
 
Também frutos da pesquisa, foram aprovados para o ENANPARQ 2020, mas ainda não 
publicados, os artigos “Especulação imobiliária em eixo de expansão do mercado 
imobiliário: a (in)sustentabilidade dos vazios urbanos de Capim Macio/Natal” e “Em 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2526 

 

busca da função social dos vazios urbanos: metodologia de caracterização e 
identificação para o bairro das Rocas, Natal-RN”, contribuindo na discussão sobre o 
tema, desenvolvendo categorizações de acordo com a realidade dos bairros. 
 
Assim, apesar de não ter sido possível realizar alguns objetivos do plano de trabalho, 
em parte devido as limitações impostas pela pandemia COVID-19, considera-se que foi 
possível atingir o objetivo geral e avançar no desenvolvimento da pesquisa, uma vez 
que foi desenvolvido um exercício de caracterização e análise dos vazios urbanos do 
bairro à luz do Plano Diretor de Natal (2007) e do cumprimento da função social da 
propriedade, contribuindo tanto para a compreensão da situação do bairro quanto para 
o aprofundamento da pesquisa sobre o tema. Nesse aspecto, a diversidade de lotes e 
imóveis sem uso encontrados proporcionou a reflexão sobre as diversas categorias de 
vazios para melhor analisá-los. 
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Figura 1 – Sobreposição do parcelamento às imagens aéreas da Ribeira. 
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Figura 2 – Mapa de localização e legislação incidente na Ribeira. 
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Figura 3 – Mapa de lotes vazios e sem uso da Ribeira. 
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Figura 4 – Mapa demonstrando a concentração de lotes vazios e sem uso. 
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Figura 5 – Mapa mostrando recorte de lotes sem uso. 
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Figura 6 – Mapa de vazios não edificados, agrupados por área. 
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Figura 7 – Mapa mostrando os lotes não edificados e subutilizados na Ribeira. 
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Figura 8 – Mapa de lotes subutilizados agrupados por área. 
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Figura 9 –Edificação com sinais de abandono no andar superior e andar térreo em uso. 
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TÍTULO: Alimentação e divulgação de um banco de dados e informações acerca da 

análise da evolução urbana de Natal e contribuições para revisão do Plano Diretor de 

Natal 

Resumo 

A presente pesquisa trata da análise morfológica da evolução urbana de Natal, 
construindo uma base de dados acerca de informações que contribuam para 
compreensão da configuração urbana do município. O trabalho apresenta as produções 
realizadas que se voltaram a contribuir com a revisão Plano Diretor de Natal sob um 
olhar da análise morfológica dos impactos resultantes de propostas para o ordenamento 
urbano do município. 
 

Palavras-chave: Análise urbana, morfologia urbana, banco de dados, Plano Diretor. 

TITLE: Feeding and dissemination of a database and information on the analysis of the 

urban evolution of Natal and contributions to the revision of the Natal Plano Diretor. 

Abstract 

This research deals with the morphological analysis of the urban evolution of Natal, 
building a database on information that contributes to the understanding of the urban 
configuration of the city. This work presents productions that aimed at contributing with 
the revision of the Natal’s Master Plan, through a morphological analysis of the 
proposal’s impacts for the urban planning of the city. 
 

Keywords: Urban analysis, urban morphology, database, Plano Diretor. 

Introdução 

Esse plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Caracterização 
do tecido urbano de Natal: um estudo morfológico da evolução urbana da cidade” 
(PVG14518-2017), iniciado em 01/08/2017 e encerrado em 31/07/2020,o qual busca 
compreender a configuração do tecido urbano de Natal a partir da metodologia de 
análise morfológica. O projeto era coordenado pela profa. Amíria Bezerra Brasil, e tinha 
como coordenadora adjunta a profa. Ruth Ataíde e como colaboradores os profs. Hélio 
Takashi de Farias e o prof. Fabrício Lira. Também teve outros bolsistas nos anos 
anteriores, Juliana Silva e Miró Aires. 

Em virtude dos trabalhos realizados anteriormente, a pesquisa segue o curso de 
alimentar o banco de dados elaborado previamente a partir de informações produzidas 
pelas turmas de Planejamento e Projeto Urbano e Regional II (PPUR II) e Planejamento 
e Projeto Integrado V— obrigatórias no currículo de Arquitetura e Urbanismo — durante 
as quais os alunos exercem análises de uma porção da cidade utilizando, dentre outras 

metodologias, a morfologia urbana. 
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Em adição à continuidade às atividades prévias, a pesquisa passa a integrar o debate 
da revisão do Plano Diretor de Natal, uma vez que se compreende o impacto das 
propostas que objetivam provocar mudanças na estrutura morfológica da cidade, a partir 
de alterações no ordenamento territorial. 

 
Metodologia 

 

A amplitude de atividades realizadas durante a pesquisa exigiu uma série de métodos 
diferentes, que tiveram uma base empírica na sua resolução devido a sua natureza. 
Compreendendo as atividades promovidas pelos bolsistas anteriores, deu-se 
prosseguimento nas tabelas confeccionadas em Excel, adicionando os produtos da 
disciplina de PPUR 02 e Projeto Integrado V ao banco de dados. Para esta etapa 
utilizou-se dois softwares Excel e AutoCAD. 

Foram produzidos materiais audiovisuais diversos durante a pesquisa, visto que era 
esperado pelo plano de trabalho contribuir com a produção de material para a discussão 
do Plano Diretor de Natal. Usou-se como suporte para a concepção dos materiais as 
seguintes referências bibliográficas: Del Rio (1990), Panerai (2006) e Coelho (2015). 
Dentre os materiais estão folders com o objetivo de democratizar as informações acerca 
da política urbana de Natal, utilizando mídias e linguagem menos técnicas e mais 
acessíveis a respeito do zoneamento do Plano Diretor, tanto do que trata o 
Macrozoneamento, quanto das Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) (Figura 1), 
onde se utilizou de softwares como Adobe Photoshop e Illustrator. Posterior a produção 
destes, foram confeccionados vídeos, que replicavam o conteúdo do folder, com objetivo 
de proporcionar maior alcance da informação às pessoas, entendendo a limitação de 
compartilhamento do material físico, tanto de custeamento quando de distribuição. Os 
vídeos contam com até dois minutos de duração e foram divulgados nas redes sociais, 
tanto pelo whatsapp, quanto pelo Instagram do Fórum Direito à Cidade (Projeto de 
Extensão que tem como coordenadoras as mesmas professoras coordenadoras desta 

pesquisa). 

Paralelamente, foram realizadas montagens a partir das simulações produzidas pelo 
prof. dr. Hélio Takashi. Essas imagens, produzidas no software Rhinoceros 6, trazem 
uma visualização realista dos impactos urbanos e paisagísticos que ocorreriam com a 
alteração dos coeficientes, servindo de apoio para a discussão das oficinas do processo 
de revisão do Plano Diretor, que durante o período em que aconteceram, receberam 
diversas propostas envolvendo mudanças nos índices urbanísticos, incluindo o 
adensamento vertical na orla de Natal, o que impactaria diretamente a morfologia dessa 

área. 

Ademais, no período de isolamento social vivido, continuaram sendo produzidos 
conteúdos referentes às discussões do Plano Diretor de Natal, utilizando-se do Adobe 
Photoshop, que foram compartilhados pelas redes sociais do Fórum Direito à Cidade. 
Essa pesquisa não possui redes sociais e por esse motivo utilizou-se daquelas que o 
Fórum possui. 

 
Resultados e Discussões 
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A terceira e última etapa da pesquisa pretendeu dar continuidade às atividades 
realizadas previamente e estender a parceria entre a pesquisa e o Fórum Direito à 

Cidade na discussão da revisão do Plano Diretor de Natal. 

Conforme os objetivos da pesquisa, priorizou-se inicialmente a produção de materiais 
que contribuíssem com a divulgação da pesquisa e o trabalho realizado no Grupo de 
Estudos Habitação, Arquitetura e Urbanismo – GEHAU. Sendo assim, foram elaboradas 
montagens humanizadas dos estudos referentes a simulações com a mudança de 
índices urbanísticos (Figura 2 e 3), levando em consideração propostas feitas por 
participantes das oficinas da Revisão do Plano Diretor de Natal em 2019. 

A fim de contribuir com o processo de revisão do Plano Diretor de Natal, ocorreu a 
produção de vídeos acerca de diversos assuntos que envolviam o tema (Figura 4 e 5). 
Durante a primeira etapa de produção dos vídeos, foram elaborados vídeos sobre 
Macrozoneamento e AEIS (Natal, 2007), nos quais a linguagem foi simplificada e 
exposta de forma breve - os vídeos apresentam menos de dois minutos. A segunda 
etapa de vídeos trouxe uma série intitulada “Você Sabia?” (Figura 6), incluindo vídeos 
com a média de três minutos, com uma série de membros do corpo docente de 
Arquitetura e Urbanismo discutindo a importância de tópicos relacionados a revisão do 
Plano Diretor de Natal. Todos os vídeos tiveram circulação nas redes sociais Instagram 

e FaceBook do Fórum Direito à Cidade. 

Em consequência da pandemia do COVID-19, necessitou-se adaptar a produção da 
pesquisa ao meio exclusivamente virtual, resultando mais uma vez em parceria com o 
Fórum, na qual houve uma produção de conteúdo destinado a alimentação das redes 
sociais, (Figura 7) acerca de tópicos sobre o Plano Diretor de Natal, seu processo de 
revisão e a produção realizada dentro da UFRN no meio da pesquisa. 

Por fim, o banco de dados se provou satisfatório em seu uso, trazendo estudantes de 
diversos departamentos a procurar informações para aplicação em trabalhos 
acadêmicos, mostrando-se eficiente na circulação de informação acerca da morfologia 
urbana. Entretanto, nota-se que não há informação a respeito de todos os bairros da 
cidade. 

 

Conclusão 

 

Ao final da pesquisa, foi possível atender parcialmente aos objetivos. Ajustes foram 
feitos ao banco de dados, contribuiu-se com a produção de material, na divulgação da 
pesquisa, e para a discussão dos impactos morfológicos e na paisagem decorrentes 
das propostas da revisão do Plano Diretor de Natal. Quanto à organização de um evento 

foi adiado em virtude do distanciamento social durante a pandemia do COVID-19. 

O período permitiu o desenvolvimento de um conteúdo que auxiliasse na 
democratização da informação, tanto no que se diz do campo acadêmico, a partir do 
banco de dados, quanto na criação de material que auxiliou a discussão do Plano Diretor 

de maneira adaptável. 

Contudo, foi possível compreender que o banco de dados continua não possibilitando a 
elaboração uma análise da evolução urbana de Natal completa, devido a falta de dados, 
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que prossegue até a finalização da pesquisa em processo de revisão do Plano Diretor 
de Natal. Encontrou-se durante a pesquisa uma grande atenção ao trabalho realizado 
pelas simulações paramétricas realizadas na orla de Natal, gerando interesse nas 
atividades realizadas pelo departamento e permitindo que as informações sobre 
propostas referentes ao futuro da cidade não sejam evidenciadas. 

Portanto, entende-se como necessário o prosseguimento da linha de pesquisa, de 
maneira que o banco de dados possa se consolidar e permitir uma análise completa do 
município, contribuindo para o melhor aproveitamento do desenvolvimento já realizado. 
A continuidade do trabalho, acrescentando esse novo foco, será feita no projeto de 
pesquisa iniciado esse ano e intitulado “Visualização da morfologia urbana como 
ferramenta auxiliar em processos participativos de planejamento na Região 
Metropolitana de Natal” (PIG17932-2020), coordenado pelo prof. Hélio Takashi de 
Farias e do qual faz parte as professoras coordenadoras do projeto ao qual esse plano 
se vinculou. 
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Folder sobre Macrozoneamento 
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Simulação de mudança de prescrição urbanística 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2543 

 

 

Simulação de mudança de prescrição urbanística 
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Vídeo sobre o Plano Diretor e Macrozoneamento 
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Vídeo sobre Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) 
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Vídeo Você Sabia? Sobre o Plano Diretor 
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Imagens distribuidas pelo Fórum Direito à Cidade 
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CÓDIGO: HS1195 

AUTOR: RENATA CYBELE DOS REIS PINHEIRO 

ORIENTADOR: AMIRIA BEZERRA BRASIL 

 

 

TÍTULO: Vazios urbanos em Capim Macio: Espacialização, Classificação e 

Compreensão. 

Resumo 

Os vazios urbanos surgem como consequência da produção capitalista do espaço 
urbano, sendo partes da malha urbana consolidada das grandes cidades que estão sem 
uso, e, portanto não cumprem a função social da propriedade. Esse plano faz parte de 
uma pesquisa que tem como objetivo identificar, categorizar e compreender os vazios 
urbanos de Natal, mais especificamente no bairro de Capim Macio, tomando como base 
a legislação urbana municipal. A relevância desse tema é ainda maior devido ao 
processo de revisão do Plano Diretor de Natal que está em andamento. Dessa forma, 
têm-se dentre os objetivo contribuir para a revisão do PDN com dados atualizados sobre 
os vazios urbanos, e estudar a aplicabilidade dos instrumentos urbanísticos que já 
existem, pensando também em visualizar novos instrumentos que se adequem melhor 
às características dos vazios urbanos estudados, se assim for necessário. Todos os 
esforços são motivados pela possibilidade dos vazios urbanos representarem mudança 
positiva na cidade, podendo ser uma ferramenta para a construção de um espaço 
urbano mais democrático, através da utilização dos instrumentos certos. 
 
Palavras-chave: Vazios urbanos. Função social da propriedade. 

TITLE: Urban voids in Capim Macio: Spatialization, Classification and Understanding. 

Abstract 

Urban voids arise as a consequence of the capitalist production of urban space, being a 
part of the consolidated urban fabric of large cities that are unused, and therefore do not 
fulfill the social function of property. This research arises with the objective of identifying, 
categorizing and understanding the urban voids of Natal, more specifically in the Capim 
Macio neighborhood, based on the municipal urban legislation. The relevance of this 
theme is even greater due to the process of revising the Natal Master Plan that is 
underway. Thus, the objective is to contribute to the revision of the Natal Master Plan 
with updated data on urban voids, and to study the applicability of existing urban 
instruments, also thinking about visualizing new instruments that are better suited to the 
characteristics of the studied urban voids, if necessary. All efforts are motivated by the 
possibility that the urban voids represent positive change in the city, and can be a tool 
for the construction of a more democratic urban space, through the use of the right 
instruments. 
 
Keywords: Urban voids. Social function of property. 

Introdução 

O modo de produção capitalista influencia diretamente na produção do espaço, 
impactando as cidades por meio da distribuição heterogênea de infraestrutura e de usos 
dos lotes, de forma a atribuir diferentes valores fundiários em locais diferentes da cidade, 
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seguindo a lógica do mercado imobiliário. Os vazios urbanos são produtos desse 
processo de produção, sendo espaços da cidade que não estão cumprindo a premissa 
fundamental da política dedesenvolvimento urbano estabelecida pelo Estatuto da 
Cidade (2001): a função social da propriedade. 
A constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), através dos artigos 182 e 183 da 
Política Urbana, estabelece condições para a efetivação da função social da 
propriedade, atribuindoà legislação urbana municipal - o Plano Diretor - o dever da 
elaboração de definição mais detalhada. Os artigos da Constituição são regulamentados 
pela Lei Federal n° 10.257, conhecida como Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), que 
estabelece instrumentos urbanísticos para lidar com vazios urbanos e assegurar que a 
função social da propriedade seja efetivada, cabendo também aos Planos Diretores 
detalhar como esses instrumentos serão aplicados. Dessa forma, considerando-se que 
os vazios urbanos são imóveis que não estão em uso, ou estão sendo utilizados com 
potencial construtivo inferior ao mínimopermitido para os seus terrenos ou lotes, 
entende-se que estes não estão cumprindo a função social. 
A ausência de definição detalhada para a função social da propriedade no Plano Diretor 
dificulta que os instrumentos urbanísticos de gestão urbana regulados pelo Estatuto da 
Cidade (BRASIL,2001) sejam aplicados e efetivem o cumprimento desta. Além disso, a 
dificuldade é potencializada pela divergência na classificação dos vazios urbanos no 
meio acadêmico e nas legislações urbanas municipais e pela escassez de dados 
atualizados sobre eles. 
Para contribuir nessa perspectiva, em 2019 foi criado o projeto de pesquisa Vazios 
Urbanos em Natal/RN, com o objetivo de compreender, categorizar e identificar os 
vazios urbanos de Natal a partir da exigência do cumprimento da função social da 
propriedade, a fim de contribuir também para o processo de revisão do Plano Diretor de 
Natal com dados atualizados, e debates sobre os instrumentos urbanísticos. 
Dessa forma, o presente artigo surge como produto de um dos planos de trabalho que 
compõe o projeto de pesquisa mencionado, tendo como objetivo a identificação e 
categorização dos vazios urbanos de Natal, no bairro de Capim Macio, pela perspectiva 
da morfologia e da legislação urbana. Existem outros dois planos de trabalho aliados a 
este, compondo a pesquisa, que realizam o mesmo estudo nos bairros da Ribeira e das 
Rocas. 
Acerca dos resultados, destaca-se o avanço da produção acadêmica com o artigo: 
“Vazios urbanos em Natal: um estudo para categorização das áreas ociosas e 
subutilizadas” (ATAÍDE, BRASIL, et al., 2019); o Trabalho Final de Graduação 
“Especulação, sol e mar: os vazios urbanos de Ponta Negra” (CAVALCANTE, 2019) e 
o artigo “Especulação Imobiliária em Eixo de Expansão do Mercado Imobiliário: A 
(in)sustentabilidade dos Vazios Urbanos de Capim Macio/Natal” (BRASIL, 
CAVALCANTE, et al., 2019). Além disso, em parceria com o projeto de extensão Fórum 
Direito à Cidade, a pesquisa contribuiu para o processo de revisão do PDN a partir de 
conceituações de vazios urbanos, algumas das quais aceitas e incorporadas na minuta 
de lei atual. 
No prosseguimento do artigo, no capítulo de metodologia será explicada a base teórica 
utilizada para a compreensão e categorização dos vazios urbanos, assim como os 
procedimentos utilizados para chegar-se aos mapas produzidos. Nos resultados, serão 
apresentados um breve contexto histórico e os parâmetros que o Plano Diretor 
estabelece para o bairro de Capim Macio, assim como a espacialização e categorização 
dos vazios. E nas conclusões, serão realizadas reflexões acerca dos resultados 
encontrados apresentando também o planejamento para o prosseguimento da 
pesquisa. 
 

Metodologia 
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A pesquisa usa como base teórica para o entendimento da definição e classificação dos 
vazios urbanos a produção da professora Andréa Borde, da UFRJ, em especial a tese 
de doutorado “Vazios urbanos: perspectivas contemporâneas.” (BORDE, 2006); e os 
trabalhos do grupo de pesquisa português NoVOID - Universidade de Lisboa. 

Para a contextualização da pesquisa em Natal, inicia-se com o Estatuto da Cidade, e 
depois faz-se uma reflexão a partir do plano diretor. Utilizou-se como base as 
disposições do Plano Diretor a respeito do bairro de Capim Macio, o artigo “Vazios 
urbanos em Natal: um estudo para categorização das áreas ociosas e subutilizadas” 
(ATAÍDE, BRASIL, et al., 2019); o Trabalho Final de Graduação “Especulação, sol e 
mar: os vazios urbanos de Ponta Negra” (CAVALCANTE, 2019), que apesar ter como 
universo de estudo outro bairro, será a metodologia guia para o desenvolvimento da 
identificação, conceituação e classificação dos vazios. 

Se por um lado, os vazios urbanos representam o impacto do modo de produção 
capitalista nas cidades e materializam o não cumprimento da função social da 
propriedade, por outro lado esses espaços também podem representar possibilidade de 
transformação urbana. Com a aplicação de instrumentos urbanísticos adequados, é 
possível utilizá-los para a construir cidades mais democráticas (BORDE, 2012). 

Para a compreensão dos vazios urbanos nesta pesquisa foi utilizada a perspectiva de 
vazios urbanos sob as lentes da legislação (BRASIL, 1988 e 2001) e do Plano Diretor 
de Natal (NATAL, 2007), construída junto com essa pesquisa por Cavalcante (2019). O 
autor compreende a definição de vazios urbanos como imóvel situado em “parcela do 
município passível de uso e/ou ocupação que não exerce a sua função 
social/socioambiental da propriedade” (CAVALCANTE, 2019, p. 52). A classificação de 
vazios apresentada pelo autor consiste na divisão em 3 categorias: vazios não 
edificados, vazios subutilizados e vazios não utilizados. 

Os vazios não edificados são áreas sem uso com área construída igual a zero, não 
cabendo nessa categoria: Áreas Não Aedificandi e Zonas de Proteção Ambiental, pois 
mesmo não possuindo construções, cumprem uma função socioambiental 
(CAVALCANTE, 2019, p.56-58). 

A categoria de lotes subutilizados é constituída pelos lotes que possuem áreas 
construídas computáveis menores que 10% a área total do lote, edificações ociosas, ou 
lotes não edificados com usos transitórios, como estacionamentos. Ainda dentro desta 
categoria, podem estar imóveis não utilizados ou imóveis abandonados (CAVALCANTE, 

2019, p. 58-60). 

Com base nesses conceitos, foi feita a identificação e categorização dos vazios urbanos 
de Capim Macio, adotando-se como variáveis o tamanho do lote e a localização dentro 
das zonas e áreas especiais estabelecidas pelo Plano Diretor. Para a classificação de 
tamanho, adotou-se intervalos definidos de área dos lotes, tendo como partido o lote 
mínimo formal de Natal, que é de 200 m². Para a classificação de localização, 
considerou-se que uma parcela do bairro é localizado na Zona de Adensamento Básico 
e outra parcela está em uma Área Especial de Controle de Gabarito, como será 
explicado melhor posteriormente, e dividiu-se os vazios nessas duas áreas. Depois, 
foram cruzadas as variáveis de tamanho e localização, elaborando-se outro mapa que 
nos permite chegar a conclusões mais profundas acerca desses vazios. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2551 

 

A parte mais prática de elaboração de mapas com a identificação das áreas ociosas no 
bairro de Capim Macio foi realizada através do programa de georreferenciamento 
ArcGIS, com base nas informações mais atualizadas que a Secretaria de Meio Ambiente 
de Urbanismo (SEMURB) possuía sobre os lotes de Natal. Foram utilizadas imagens do 
Google Earth (2019), que foram sobrepostas ao arquivo de parcelamento dos lotes no 
ArcGIS, sendo esse o ponto de partida para o desenvolvimento dos mapas. Essa 

sobreposição gerou um mosaico do bairro (figura 01). 

Figura 01 - Mosaico do Bairro de Capim Macio. 

Fonte: Elaborado pela base de pesquisa,a partir de dados da SEMURB (2018) e Google 
Earth (2019). 

Com base nas definições e classificações apresentadas anteriormente, neste trabalho 
o foco do estudo foram os vazios urbanos não edificados. A identificação desses vazios 
foi realizada por meio do Google Maps, e posteriormente para a confirmação da 
ausência de uso também foi utilizado o Google Street View (2019). 

 
Resultados e Discussões 

 

O bairro de Capim Macio localiza-se na Região Administrativa Sul de Natal, tendo como 
limites, a norte: o bairro de Lagoa Nova, a sul: o bairro de Ponta Negra e a ZPA 05, a 
leste: a Zona de Proteção Ambiental 02 do Parque das Dunas, e a oeste: os bairros de 

Candelária e Neópolis. 

Na classificação de macrozoneamento do Plano Diretor, o bairro localiza-se na Zona de 
Adensamento Básico (ZAB), (Figura 02). Isso significa que o bairro possui o coeficiente 
de aproveitamento básico do município, de 1.2, por ser um local com infraestrutura ainda 
insuficiente para receber a expansão da cidade, estando os locais com infraestrutura 
para tal na Zona Adensável. 

Figura 02 - Macrozoneamento de Natal e Localização de Capim Macio. 

Fonte: Elaborado pela base de pesquisa,a partir de dados da SEMURB (2018) e Google 

Earth (2019). 2020. 

 lém disso, o bairro também é recortado pela avenida Roberto Freire, uma importante 
via estrutural que é eixo de expansão do mercado imobiliário para o sul da cidade, 
conectando o centro da cidade ao litoral sul, que divide o bairro em duas áreas com 

características diferentes. 

A área norte do bairro, demarcada de rosa (figura 03) é uma Área Especial de Controle 
de Gabarito (AECG), que existe para a proteção da paisagem do Parque das Dunas 
através da restrição de 6,00 metros de altura para as edificações ali inseridas. Na área 
sul do bairro, abaixo da avenida Roberto Freire, esse instrumento não é aplicado, 
estando então submetida apenas às prescrições regulares do Plano Diretor para a ZAB. 

Figura 03 - Ocupação do solo no bairro de Capim Macio em 2018. 
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Fonte: Elaborado pela base de pesquisa,a partir de dados da SEMURB (2018) e Google 
Earth (2019). 2020. 

A formação do bairro de Capim Macio é recente e é ligada diretamente à expansão das 
atividades turísticas no litoral sul de Natal. Na década de 1940, o que havia na região 
era apenas a avenida Roberto Freire, que há época era chamada de Estrada de Ponta 
Negra, ligando o centro da cidade às casas de veraneio da elite, e tendo a presença de 
algumas casas nas margens da via (CAVALCANTE, 2018). A partir da década de 50 os 
primeiros loteamentos privados surgiram, sendo entregues os primeiros conjuntos 
habitacionais, na década de 1970. 

A década de 1980 foi marcante para a dinâmica de formação do bairro, pois houve a 
dissolução do Banco Nacional de Habitação, que culminou no aumento de investimentos 
imobiliários de caráter privado, que priorizavam a construção de edificações verticais, 
modificando o padrão anterior do bairro que consistia em conjuntos majoritariamente 
horizontais (NASCIMENTO, 2011, apud ARAÚJO, PEREIRA, et al., 2016). Além disso, 
nesse mesmo período houve a inauguração da Via Costeira, um projeto feito para 
consolidar o bairro de Ponta Negra como polo turístico e espaço de lazer das classes 
média e alta, (SILVA, 2007, p.46). 

Essa crescente valorização do bairro de Ponta Negra enquanto área de turismo e lazer 
teve como consequência a crescente valorização do bairro de Capim Macio, mesmo 
que não houvesse infraestrutura tão boa quanto os bairros mais antigos da cidade, 
apenas pela localização privilegiada. 

A compreensão da formação do bairro é importante para o entendimento de suas 
características, e, consequentemente, para os motivos que provocaram a consolidação 
de vazios urbanos no local. O fato de ser uma região valorizada pela proximidade a um 
polo turístico contribui para a lógica capitalista de mercado de retenção de terras para 
especulação imobiliária. 

O ponto de partida para o estudo dos vazios, como mencionado anteriormente, foi a 
montagem de um mosaico sobrepondo as imagens do Google Earth aos lotes 
disponibilizados pela SEMURB (Figura 01). O passo seguinte foi localizar os vazios não 
edificados encontrados no bairro, para que conseguíssemos obter um número total de 

vazios e visualizar a situação desses no bairro de uma forma geral. 

Foi obtido um resultado de 296 vazios não edificados no bairro, o que totaliza 
aproximadamente 291.288,08 m², com concentração maior na região em que não incide 
o instrumento de AECG (Figura 04). 

Figura 04 - Mapa dos lotes não edificados e sem uso em Capim Macio. 

Fonte: Elaborado pela base de pesquisa,a partir de dados da SEMURB (2018) e Google 
Earth (2019). 2020. 

Para fins de análise, esses vazios foram divididos em duas variáveis: tamanho do lote 
e localização. A escolha pela primeira variável justifica-se pela necessidade de entender 
e classificar os vazios de forma a analisar a aplicabilidade de instrumentos urbanísticos 
como Parcelamento, edificação ou utilização compulsória (PEUC); Área Especial de 
Interesse Social (AEIS) de vazio e Imposto predial territorial urbano (IPTU) progressivo 
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no tempo de acordo com o padrão do PDN. Sendo assim, classificou-se os lotes a partir 
de intervalos de tamanhos de área. 

Partiu-se do princípio do lote padrão estabelecido, que possui 200 m², sendo esse o 
menor lote admitido para parcelamentos de característica formal no município (NATAL, 
2007), sendo “vaziosmenores de 200 m²” o primeiro intervalo estabelecido, com a 
intenção de entender se os vazios do bairro estão em lotes regulares ou não. 

Logo após, considerou-se a área mínima que os lotes devem ter para serem passíveis 
de caracterização como AEIS de vazios, sendo esta esta igual ou superior a 400m². 
Outro critério adotado foi o de que para o instrumento do PEUC, são passíveis de 
notificação os imóveis inseridos na ZAB, desde que apresentem área superior a 

1.000,00m² (NATAL, 2007). 

Dessa forma, criou-se outros três intervalos, sendo eles: “área igual ou superior a 200m² 
e inferior a 400m²”, para identificar vazios que não estão passíveis de serem 
considerados AEIS de vazios; o segundo sendo “área igual ou superior a 400m² e 
inferior a 1000m²” para identificar vazios que estão passíveis de serem considerados 
AEIS de vazios mas não são podem ter o instrumento do PEUC ser utilizado; e por 
último, a categoria “área igual ou superior a 1000m²” para identificar vazios em que o 
PEUC pode ser aplicado. 

Figura 05 - Mapa dos lotes não edificados e sem uso em Capim Macio classificados por 
sua área. 

Fonte: Elaborado pela base de pesquisa,a partir de dados da SEMURB (2018) e Google 
Earth (2019). 2020. 

Como resultado têm-se que todos os vazios urbanos estão em lotes com mais de 200m², 
o que demonstra a característica formal do bairro, que pode ser observada também pelo 
histórico de formação do mesmo. Têm-se também que 11 vazios urbanos não estão 
passíveis de nenhum instrumento voltados para vazios urbanos que constam nas 
premissas do atual PDN. Além disso, identificou-se que 239 vazios estão passíveis de 
serem caracterizados como AEIS de vazios, e 46 vazios estão passíveis de aplicação 
do instrumento do PEUC. 

A escolha da segunda variável - de localização - justifica-se pela diferença de potencial 
construtivo entre os lotes da ZAB e os lotes que estão localizados na AECG, visto que 
estes possuem a limitação de altura das construções para no máximo 6 metros. Dessa 
forma, é possível analisar melhor a relação dos vazios com o entorno, e investigar o 
impacto que o adensamento construtivo desses vazios poderia causar para a 

infraestrutura do local. 

Figura 06 -Mapa dos lotes não edificados e sem uso em Capim Macio classificados por 
sua localização. 

Fonte: Elaborado pela base de pesquisa,a partir de dados da SEMURB (2018) e Google 

Earth (2019). 2020. 

Foram encontrados 65 vazios inscritos na AECG, representando aproximadamente 22% 
do número total de lotes e somando uma área de aproximadamente 32.745,42m². Isso 
significa 11,24% da área total dos lotes não edificados e sem uso. Os lotes inseridos na 
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ZAB somam 231,78% do total, somando aproximadamente 258.542,66m², e sendo 
88,76% da área dos vazios urbanos do bairro. 

Dessa forma, compreende-se que a maior parte dos vazios urbanos do bairro estão 
localizados em uma área sem muitas restrições construtivas, o que os torna lotes com 
grande potencial construtivo. De acordo com os parâmetros atuais, os vazios localizados 
da ZAB possuem um potencial construtivo de 310.251,19m². 

 
Conclusão 

 

Compreendendo-se a formação espacial de Capim Macio, os parâmetros legais que 
permeiam pelo bairro, e a localização, compreende-se que é um local com alto valor da 
terra. Após os resultados apresentados, consegue-se perceber que os vazios urbanos 
do bairro são para fins de especulação imobiliária, visto que possuem alto potencial 
construtivo, são lotes regulares e estão em uma área privilegiada da cidade. 

A compreensão das características particulares desses vazios, obtida através da 
classificação por tamanho e localização, permite o entendimento sobre a eficácia dos 
instrumentos urbanísticos do Plano Diretor para efetivar o cumprimento da função social 
da propriedade, e contribuir para a elaboração de instrumentos mais adequados. 

Os estudos da pesquisa terão continuidade, tendo direções para o aprofundamento 
acerca de vazios não edificados, e estudando vazios urbanos componentes de outras 
categorias mencionadas durante esse trabalho. Os novos planos de trabalho já estão 
em prática, continuando a pesquisa no bairro de Capim Macio e em outros bairros de 
Natal. 

Como contribuição da pesquisa, pode-se mencionar os artigos para o ENANPARQ 
2020, que ainda não foram publicados, mas que foram aprovados: os artigos 
“Especulação imobiliária em eixo de expansão do mercado imobiliário: a 
(in)sustentabilidade dos vazios urbanos de Capim Macio/Natal” e “Em busca da função 
social dos vazios urbanos: metodologia de caracterização e identificação para o bairro 

das Rocas, Natal-RN”. 

Com base em todas as informações apresentadas, é possível compreender que o 
objetivo geral da pesquisa foi alcançado, pois foi possível avançar no desenvolvimento 
da caracterização e análise dos vazios urbanos sob a ótica do Plano Diretor de Natal 
(2007) e do cumprimento da função social da propriedade no bairro de Capim Macio, de 
forma a contribuir para a revisão do PDN com dados atualizados e reflexões acerca da 
eficácia dos instrumentos urbanísticos atuais. Além disso, os dados aqui trazidos 
contribuem para os objetivos 10 e 11 do Desenvolvimento Sustentável da ONU, visto 
que os vazios urbanos contribuem para a desigualdade na distribuição de terras, e 
novas ideias para utilização desses espaços como ferramenta de transformação urbana 
colaboram com a construção de cidades mais sustentáveis. 
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Figura 01 - Mosaico do Bairro de Capim Macio. 
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Figura 02 - Macrozoneamento de Natal e Localização de Capim Macio. 
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Figura 03 - Ocupação do solo no bairro de Capim Macio em 2018. 
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Figura 04 - Mapa dos lotes não edificados e sem uso em Capim Macio. 
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Figura 05 - Mapa dos lotes não edificados e sem uso em Capim Macio classificados por 
sua área. 
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Figura 06 - Mapa dos lotes não edificados e sem uso em Capim Macio classificados por 
sua localização. 
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TÍTULO: Parametrização e simulação computacional integrados por meio do 

Grasshopper para análises de desempenho térmico, energético e luminoso 

Resumo 

As simulações computacionais paramétricas aplicadas à arquitetura vem sendo cada 
vez mais utilizadas em pesquisas nacionais (FELIPPE et al., 2015) e internacionais 
(SUYOTO, INDRAPRASTHA, PURBO, 2015; SAMUELSON, 2016) para investigação 
do impacto das decisões de projeto (SUYOTO, INDRAPRASTHA, PURBO, 2015) no 
desempenho termo-energético (FELIPPE et al., 2015), luminoso (FONSECA, PEREIRA, 
2014). A pesquisa do LABCON (UFRN) consistiu no estudo de viabilidade de 
ferramentas computacionais para a avaliação de desempenho luminoso e térmico, 
visando a geração de resultados mais fidedignos e confiáveis. Os programas utilizados 
para as análises foram: Rhinoceros (MCNELL, ASSOCIATES, EULA, 2012), plug-in 
Glare Analysis (WIENOLD, 2018) presente na plataforma do Grasshopper (RUTTEN, 
2015) para estudos de conforto luminoso; Photosphere (WARD, 1985), HDRscope 
(KUMARAGURUBARAN, INANICI, 2012) e WxFalseColor (BLEICHER, 2015) para 
elaboração, calibração e análise de imagens em High Dynamic Range (HDR); 
EnergyPlus (DOE, 2012), para avaliação de desempenho térmico. Os resultados 
alcançados, na área de iluminação natural, foram analisados por meio de planilhas 
eletrônicas, com elaboração e formatação de gráficos, com linguagem gráfica 
simplificada e inteligível para avaliação do desempenho luminoso e ofuscamento de 
cada ambiente. 

 

 
Palavras-chave: Simulações Computacionais, conforto ambiental, desempenho 

luminoso. 

TITLE: Parameterization and computer simulation integrated through Grasshopper for 

analysis of thermal, energetic and luminous performance. 

Abstract 

Parametric computer simulations applied to architecture are increasingly used in national 
(FELIPPE et al., 2015) and international (SUYOTO, INDRAPRASTHA, PURBO, 2015; 
SAMUELSON, project 2016) research to investigate the impact of (SUYOTO, 
INDRAPRASTHA's decisions, PURBO, 2015) in thermo-energetic performance 
(FELIPPE et al., 2015), luminous (FONSECA, PEREIRA, 2014). The research of 
LABCON (UFRN) consisted of the feasibility study of computational tools to evaluate 
luminous and thermal performance, characterized by the generation of more reliable and 
known results. The programs used for the analyzes were: Rhinoceros (MCNELL, 
ASSOCIATES, EULA, 2012), plug-in Glare Analysis (WIENOLD, 2018) present on the 
Grasshopper platform (RUTTEN, 2015) for studies of luminous comfort; Photosphere 
(WARD, 1985), HDRscope (KUMARAGURUBARAN, INANICI, 2012) and WxFalseColor 
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(BLEICHER, 2015) for elaboration, calibration, and analysis of images in High Dynamic 
Range (HDR); EnergyPlus (DOE, 2012), for evaluating thermal performance. The results 
achieved in daylighting were prevented using electronic spreadsheets, with preparation 
and formatting of graphs, with simplified and intelligible graphical language to assess 
each environment's luminous performance and glare. 
 

Keywords: Computacional simulations, environmental comfort, daylight performance 

Introdução 

O tema da pesquisa do LABCON (UFRN) visa explorar o impacto das características 
arquitetônicas no desempenho térmico e luminoso dos ambientes, para isso as 
ferramentas de parametrização e simulação computacional têm sido integradas com o 
objetivo de quantificar o desempenho, avaliar a influência de características da 
edificação e do comportamento do usuário, identificando diretrizes de projeto 
adequadas para promover o conforto ambiental. O conforto luminoso é influenciado por 
variáveis (VIANNA, GONÇALVES, 2001, p.17) como: “a radiação solar direta e difusa, 
a nebulosidade do lugar (tipo de céu) e a quantidade geral de luz natural disponível 
externamente (seus níveis de iluminância”. Os requisitos para uma boa visão podem ser 
resumidos da seguinte forma: “iluminância suficiente, boa distribuição, ausência de 
ofuscamento, sem contrastes marcantes e equilíbrio de luminâncias” (VIANNA, 
GONÇALVES, 2001). O ofuscamento pode ser evidenciado por meio de uma faixa de 
luminância muito extensa no ambiente, que pode reduzir o desempenho luminoso do 
ambiente e causar uma sensação de desconforto, sendo classificado como um 
ofuscamento desabilitador (IESNA, 2000). Atualmente, o ofuscamento é avaliado por 
meio de imagens HDR (INANICI, GALVIN, 2004; JACOBS, BROTAS, 2006), utilizando 
câmeras compactas (FARIA, 2007), ou profissionais (LIMA, 2016) para a geração de 
índices de ofuscamento como luminâncias (GARRETÓN, COLOMBO, PATTINI, 2018), 
probabilidade de ofuscamento em luz natural (DGP) e índice de ofuscamento em luz 
natural (DGI) (BIAN, LENG, MA, 2018). O Grasshopper é um programa para a 
construção de algoritmos visuais definidos a partir de variáveis e parâmetros únicos que 
podem ser alterados para gerar diferentes resultados e análises (FELIPPE, FONSECA, 
MORAES, PEREIRA, 2015). Além disso, também permite a integração de diferentes 
plug-ins de simulação computacional como o Honeybee (ROUDSARI, 2015), Ladybug 
(ROUDSARI, 2018), Daysim (REINHART, 2010), Evalglare (WIENOLD, 2012), Diva 
(SOLEMMALLC, 2016) e EnergyPlus (DOE, 2012). A modelagem paramétrica no 
programa Rhinoceros (MCNELL, ASSOCIATES, EULA, 2012) possibilita a integração 
do modelo com informações como o comportamento do usuário, a exemplo da pesquisa 
de Wen et al. (2011 apud SORGATO, 2015). O uso desses programas tornou possível 
a implementação de estudos de conforto ambiental a exemplo das teses ‘’O impacto do 
ofuscamento no (des) uso da luz natural em ambientes do tipo de escritório em baixa 
latitude’’ (CARVALHO, tese em andamento) que trata da identificação das principais 
causas de inibição do uso da luz natural em ambientes de escritórios no clima tropical, 
considerando a interação do usuário com os sistemas de sombreamento e luz artificial, 
“Desempenho termoluminoso de escritórios com grandes aberturas considerando a 
interação dos usuários no clima tropical’’ (HAZBOUN, tese em andamento) que investiga 
o impacto de fachadas com grandes aberturas e a interação dos usuários no 
desempenho termoenergético e luminoso de escritórios em clima quente e úmido, e da 
tese ‘’Otimização da avaliação do nível de eficiência energética de edificações 
comerciais’’ (DIAS, tese em andamento) que visa investigar formas de simplificação de 
avaliação energética. As ferramentas de parametrização aliadas a simulação de 
desempenho térmico, energético e luminoso, possibilitama análise da eficiência 
energética de uma edificação, quantificação do o desempenho ou utilização dos 
modelos como suporte para o desenvolvimento de diretrizes, selos e etiquetas de 
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acordo com o Requistos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética 
de edifícios comerciais, de serviços e públicos (RTQ-C), (INMETRO, 2010). Esta 
pesquisa oferece procedimentos de análise que podem contribuir para uma melhoria do 
desempenho termo-luminoso e consequentemente da eficiência energética, além de 
estudar tecnologias que permitam uma eficiência energética, critérios que estão em 
concordância com objetivo 7 da Agenda 2030 da ONU. 
 
Metodologia 

 

As pesquisas em curso no LABCON (UFRN) utilizaram os softwares Photosphere 
(WARD, 2019), HDRScope (KUMARAGURUBARAN, INANICI, 2012), WxFalseColor 
(BLEICHER, 2015), Rhinoceros (MCNELL, ASSOCIATES, EULA, 2012), Grasshopper 
com os plug-ins Honeybee (ROUDSARI, 2015), Ladybug (ROUDSARI, 2018), Daysim 
(REINHART, 2010), Evalglare (WIENOLD, 2012), Diva (SOLEMMALLC, 2016). Com 
esses programas, foram realizadas as simulações de desempenho luminoso e 
ofuscamento. Já o software Energy Plus (DOE, 2012) foi utilizado para o estudo de 
conforto luminoso, térmico e energético para avaliação do nível de eficiência energética. 
As abordagens realizadas foram: 

1. domínio e operação do software Energy Plus por meio de cursos online e manuais 
disponibilizados pelos desenvolvedores. Desenvolvimento de um manual de uso para o 

programa EnergyPlus (em andamento); 

2. auxílio na elaboração de conjunto de procedimentos fidedignos para avaliação de 
ofuscamento por meio de imagens HDR. Nesta etapa foram testados vários programas 
para elaboração, calibração e análise de imagens HDR. Os testes avaliaram o 
desempenho dos programas de modo a conservar a qualidade das imagens geradas, 
preservar as propriedades referentes à luminosidade e a gerar resultados confiáveis que 
retratassem a realidade observada para a localidade dos trópicos; 

3. Auxílio na formatação de saídas gráficas simplificadas para a avaliação de parte dos 
resultados relacionados à opinião dos usuários, desempenho luminoso e ofuscamento 
referentes à tese de doutorado “O impacto do ofuscamento no (des) uso da luz natural 
em ambientes do tipo de escritório em baixa latitude”; 

4. Formatação de documentação de projeto como ferramenta para avaliação das 
edificações pesquisadas na tese de doutorado “O impacto do ofuscamento no (des) uso 
da luz natural em ambientes do tipo de escritório em baixa latitude”; 

5. Pesquisa para elaboração de roteiro simplificado de programas online como: CIE Sky 
Generator (MARSH, 2018), para coleta de dados de luminância de céu; e Dynamic 
Daylight (MARSH, 2019) para avaliação de desempenho de luz natural e de 
sombreamento, por meio de métricas dinâmicas e máscara de sombra respectivamente; 

6. Realização de atendimento individual para cada pesquisador, além do suporte técnico 
com esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Para o estudo da eficiência energética e análise de incerteza de edificações comerciais, 
foi feito o estudo do programa EnergyPlus (DOE, 2012) para realização das simulações, 
por meio de cursos online para a aquisição e desenvolvimento de habilidades no 
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programa e estudo dos manuais elaborados pelos desenvolvedores dos programas. 
Posteriormente, foi iniciada a concepção de um manual resumindo as principais 
informações e procedimentos a serem realizados para as futuras simulações nos 
programas. 

 
Resultados e Discussões 

 

O estudos com o programa Energy Plus (DOE, 2012) possibilitaram a concepção de um 
manual com a descrição detalhada dos procedimentos que devem ser utilizados na 
realização de simulações de eficiência energética. Houve a realização de simulações 
testes para a identificação dos dados de saída dos programa com ajuste dos parâmetros 
para a realização de futuras simulações. Os procedimentos desenvolvidos para 
calibração, elaboração e redimensionamento de imagens HDR foram aprimorados, a 
partir do que foi desenvolvido no projeto de pesquisa anterior, quanto à calibração e 
elaboração das imagens HDR, influenciando na elaboração de imagens com 
conservação das propriedades de iluminação, tornando-as mais adequadas à realidade 
pesquisada quanto ao ofuscamento observado em cada ambiente, garantindo uma 
análise mais fidedigna e confiável para localidades com alto índice de brilho de céu. A 
formatação de saídas gráficas simplificadas permitiu uma melhor legibilidade dos dados, 
contribuindo para uma melhor agilidade, rapidez e interpretação dos dados analisados 
facilitando a leitura e avaliação da luz natural e ofuscamento em ambientes de 
escritórios. A formatação dos projetos permitiu identificar, por meio das plantas baixas, 
os edifícios e salas analisados, possibilitando uma avaliação local mais adequada e 
precisa, facilitando o andamento da pesquisa de doutorado “O impacto do ofuscamento 
no (des) uso da luz natural em ambientes do tipo escritório em baixa latitude”.  A 
pesquisa e estruturação de roteiro simplificados dos programas CIE Sky Generator 
(MARSH, 2018) e Dynamic Daylight (MARSH, 2019), possibilitaram a organização de 
informações de programas gratuitos e de fácil acesso on line para futuros cursos ou 
aulas a serem ministradas na disciplina de conforto luminoso. Com o estudo e pesquisa 
feitos para possibilitar a execução das operações citadas, foi possível contribuir e 
atualizar os procedimentos realizados anteriormente nas pesquisas em andamento 
dentro do laboratório, principalmente no que se refere a utilização de programas 
adequados para cada etapa das simulações realizadas, dando assim o suporte 
necessário para a realização destas. 

 
Conclusão 

 

O estudo dos diversos programas utilizados para a simulação energética, permitiu a 
identificação das principais características que comprometem a eficiência energética de 
um ambiente. No entanto, com a comparação e estudo dos dados coletados, percebeu-
se a deficiência de caracterização dos índices da literatura em ambientes de escritório 
em clima tropical. O estudo com o Energy Plus permitiu compreender como realizar 
simulações de eficiência energética para diferentes parâmetros inseridos variando de 
acordo com o modelo da edificação e possibilitou o início da elaboração de um manual 
dos procedimentos realizados nas simulações, mas devido as circunstâncias atuais 
mundiais da pandemia não foi possível avançar para a finalização do manual do 
programa Energy Plus (DOE, 2012). O aprofundamento do processo de elaboração, 
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calibração e redimensionamento de imagens HDR, realizado por meio de sucessivos 
testes, permitiu a elaboração e sistematização de um procedimento para avaliação de 
ofuscamento por meio de imagens HDR com alta confiabilidade e facilidade de 
reprodução para pesquisas posteriores que envolvam avaliação de ofuscamento. O 
auxílio às pesquisas de doutorado permitiu uma maior integração, intercâmbio de 
informações e agilidade para a execução das pesquisas. O estudo dos programas 
utilizados para os diversos tipos de simulações sobre desempenho térmico, energético 
e luminoso agregaram muito conhecimento prático ao laboratório. O uso dessas 
ferramentas proporciona diversos tipos de análises, combinações e com diferentes 
configurações de variáveis, o estudo de diversos modelos de ambientes, com 
características diferentes. Tudo isso torna viável o desenvolvimento de diretrizes 
projetuais que façam com o que o ambiente possua boa eficiência energética e o estudo 
de elementos arquitetônicos que proporcionem e auxiliem no desempenho térmico, 
energético e luminoso de uma edificação, especialmente para climas quentes e úmidos. 

Limitações encontradas 

Necessidade de aprofundamento nos estudos sobre os programas CIE Sky Generator 
(MARSH, 2018) e Dynamic Daylight (MARSH, 2019); Tempo insuficiente para 
aprofundamento nos estudos sobre o programa Energy Plus, realização de simulações 
com edifícios reais e não conclusão da elaboração do manual de procedimentos para 
uso do programa. 

Sugestões para pesquisas futuras 

Realização de pesquisas mais avançadas com o program CIE Sky Generator (MARSH, 
2018), para verificação da fidedignidade dos dados calculados de luminância de céu 
para os trópicos; Realização de simulações testes no programa Dynamic Daylight 
(MARSH, 2019), para verificar se o comportamento luminoso retratado pelo programa 
está conforme a realidade das localidades situadas próximas aos trópicos.Realização 
de simulações no programa Energy Plus e aprofundamento dos parâmetros e resultados 
gerados pelo programa. 
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TÍTULO: A NOSSA “LAVOURA-DINHEIRO”: REDES E USO DO TERRITÓRIO PELO 

ALGODÃO NO RIO GRANDE DO NORTE (1924-1942) 

Resumo 

A imprescindibilidade de aprimorar a produção algodoeira estadual, por meio da 
melhoria e expansão das vias de circulação e do processo produtivo dessa fibra, 
desembocou numa série de intervenções governamentais, na primeira metade do 
século XX, encabeçadas pelo Ministério da Agricultura, Inspetoria Federal de Obras 
Contra as Secas e Governo estadual. Esses entes estatais atuaram sobre o espaço 
norte-rio-grandense a fim de possibilitar a infraestrutura logística adequada à otimização 
do seu arranjo produtivo. Destarte, o objetivo do presente trabalho consiste em 
compreender a influência das intervenções político-econômicas envolvendo a 
cotonicultura nas ações voltadas ao transporte de mercadoria e modernização do 
território no RN. Para tanto, toma-se como constructo teórico fulcral a categoria de 
análise de uso do território, proposta por Milton Santos (1999, 2008, 2009), associada à 
dinâmica das redes técnicas conceituadas por Corrêa (1996, 2012) e Dias (2000). Tais 
aportes respaldaram sua confrontação com a análise crítica dos relatórios 
governamentais publicados à época e a historiografia local. Objetivamente, o uso do 
território instituído pela política algodoeira, por meio das redes de circulação, fez o 
algodão potiguar chegar em 1938 com mais de 2/3 do total produzido categorizado na 
qualidade de primeira classe. Auxiliou, também, na disseminação do plantio dessa fibra 
pelo estado e no processo de articulação intrarregional dos municípios potiguares. 
 
Palavras-chave: Cotonicultura; Modernização do Território; Obras contra as Secas. 

TITLE: OUR “LAUNDRY-MONEY”: NETWORKS AND USE OF THE TERRITORY BY 

COTTON IN RIO GRANDE DO NORTE (1924-1942) 

Abstract 

The need to improve state cotton production, through the improvement and expansion 
of the circulation routes and the production process of this fiber, led to a series of 
government interventions in the first half of the 20th century, led by the Ministry of 
Agriculture, Federal Inspectorate of Works Against Drought and State Government. 
These state entities acted on the North-Rio Grande region in order to enable the 
appropriate logistics infrastructure to optimize their productive arrangement. Thus, the 
objective of the present work is to understand the influence of political-economic 
interventions involving cotton culture in actions aimed at transporting goods and 
modernizing the territory in RN. To this end, the category of territorial use analysis 
proposed by Milton Santos (1999, 2008, 2009), associated with the dynamics of the 
technical networks conceptualized by Corrêa (1996, 2012) and Dias (2000), is taken as 
the main theoretical construct. . Such contributions supported his confrontation with the 
critical analysis of government reports published at the time and local historiography. 
Objectively, the use of the territory instituted by the cotton policy, through the circulation 
nets, made cotton from Rio Grande do Norte arrive in 1938 with more than 2/3 of the 
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total produced categorized as first class quality. It also helped in the dissemination of the 
planting of this fiber across the state and in the process of intra-regional articulation of 
the municipalities. 
 
Keywords: Cotton culture; Modernization of the Territory; Works against Droughts 

Introdução 

A dificuldade de transporte para o escoamento da produção do Rio Grande do Norte 
(RN) configurava o principal entrave à vazão de excedentes agrícolas. A cultura 
algodoeira, base da economia estadual durante longo período, teve sua ascensão 
transcorrida em dois períodos: na segunda metade dos anos 1700 e entre o último 
quartel do século XIX e primeiras décadas do século XX. O fluxo pelas estradas 
carroçáveis, que se abriam com a circulação de animais (principal meio de transporte 
até o século XIX), majorava o preço do produto e tornava mais cara a exportação. 
  
Os portos marítimos da capital Natal, de Areia Branca e Macau eram os principais eixos 
movimentação de mercadorias, O entrave estava em promover a chegada dos produtos 
do interior ao litoral num sistema viário capaz de manter os dois polos devidamente 
articulados. A utilização do sertão e de sua configuração territorial seria transformada 
pela expansão do plantio do algodão, que encontrara aqui condições fisiográficas 
fundamentais ao seu plantio. Áreas antes destinadas à pecuária extensiva passaram ao 
atendimento da cotonicultura, sobressaindo-se o Seridó potiguar onde floresceria 
aquele que se tornou conhecido por “ouro branco”: o algodão Mocó (ANDRADE, 1994; 
GOMES, 2017). 
  
Em 1880, iniciou-se a construção da primeira ferrovia no estado: a Estrada de Ferro 
Natal-Nova Cruz (EFNNC) – que buscava atender importante zona açucareira, todavia 
limitada aos vales úmidos do litoral. As outras duas linhas férreas que comporiam o 
complexo ferroviário do RN teriam suas atividades iniciadas em 1906, no caso da 
Central do Rio Grande do Norte (EFCRN), e 1915 a Mossoró-Souza (EFMS). O 
processo de expansão das últimas foi marcado pela morosidade e incontáveis 
paralisações, de modo que a conclusão de ambas se arrastaria até a segunda metade 
do século XX. 
  
Nesse sentido, a construção de estradas de rodagem, alternativa mais barata e com 
menor dispêndio de tempo, tornar-se-ia a marca das tentativas de integração, sobretudo 
com a institucionalização da política de combate à seca por meio da criação da 
Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), em 1909. Contudo, a definição do traçado 
destas vias não seria pautada apenas no intento de interligar áreas de produção às de 
escoamento. O acesso ao local das grandes obras hídricas e, especialmente, a 
articulação interna entre notáveis polos agrícolas ganhariam importância e influenciaram 
no delineamento destas obras. 
  
Iniciativas como a fundação, por parte do Ministério da Agricultura, Industria e Comércio, 
do Serviço do Algodão em 1915, com a finalidade de desenvolver a cultura algodoeira 
mediante a instalação de várias Estações Experimentais pelo país, inclusive no RN, 
levantaria a inevitabilidade de ajustes nos planos rodoviários existentes. Assim, 
questiona-se: de que maneira esses entes estatais empreenderam ações sobre o 
espaço norte-rio-grandense a fim de possibilitar a infraestrutura logística adequada à 
otimização do seu arranjo produtivo? 
  
Aspira-se, por conseguinte, compreender a influência das intervenções político-
econômicas envolvendo a cotonicultura nas ações voltadas à circulação de mercadoria 
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e modernização do território no RN, entre 1924 e 1942. Mais detalhadamente, se busca 
entender o desenrolar das obras públicas de caráter infraestrutural, no âmbito do 
“combate à seca” e do aperfeiçoamento das práticas agrícolas; discutir a reverberação 
dessas intervenções na articulação das regiões do estado; além de relacionar o uso do 
território com a dinâmica das redes. Por fim, almeja-se oferecer aportes à historiografia 
potiguar e aos estudos desenvolvidos no HCUrb atinentes à Geografia Histórica. 
  
A estrutura do trabalho é composta por dois tópicos: Método, onde se apresentam as 
principais referências e documentos levantados e sua forma de utilização; e Resultados 
e Discussões, composto por um subitem de considerações teóricas e outro de exposição 
do conjunto de reflexões advindas da análise dos materiais arrazoados. 
 
Metodologia 

 
Duas vertentes de investigação nortearam o estudo: a busca pela construção de uma 
base teórica e a análise dos dados empíricos em fontes primárias e secundárias. Como 
guia de apreensão teórica adota-se a complementariedade entre o conceito de redes 
geográficas e a categoria de análise de uso do território. Toma-se a contribuição, no 
caso das redes técnicas, dos aportes oferecidos por Roberto Lobato Corrêa (1996, 
2012); Leila Dias (2000) – alicerce da discussão conceitual –, e por Mário Santana 
(2004), ao apontar objetivos e funções dos agentes envolvidos na sua constituição. 
  
No que tange ao uso do território, emprega-se largamente as proposições do professor 
Milton Santos (1998, 2008, 2009). É a interação entre ambos princípios abstratos que 
permite a leitura mais ampla do território no seu aspecto material e imaterial. Em adição 
às ideias de Santos, André Gomes (2015) e Mirlei Pereira (2019) acrescentem ao uso 
do território, respectivamente, a invariável determinação de normas que o procedem e 
a imposição que se coloca no entendimento de uma dada configuração territorial para 
operacionalizar-se o ordenamento e a organização espacial dos objetos geográficos. 
  
O arcabouço teórico serviu de amparo na análise realizada dos inúmeros relatórios 
governamentais de, fundamentalmente, três órgãos: Inspetoria Federal de Obras Contra 
as Secas (1920, 1928, 1931-1933), Ministério da Agricultura (1920, 1924, 1938) e as 
mensagens encaminhadas pelo governador do estado à assembleia legislativa (1921, 
1922, 1925, 1928, 1930, 1940). Na ausência de espaço nas referências, segue link do 
domínio onde foi acessado a maioria dos relatórios: http://ddsnext.crl.edu/. 
  
Interessa salientar que, apesar de retratados no decorrer do trabalho associados uns 
aos outros a fim de garantir uma ordem cronológica coerente e uma concepção de 
totalidade, estes tem funções específicas: enquanto o Ministério da Agricultura fornece 
as informações necessárias ao desenvolvimento do aspecto político-administrativo do 
serviço algodoeiro, a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas provê, 
especialmente, elementos a respeito da malha viária e seu prolongamento. Ademais, os 
informes do governo do RN aprovisionam, além do andamento das próprias ações 
públicas que buscavam complementar o exercício dos demais entes, a realidade mais 
aproximada da conjuntura político-econômica e social local. 
  
Por conseguinte, é uma análise pautada na figura do Estado (em suas diferentes esferas 
e instituições). Entende-se que o processo ora analisado envolve outras nuances, mas 
pela natureza do método de pesquisa os esforços se concentraram na leitura da atuação 
estatal. A justificativa repousa na abundante quantidade de registros sobre seu papel, o 
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que não é correlato para outros sujeitos (trabalhadores, proprietários de terras, 
comerciantes). 
  
Para subsidiar os relatórios três documentos foram importantes: o diagnóstico 
apresentado pelo jornalista Amphiloquio Camara, escolhido como representante 
potiguar para pronunciar na Exposição do Centenário da Independência, em 1922, 
sobre as condições políticas, econômicas e sociais norte-rio-grandenses; o artigo da 
Revista Potyguar (1937) sobre a produção algodoeira e a explanação do ministro da 
agricultura, Fernando Costa, sobre o ano agrícola de 1939. 
  
O conjunto de documentos acima explicitados constituem a substancial fonte de 
informações e dados aqui trabalhados. Foi com base no seu levantamento e 
sistematização que se construíram quadros dispostos nos anexos e estabeleceram-se 
os resultados expostos no corpo do texto. Foi também por meio deles que se angariou 
a maioria das imagens utilizadas aqui com fins de ilustração. 
  
A coleta desse material foi realizada em arquivos e bibliotecas digitais e físicas. No 
primeiro caso, registra-se o acervo digital da Biblioteca Nacional e da Memória 
Estatística do Brasil (projeto de sistematização das obras presentes no Ministério da 
Fazenda). Na segunda condição, apontam-se as investigações feitas no Arquivo Público 
estadual do RN e no Laboratório de Imagens do departamento de História da UFRN 
(LABIM). 
  
Ao visar a contextualização da temática mais ampla, utilizou-se das produções do Grupo 
de Pesquisa História da Cidade do Território e do Urbanismo (HCUrb), notadamente 
acerca do conteúdo que envolve as obras contra as secas e o processo de 
“modernização” do território nordestino. Destacam-se as contribuições de Adielson Silva 
(2017); George Dantas; Angela Ferreira e Hélio Farias (2018); Hélio Farias (2008). 
  
Ademais, abalizam a discussão sobre a historiografia potiguar, em seu processo de 
produção do espaço e o objeto especificamente aqui analisado, Maria do Livramento 
Clementino (1985, 2010) e Denise Takeya (1987) – acerca do algodão potiguar e suas 
singularidades –; Manuel Correia de Andrade (1994); Lászlo A'rbocz (1986); José 
Lacerda Felipe (2011) e Fagner Silva (2016) quanto aos elementos da construção do 
território potiguar em sua dinâmica geoeconômica. 
  
A fim de ilustrar e representar o fenômeno discorrido produziram-se materiais 
cartográficos digitais que exibem a dimensão espacial da política algodoeira estadual. 
Para a confecção, utilizou-se da base territorial, em arquivos shapefile, disponibilizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A fonte das informações neles 
inseridos é, como já dito, advinda dos relatórios oficiais consultados. 

  

 

Resultados e Discussões 

 
Uso do território e redes: aproximações teóricas 
 
 
Para Santos (1999, 2008, 2008), o território per se não pode ser considerado uma 
categoria de análise, mas é o uso que o torna passível de apreensão. O território usado 
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nos permite a percepção da totalidade, evidenciando a indissociabilidade entre os 
sistemas de ações e objetos que compõem o espaço. Logo, não se trata de reconhecer 
os limites dimensionais ou físicos. Para além disso, o território em Santos é entendido 
na qualidade de condicionante para ações sociais futuras, no transcorrer do tempo 
histórico. O que define seu uso é a introdução de infraestruturas por meio da mediação 
técnica. 
 
 
 
No entanto, tal processo procede ao conhecimento dos arranjos da configuração 
territorial, entendida como “conjunto total integral, de todas as coisas que formam a 
natureza em seu aspecto superficial e visível” (SANTOS, 2008, p. 77). Ou seja, nada 
mais é que a disposição dos objetos geográficos existentes sobre a superfície, sejam 
eles naturais (rios, planaltos) ou artificiais (estradas, prédios). 
 
 
 
A importância em apreender a configuração territorial reside na sua tendência em definir 
os rumos de uso do território, na medida em que se define por um fazer político e repleto 
de intencionalidade. Os agentes hegemônicos buscam exercitar o poder sobre o 
território assentados na devida acepção dessa organização, já que o reconhecem como 
recurso (SANTOS, 2009). A categoria de análise do uso do território nos leva a duas 
leituras interdependentes acerca da sua constituição: uma das materialidades incutidas 
na própria configuração territorial e outras das imaterialidades, das ações políticas. 
Sendo assim, significa interpretar os objetos incutidos no espaço e o contexto de em 
que foram implantados (PEREIRA, 2019). 
 
 
 
Gomes (2015) acrescenta à discussão o entendimento de que os diferentes usos do 
território são normatizados. Isso quer dizer que sempre há algum tipo de regulação que 
define a sua operacionalização do ponto de vista técnico, político, econômico. A norma 
tem por fim garantir, em grande parte, a qualidade e segurança nas atividades 
econômicas, a produção, circulação e acumulação do capital (GOMES, 2015). 
Interpretar o uso do território impõe, nesse sentido, depreender as estruturas por onde 
ele se realiza, na medida em que a circulação de pessoas, bens e mercadorias 
impulsiona sua utilização. O argumento aqui é de que as redes geográficas (de 
estabelecimentos, técnicas) oferecem o pilar fulcral, em determinadas situações, a sua 
operacionalização. Na ótica de Corrêa (2012, p. 200), as redes geográficas são um 
“conjunto de localizações humanas articuladas entre si por meio de vias e fluxos”. Dias 
(2000) contribui nessa perspectiva ao afirmar que o surgimento das redes está 
associado a uma demanda social que instrumentaliza e viabiliza duas ações: circular e 
comunicar. 
 
 
 
Santana (2004) argumenta que as redes podem ser concebidas por dois vieses: um 
concreto e outro socioespacial. O primeiro aponta os constituintes concretos que 
edificam a estrutura espacial (rodovias, ferrovias, prédios); o segundo exprime a 
contribuição dos elementos na dinâmica espacial, mas que não se explicam isolados e 
sim numa trama de relações sociais e de produção. São as redes, preenchidas de 
conteúdo, que possibilitam a realização dos movimentos e do fazer social (CUNHA, 
2002; PEREIRA; KAHIL, 2006). É por meio delas que se concretiza o transporte e 
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circulação dos fluxos materiais (equipamentos, produtos) e imateriais (informações, 
decisões). Isto é, o que dita a forma-conteúdo de determinada rede é o arranjo dos 
objetos fixos por ela interligados e a maneira que o seu uso, e o território a qual ela está 
vinculada, é empreendido. Outrossim, o uso do território se dá por meio das articulações 
e elementos sobrepostos à configuração territorial. É esta simbiose que se procura 
evidenciar com o caso aqui analisado. 
 
Combater a seca e integrar o território: o Rio Grande do Norte na virada ao século XX 
 
No Nordeste, e especificamente no Rio Grande do Norte, a exploração dos pouco 
conhecidos entraves geográficos inatos ao território designaram algo a ser superado e 
encetaram ampla discussão sobre as possibilidades de incorporação da região ao 
Estado-nacional no cerne da Primeira República (DANTAS; FERREIRA; FARIAS, 
2018). A irregularidade pluviométrica e a topografia e vegetação inacessíveis 
compunham um desafio ao próprio desenvolvimento do RN. A ação da IOCS ganhou 
vulto em três frentes: construção de reservatórios hídricos, ferrovias/rodovias e 
intervenções no manejo agrícola e silvícola (FARIAS, 2008; SILVA, 2017). O ímpeto 
ferroviário que ganhara vulto no Brasil no último quartel do século XIX implantou no RN 
duas ferrovias: a EFNNC (1880) e a EFCRN (1906). A segunda, mais importante do 
ponto de vista do combate à seca, já que propunha penetrar o sertão e atingir o Seridó 
potiguar, teria relativa expansão até o ano de 1914 ao alcançar o distrito de Lajes, mas 
teve seu prolongamento postergado até a década de 1930. 
 
Da mesma forma, a EFMS iniciou sua operação em 1915, mas só chegou ao alto sertão 
cerca de vinte anos depois. A Primeira Grande Guerra (1914-1918) foi fator primordial 
para a lentidão nessas obras. Como a base material das linhas férreas era toda 
importada do exterior, e esse comércio havia encarecido drasticamente devido ao 
conflito, o alongamento do transporte ferroviário foi posto em stand-by. Naquela altura, 
a economia potiguar fundamentava-se em dois pilares: no cultivo do algodão e na 
salicultura. A cana-de-açúcar, outrora carro-chefe das finanças, não acompanhou as 
inovações técnicas no setor nem resistiu à concorrência internacional (FELIPE, 2011). 
O algodão seguiu trajetória contrária. Segundo Takeya (1987, p. 66) “a partir de 1880 a 
expansão de seu cultivo no Rio Grande do Norte ganhou novo e decisivo impulso, 
caracterizado pelo avanço da cultura sobre a Zona da Mata e pela disseminação de uma 
variedade de algodão característica do meio - o mocó - de fibra longe e resistente”. 
 
O consumo dessa fibra se dava majoritariamente no mercado externo, sobretudo pela 
indústria têxtil inglesa. Como sua produção e tipo mais procurados estavam no interior, 
mas a saída se dava pelos portos de Natal e Areia Branca, o transporte configurava 
significativo elemento de constituição tanto do valor final dos fardos quanto da própria 
escala que seria produzida. Expressa a inviabilidade financeira das ferrovias, a 
alternativa rodoviária ganha prioridade na então Inspetoria Federal de Obras Contra as 
Secas (IFOCS) a partir da década de 1920. Os trajetos estabelecidos obedeciam quase 
à mesma rota das duas principais linhas férreas de penetração, mas alcançaram 
localidades mais longínquas em menor tempo de construção. Além da articulação 
territorial, as estradas de rodagem buscavam providenciar o acesso aos sítios onde 
executavam-se as grandes obras hídricas pela inspetoria, mas sem um plano definido 
(FARIAS, 2008). 
 
As duas primeiras redes de estradas de rodagem tocadas pela IFOCS não guardavam 
elo de ligação e dependiam exaustivamente do repasse de recursos da União nas 
situações de calamidade pública ocasionadas pelas secas. A primeira, encetada pela 
Estrada de Automóveis do Seridó (Figura 01), com construção iniciada em 1915, 
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conectava a capital ao Seridó. Ali, abria caminho às obras dos açudes Gargalheiras e 
Cruzeta, em Acari, e Mundo Novo, em Caicó, além de facilitar o escoamento do algodão 
mocó. A segunda, intitulada rede do Assú (Figura 02) e iniciada em 1919, vinculava o 
município homônimo com o distrito de Lajes e, via ramal, à Santana dos Matos. Seu 
itinerário se justificava por dois motivos: levar os materiais necessários ao represamento 
das águas na bacia do rio Piranhas-Assú (BRASIL, 1925) e dar vazão à produção 
algodoeira que se expandia ao centro-norte do estado (A’RBOCZ, 1986). 
 
O objetivo inicial, de superação da descontinuidade territorial, ainda que não superado, 
foi substituído lentamente pela atenção em prover um sistema viário eficiente à 
articulação da produção algodoeira. O próprio governo do estado era claro quanto a 
isso, já que a estrutura econômica dependia dessa fibra. “A economia do estado 
depende cada vez mais da cultura do algodão [...] é para o algodão que devemos voltar 
as nossas vistas e dirigir os nossos esforços” (RN, 1922, p. 48). No pós-Primeira Guerra, 
a cotonicultura nordestina perde espaço no mercado internacional do algodão devido ao 
aumento da competitividade e maior exigência de atributos técnicos (TAKEYA, 1987; 
CLEMENTINO, 1985). Encontra, contudo, no mercado nacional a possibilidade de 
sustentar sua demanda, tendo em vista o florescimento da indústria têxtil brasileira no 
centro-sul do país nos primeiros decênios do século XX. Camara (1923) argumentava 
que era urgente dotar a produção local de uniformidade e uso de sementes puras, fato 
que somente ocorreria com a instauração de núcleos técnicos especializados. 
Engendrava a urgência em organizar um sistema de modernização do território estadual 
que capacitasse o produto local a competir na procura por fibras têxteis no país. Otimizar 
as etapas do processo de circulação entre o sistema e desse aos consumidores era 
indispensável. 
 
A política algodoeira e os usos do território norte-rio-grandense 
 
À concepção de um sistema viário estadual exportador progressivamente foi 
acrescentada a noção não só de garantir que o sertão estivesse articulado ao litoral por 
uma estrada principal, mas que o arranjo das vias assegurasse a conexão intrarregional 
entre os municípios. Questões atinentes ao baixo nível técnico do setor primário 
nacional foram temas que ganharam volume a partir dos primeiros anos do século XX, 
assentadas sobretudo na crise que envolvia todo setor agroexportador (TAKEYA, 1987). 
A criação do Serviço do Algodão em 1915, e reestruturado em 1920 pelo Ministério da 
Agricultura (SANCHES JR, 2014), objetivava “incrementar e melhorar a produção 
algodoeira no Brasil, mediante o estudo, propaganda dos processos culturais e de 
beneficiamento mais convenientes ao país, e aplicação das medidas de defesa sanitária 
agrícola” (BRASIL, 1921). No Rio Grande do Norte, ações voltadas ao estímulo da 
cotonicultura já existiam e continuavam a ser incitadas pelo governo local. A variedade 
Mocó encontrava nos mercados até o dobro de preço do algodão comum, desde que 
devidamente limpo e bem acondicionado (RN, 1922). Tal preocupação levou o então 
governador Antonio Melo a convocar, em 1923, a "Conferência Algodoeira de Acari”, 
onde instituiu medidas de proteção e fomento ao cultivo especializado do algodão mocó, 
como a proibição do plantio de outras espécies em certas zonas e a distribuição de 
sementes selecionadas (CAMARA, 1923). 
 
Naquele momento, a nascente indústria têxtil centro-sulista demandava dos produtores 
nordestinos cada vez mais o envio de produtos limpos, enfardados e com a devida 
classificação realizada (CLEMENTINO, 2010). Apenas em 1924 criou-se no estado a 
repartição do Serviço Nacional do Algodão, tendo a instalação da primeira Estação 
Experimental do RN atendido a várias condições da configuração territorial, entre elas: 
situações climatérica e agroecológica; localização próxima aos centros de população e 
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que fossem servidos por vias de comunicação e existência de cursos permanentes 
d’agua para irrigação (BRASIL, 1928). Definiu-se o município de Acari, área central do 
Seridó, aproveitando da ocupação na área de irrigação do já projetado Açude 
Gargalheiras, assim como da anteriormente estabelecida via Estrada de Automóveis do 
Seridó. Destarte, pode-se dizer que haviam três instâncias estatais atuando sobre o 
território potiguar em função da modernização territorial com vista ao aprimoramento da 
economia algodoeira (Quadro 1). 
 
Assim, instalou-se em 14 de outubro de 1924 a Estação Experimental do Seridó (EES), 
primeiro centro de operações técnicas do MAIC no RN. Além desse estabelecimento 
central, o serviço subdividir-se-ia em outros departamentos (Quadro 2). Entretanto, a 
estrutura material do serviço apenas adensaria sua configuração a partir de 1927. Nesse 
ano foram inauguradas a primeira Fazenda de Sementes, em Jundiaí (Macaíba), com 
terrenos cedidos pelo estado, duas Seções de Classificação nos portos de Natal e 
Mossoró, respectivamente, e outras duas subseções, uma em Lajes e outra em Jardim 
do Seridó. Já os campos de cooperação eram cinco, distribuídos em Natal, Ceará-Mirim, 
Santa Cruz, Baixa-Verde, Macau e Assú. É notória a maneira que a política algodoeira 
desfruta inicialmente da infraestrutura da rede viária já existente, estando todas as 
seções do serviço, excetuando-se a de Macau, incluídos na rede rodoviária ou 
ferroviária. Também estrategicamente, as divisões de classificação localizavam-se nos 
pontos de exportação, assim como as subseções nas áreas de convergência da 
produção sertaneja (Figura 03). 
 
Especialmente, a fazenda de Jundiaí intentava expandir a capilaridade da cultura 
algodoeira ao litoral. Experimentavam-se variedades de sementes importadas, 
buscando selecionar a mais adaptada às características locais e distribuí-la na região. 
Nos anos seguintes a atuação dos citados entes estatais sobre o território pautar-se-ia 
na delimitação zonal das espécies específicas do algodão, expansão das fazendas e 
campos, além da estruturação de vias por onde as materialidades do serviço do algodão 
se estabeleceria. Visando consolidar a cotonicultura na região central do RN, em 1928 
inaugurou-se uma nova Fazenda de Sementes em Sacramento (povoado de Santana 
dos Matos). A partir daqui, a utilização das vias já consolidadas não atendia às 
necessidades instauradas, de modo que, nesse mesmo ano, a IFOCS deu início a 
construção de uma estrada de rodagem que partia do ramal de Catolé do Rocha, em 
Caicó, e ia até a nova fazenda, promovendo contato direto entre o campo de 
experimentos e municipalidades do Seridó (BRASIL, 1929). 
 
É no ano de 1929 que transcorreu o maior signo da simbiose entre os três órgãos aqui 
analisados. A EES foi transferida de sítio para terras servidas pelo recém construído 
Açude Cruzeta, no povoado homônimo. O terreno destinado à represa hidráulica e à 
estação pertencia ao governo do RN, que o cedeu tanto à IFOCS quanto ao MAIC para 
utilização (GÓIS, 2017). Cruzeta, nesse sentido, representava um atributo estratégico 
na configuração territorial local, já que estava locada centralmente em relação às 
principais cidades seridoenses e facilitava a distribuição das sementes selecionadas, 
dinamizando a articulação intrarregional. Fruto do significativo uso do território pela 
política algodoeira e sua normatização territorial quanto à produção no estado, já em 
1930 o produto potiguar despontava como o de melhor qualidade do mercado nacional 
(Quadro 03). No entanto, a partir do governo de Getúlio Vargas (1930) e das mudanças 
macroeconômica e institucional suscitadas, transfigurou-se a bússola da política 
algodoeira local. 
 
O reformulado Ministério da Agricultura (MAG) passou a enfatizar a diversificação da 
produção agrícola nacional, buscando mitigar os impactos da crise de 1929 na 
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agricultura (SANCHES, 2014). Dado que o café era o principal produto paulista e 
símbolo maior daquela recessão, o estado de São Paulo entrou de cabeça na 
cotonicultura e passou a disputar mais efetivamente com o mercado nordestino. No caso 
do governo estadual, esse passou a ser coordenado por interventores nomeados pela 
União, o que o colocava, em grande parte, em um alinhamento ao poder central. Já a 
IFOCS voltava sua atenção à estruturação de grandes sistemas de irrigação, 
aproveitando os vales dos principais rios nordestinos (FARIAS, 2008). Na ótica das vias 
de comunicação, estabeleceram-se grandes linhas-tronco que interligariam a região e 
seriam alimentadas por várias estradas de rodagem subsidiárias. No RN, definiu-se a 
Rodovia Central com um trajeto que partia do povoado de Barra, norte da Paraíba, 
passava por Acari, Currais Novos, Assú e Mossoró até a divisa com o Ceará (BRASIL, 
1934). Esse trecho, do ponto de vista da circulação do algodão, promovia a conexão 
entre o Seridó e Mossoró, segunda rota de exportação do estado. 
 
 
 
Apenas entre 1936-1938 que o serviço adquire maior capilaridade sobre o território. 
Implanta-se um novo edifício técnico-prático: a Estação Experimental Valbert Pereira, 
na localidade de Baixa-Verde (Figura 04). É interessante notar que a sede desse 
município era atendida pela EFCRN, denotando a exploração do arranjo geográfico local 
na decisão locacional. Essa estação objetivava empreender pesquisas na variedade do 
algodão conhecido por “Verdão”, de tipo inferior ao Mocó, mas melhor adaptado aos 
atributos geofísicos do Agreste (BRASIL, 1939). Além disso, são criados campos de 
sementes em Acari (Figura 05), Caraúbas e Pau dos Ferros, evidenciando um aparente 
direcionamento da política algodoeira para a região Oeste (no caso de Caraúbas e Pau 
dos Ferros), certamente com o propósito de aproveitar o recente prolongamento da 
EFMS até o distrito de Almino Afonso. O intento pela especialização regional das 
diferentes espécies de algodão é recortado em três planos: plantio do algodão “matta” 
na faixa litorânea; “mocó” no Seridó e Oeste; e “sertão” ou “verdão” na porção central e 
Agreste. Ressalta-se que apenas o mocó possuía a qualidade requisitada pelo mercado 
nacional, enquanto os demais figuravam como tipos inferiores (COSTA, 1940). 
 
Esse alento e expansão das materialidades da política algodoeira sobre o território 
potiguar ocasionaram, novamente, numa safra com mais de 70% de sua produção 
classificada em tipos superiores – ou “de primeira” – (Quadro 04). Isso não aconteceria 
sem "a ação oficial, expressa na distribuição em todo o estado, de grandes quantidades 
de sementes da melhor qualidade [...] na rigorosa fiscalização das instalações de 
descomprensar o algodão [...] em suma os esforços envidados colimando o incremento 
e melhoramento da produção algodoeira do estado" (REVISTA POTYGUAR, 1937). 
Com a concreção da política algodoeira, logo o governo estadual, em parceria com a 
IFOCS, tratou de construir/reparar vias de comunicação que pudessem manter o serviço 
devidamente articulado para seus fins. Construiu-se, como parte da Estrada de 
Rodagem Central do RN, um trajeto que ligava diretamente Currais Novos a Mossoró 
(via Santana dos Matos, Angicos e Assú), trecho que entroncava na primeira localidade 
à antiga Estrada de Automóveis do Seridó e estabelecia elo direto com a capital. Nota-
se que a escolha de passagem por Santana dos Matos entrelaçava a EES com o campo 
de cooperação de Santana e também às outras municipalidades do centro-norte 
potiguar, onde expandia-se o emprego das variedades selecionadas nas estações 
experimentais. 
 
De Currais Novos também partiu uma estrada de rodagem subsidiária cortando o norte 
do Seridó e ligando-o a Jucurutu de onde, via Augusto Severo, chegava à Caraúbas e 
permitia o contato com todas as municipalidades do Oeste, já que esse último município 
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era sede tanto de linha férrea como rodoviária. Entre 1938-1942, outras vias carroçáveis 
também seriam construídas nessa última região, especialmente para integra-la ao 
restante do estado e promover dinamicidade à EFMS (RN, 1940). Em consequência, 
nos anos 1940 o tráfego rodoviário já competia estreitamente com o ferroviário. 
Caminhões e outros automóveis alcançavam os mais longínquos recantos norte-rio-
grandenses (A’RBOCZ, 1986). O mapa exposto na figura 06 apresenta a rede viária 
potiguar em 1942, com destaque para as estradas de rodagem (tronco e subsidiárias). 
No que tange ao serviço algodoeiro, em 1940 seu arcabouço normativo pulverizou-se 
ainda mais com a construção de vários postos de classificação e fiscalização por todas 
as regiões do estado (Figura 07). Ao promover o uso do território com instalação de 
variados objetos e interliga-los numa rede de circulação, propiciou uma aparente 
propagação do plantio e aumento da produção de algodão no RN (Figura 08), ademais 
de manter um produto estadual competitivo. 
 

Conclusão 

 
É o geógrafo Milton Santos que nos orienta a entender o uso do território como 
primordial, e não apenas sua leitura isolada e voltada ao seu caráter tangível. Portanto, 
a concretude do território, evidenciada pela sua configuração, não deve antepor-se à 
imaterialidade, ou seja, as relações sociais, políticas, econômicas, culturais, que se 
realizam sobre a sua dimensão. O uso do território impõe, destarte, a compreensão do 
processo e da totalidade das ações realizadas, mas também do terreno onde sucedem, 
num movimento complementar. Isso porque, possivelmente, é a materialidade que 
definirá o uso do território (SANTOS, 2009). Esse uso é, via de regra, normatizado, 
mensurável. Por esse motivo, sua interpretação não pode desprender-se da noção do 
conceito de redes (DIAS, 2000, CORRÊA, 2012), na medida em que é por meio destas 
que se dará o efetivo uso do território. 
 
No Rio Grande do Norte, a necessidade de consolidar o seu principal bem produtivo e 
de arrecadação para competir e angariar mercados durante as primeiras décadas do 
século XX engendrou várias intervenções para melhoria das suas condições básicas de 
produção e comercialização. A simbiose entre Serviço do Algodão (até 1933), IFOCS e 
Governo local produziu inúmeros procedimentos de utilização e otimização do território 
e da técnica sobre ele implantada. Toda essa operação impunha aos produtores norte-
rio-grandenses uma racionalidade no lido com o vegetal, obedecendo a critérios 
técnicos normatizados em âmbito nacional. A exigência, por exemplo, de instalação das 
Estações Experimentais, Delegacias de Classificação, Fazendas de Sementes e 
Campos de Cooperação, levou a ações como a doação de terrenos estaduais aos 
órgãos federais. Em troca, potencializava-se a fibra potiguar, aumentando 
competitividade e valor no mercado nacional, gerando mais receitas ao orçamento 
público. De uma utilização dos atributos precedentes da configuração territorial 
estadual, pulverizou-se e expandiu-se o escopo de atuação, impelindo a primordialidade 
em instituir vias capazes de conectar diferentes regiões. Em meio à atenção mais 
específica sobre as obras contra as secas, a IFOCS também garantia, direta ou 
indiretamente, os requisitos essenciais à ligação entre os objetos operacionais do 
intento modernizador. 
 
Objetivamente, as materialidades instituídas pela política algodoeira, promoveram uma 
melhoria do algodão potiguar e uma pulverização do seu plantio pelo estado. As ações 
que desembocaram das tentativas de sua melhoria e modernização, viabilizaram a 
construção de estradas de rodagem entre municípios envolvidos na teia produtiva, por 
onde circulavam informações e materiais. O uso do território norte-rio-grandense pelos 
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entes governamentais, por meio da utilização e estruturação de redes viárias de 
circulação, suas estruturas e disposições, auxiliaram no processo de articulação 
intrarregional dos municípios potiguares com a expansão da infraestrutura responsável 
por estabelecer a ligação entre as seções. 
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Anexos 

 

 

Figura 01: Caminhões da IFOCS em 1922 transportando o material necessário à 

construção da Estrada de Automóveis do Seridó. Fonte: SILVA, 2016. 
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Figura 02: Trecho da estrada de rodagem Lages-Assú na década de 1920, avistando-
se, ao centro, o pico do Cabugi, ponto mais elevado do estado. Fonte: CAMARA, 1923. 
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Quadro 1 - Instâncias governamentais e suas funções no uso do território pela política 
algodoeira no RN. Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 2 - Estrutura administrativa do Serviço do Algodão. Fonte: RIO GRANDE DO 
NORTE, 1928. Nota: Elaborado pelo autor. 
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Figura 03 – Sistema viário do RN em 1927, com destaque para localização das unidades 
do Serviço do Algodão. Fonte: IFOCS, 1927. Nota: Editado pelo autor. 

 

 

Quadro 03 - Classificação do algodão por estado quanto aos tipos (1930). Fonte: RIO 

GRANDE DO NORTE, 1930. 
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Figura 04 - Estação Experimental Valbert Pereira, com vista parcial da Sede, Capela, 
Escola, Cata-vento (esquerda) e a Usina de Beneficiamento do Algodão (direita). Fonte: 

COSTA, 1940. 

 

 

Figura 05 - Campo de sementes em Cruzeta, nas proximidades da Estação 
Experimental do Seridó. Fonte: Blog Patrimônio Cultural de Cruzeta 
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Quadro 04 - Classificação do algodão do RN, por tipo, entre as safras 1934-1938. Fonte: 
REVISTA POTYGUAR, 1937. Nota: Editado pelo autor. 

 

 

Figura 06 - Mapa da viação do Rio Grande do Norte em 1942. Fonte: Ministério da 
Guerra, 1942. Disponível em: . Acesso em: 14 jul. 2020. 
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Figura 08 - Produção de algodão por município do RN (1927 e 1940) 
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Figura 07 - Distribuição espacial das seções técnicas do algodão no RN (1940) 
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TÍTULO: A História da Cartografia como registro das transformações da cidade: 

Mossoró em dois momentos - 1916 e 1953 

Resumo 

A cidade de Mossoró, durante a primeira metade do séc. XX, passou por diferentes 
momentos em seu crescimento econômico, populacional e de demandas sociais, 
gerando expansão física e problemas em seu espaço urbano. Esse processo de 
mudanças demandou intervenções dos poderes públicos e, parte das ações, em 
confecção de mapas da cidade. Tais peças traduzem as idealizações, expectativas e 
dificuldades dos diferentes contextos da história mossoroense. O presente trabalho tem 
por objetivo, portanto, apreender o papel das evidências e características representadas 
por essas cartografias na expressão do momento de sua elaboração. Assim, pauta-se 
no princípio que durante a confecção de um mapa é registrado o tempo histórico ao qual 
está inserido e, por isso, carrega consigo as suas marcas, algumas mais explícitas, 
outras mais tênues ou mesmo, mesmo a ausência de elementos. Contribuíram para o 
referencial teórico autores como: Harley, no que se refere à História da Cartografia e 
Corrêa, no entendimento da Produção do Espaço. Fundamentou-se na análise das 
plantas de Mossoró organizadas pelo engenheiro Henrique de Novaes, em 1916, e pelo 
Escritório Saturnino de Brito, em 1953. Ademais, utilizou-se de pesquisas bibliográfica 
e documental. Por meio do traçado, da sistematização de objetos, motivo da elaboração 
e autoria, a cartografia possibilitou visualizar as características do espaço em diferentes 
momentos, onde é possível entender os problemas e anseios, de uma Mossoró em 
transformação 
 
Palavras-chave: História da Cartografia. Geografia Histórica. Mossoró 

TITLE: The History of Cartography as a record of the city's transformations: Mossoró in 

two moments - 1916 and 1953 

Abstract 

The city of Mossoró, during the first half of the 20th century, went through different 
moments in its economic, population and social demands growth, generating physical 
expansion and problems in its urban space. This change process demanded actions by 
public authorities and, part of the actions, in making maps of the city. Such pieces reflect 
the idealizations, expectations and difficulties of the different contexts of the 
Mossoroense history. The present work aims, therefore, to apprehend the role of the 
evidence and characteristics represented by these cartographies in the expression of the 
moment of its preparation. Thus, it is based on the principle that during the making of a 
map the historical time to which it is inserted is recorded and, therefore, it carries with it 
its marks, some more explicit, others more tenuous or even, the absence of elements. 
Contributors to the theoretical framework were authors such as: Harley, with regard to 
the History of Cartography and Correa, in the understanding of Urban Space Production. 
It was based on the analysis of the Mossoró plants organized by the engineer Henrique 
de Novaes, in 1916, and by the Escritório Saturnino de Brito, in 1953. In addition, it uses 
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bibliographic and documentary research. Through tracing, object systematization, 
reason for elaboration and authorship, cartography made it possible to visualize the 
characteristics of the space at different times, where it is possible to understand the 
problems and desires. 
 
Keywords: History of Cartography. Historical Geography. Mossoró 

Introdução 

Na primeira metade do século XX, Mossoró é palco de grandes mudanças, sociais e 
econômicas, que consequentemente alteram sua configuração. Dentre os elementos 
que causam tais transformações, temos à inserção da estrada de ferro que ligaria a 
cidade Potiguar a Souza, na Paraíba. Esse projeto era aguardado pelas elites - políticas, 
intelectuais e econômicas da época, que aspiravam pela mesma desde o século XIX, 
os quais acreditavam que o trem iria funcionar para torna à cidade um centro de 
escoamento das regiões produtivas do interior, trazendo o desenvolvimento assim como 
a modernização. 

Nas décadas seguintes, o que se pode observar é que, assim como a conclusão da 
estrada de ferro, Mossoró surgiu enquanto centro de comércio e de administração 
conforme havia sido idealizada. Entretanto, as mudanças da estrutura produtiva, 
atrelada a outros fatores, demandou intervenções dos poderes públicos. Dentre as 
formas encontradas para intervir no espaço, foram confeccionados mapas para à 
cidade. 

Dessa forma, se considerarmos a construção da estrada de ferro um marco temporal, 
poderíamos dividir esse espaço de tempo em a euforia diante da concretização e as 
consequências dela. Como registro, temos dois documentos cartográficos, fazendo 
surgir à seguinte questão, como elas traduzem, as idealizações, expectativas e 

problemas desses momentos de diferente desenvolvimento de Mossoró? 

Embora os historiadores tendam a relegar os mapas como meras ilustrações, da mesma 
maneira que outras fontes não-verbais (HARLEY, 2005, p.59), as cartografias pretéritas, 
são fontes cruciais para os estudos históricos, pois, como afirma Erwin Raisz (1969), a 
cartografia é mais antiga que a própria história. Tal afirmação deve-se ao fato de que a 
elaboração dos primeiros rudimentos de mapas, é anterior à escrita, o que demonstra a 
importância desses para o planejamento das ações humanas sobre o espaço ao longo 
do tempo. 

Mapas antigos são peças que normalmente chamam muita atenção dos observadores, 
seja em uma exposição, arquivo ou como objeto decorativo. Entretanto, para além da 
apreciação estética, tais peças são registro de um passado, sua construção está imersa 
em um contexto histórico que demandou sua elaboração. A exemplo das diversas 

plantas elaboradas para e sobre a cidade de Mossoró no século XX. 

Neste caso, ambas foram utilizadas para planejar intervenções no espaço urbano, 
consequentemente, por sua ordem cronológica, cada uma retrata um momento 
específico da estrutura física da cidade. Diante disso, temos como pressuposto que ao 
compararmos os distintos mapas, poderemos observar as mudanças de crescimento, 
igualmente as tendências do espaço urbano de Mossoró ao longo do século XX e, dessa 
forma, compreender quais os reflexos das mudanças no decorrer das décadas. 
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Desse modo, tem-se por objetivo, entender o papel das evidências e características 
representadas por essas cartografias na expressão do momento de sua elaboração. De 
maneira específica, entender o contexto de produção das plantas, analisar as 
representações postas nas cartografias, depreender como elas traduzem os distintos 
momentos da cidade de Mossoró e compreender as características de cada um destes. 

Para tanto, fundamentou-se na análise das plantas de Mossoró organizadas pelo 
engenheiro Henrique de Novaes, em 1916 (Figura 01), e pelo Escritório Saturnino de 
Brito, em 1953  (Figura 02). Além da corroboração de outras fontes de dados, como é o 
caso dos jornais, fotografias e bibliografias de forma geral que tratam do contexto ao 
qual o mapa está inserido, complementando as informações nele contidas. 

Esse trabalho é estruturado em dois tópicos principais e o segundo com seis subtópicos 
e as considerações finais. No primeiro, metodologia, traz as questões ligadas a como 
se deu o caminho traçado para chegar o objetivo. No segundo e em seus derivados, 
Resultados e Discussão, pauta-se em apresentar os dados obtidos e interpretados. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho pauta-se em um estudo sobre as mudanças no espaço urbano de 
Mossoró vistas por meio da cartografia e da historiografia local a partir da elaboração 
de plantas urbanas sobre a cidade. Para dar conta da análise proposta, pautou-se o 
estudo na construção de um referencial que auxiliasse na coleta e interpretação do 
material empírico referente a realidade focada. Dessa forma, fez-se necessário uma 
pesquisa pautada em etapas que foram sendo cumpridas e modificadas a partir das 
demandas geradas durante à mesma. 

Desse modo, deu-se início buscando autores que trabalham com a História da 
Cartografia e a Cartografia Histórica, dentre esses, destacam-se as contribuições de 
Erwin Raisz (1969) o qual relata a história, desde os primeiros rudimentos de mapas e 
John Harley (1991, 2005) no tocante a importância dos estudos a respeito da história da 

cartografia. 

Uma vez com os parâmetros da história da cartografia, foi necessário pesquisar autores 
que trabalham, especificamente, com mapas urbanos na perspectiva histórica, onde se 
sobressai, para esse trabalho, Daniela Fialho (2007), que ressalta o poder das plantas 
urbanas em dar visibilidade a significados constituídos historicamente. Assim como 
Alexandre Nobajas (2014), ao trazer para as discussões a importância desses mapas 
urbanos para os estudos históricos. 

Sobre o contexto em que se inseria a cidade no momento da primeira planta, podemos 
destacar Gabriel Medeiros (2007), onde o mesmo ao trabalhar à questão ferroviária, 
disserta sobre a expectativa do povo mossoroense com relação ao trem. Já no segundo 
momento, com base em Angela Ferreira, Anna Eduardo, Ana Caroline e George Dantas 
(2008), podemos ter uma melhor noção do contexto de elaboração do segundo mapa, 

destarte como da atuação do Escritório Saturnino de Brito no âmbito estadual. 

Para além desses, outra fonte de informações, a qual merece destaque, é a busca em 
jornais de época, que trazem em suas matérias e notícias o contexto os quais estavam 
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inseridos, tanto pelo que está escrito, quanto pelo que não está. Fato é que, as 
transcrições originais desses textos, são uma importante ferramenta para entender o 

que está nos mapas, assim como o motivo de sua criação. 

Ademais, a contribuição de outras obras da historiografia local, representada por José 
Lacerda Felipe (1982), Aristotelina Rocha (2005), Karisa Pinheiro (2006), dentre outros, 
irá amparar a leitura e interpretação dos mapas no que tange ao contexto em que 

envolve a história econômica de Mossoró, assim como sua reprodução no espaço. 

Com relação aos autores e conceitos base para interpretação dessas plantas, 
chamamos atenção para Roberto Lobato Corrêa (1995), o qual afirma que o espaço 
urbano é produzido por proprietários dos meios de produção, os fundiários, os 
promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos, dessa forma, o mesmo 
é fragmentado e articulado, é à própria sociedade materializada nas formas espaciais. 
Tal afirmação coincide com Henri Lefebvre (2006), quando afirma que o espaço é um 
produto da sociedade, pois resulta do trabalho e da divisão do trabalho. 

Atrelado a isso, salientamos o conceito de Fixos e Fluxos do Professor Milton Santos 
(1997), onde ele afirma que “Os fixos nos dão o processo imediato do trabalho”, onde 
eles são os próprios instrumentos de trabalho, assim como forças produtivas, o que 
inclui o ser humano. Já os Fluxos, como o próprio nome indica, são a circulação, o 

movimento e assim nos dão explicação dos fenômenos da distribuição e consumo. 

Por fim, com esses subsídios, a metodologia adotada para complementar a análise das 
diferenciações entre os dois momentos, foi por meio da utilização da comparação entre 
as peças cartográficas, onde foi observado as disparidades, assim como as 
semelhanças, onde estava à ênfase de cada uma e as intenções por trás de cada 
representação, levando em consideração, por se tratar de uma planta urbana, 
elementos como: traçado das vias, delimitação das quadras, indicação de elementos 
significativos naturais e construídos. 

 
Resultados e Discussões 

 
A cartografia para os estudos Históricos 

Concordamos com Gustavo Merodio (2012) quando afirma que não devemos 
conformarmos com os conhecimentos apenas das características contemporâneas do 
espaço em suas diversas escalas, é necessário incluir a dinâmica e os elementos do 
passado. Nesse sentido, a história da cartografia surge como um dos elementos centrais 
para os estudos acerca do passado, já que, segundo Nobajas (2014), “A informação 
realizada nesses documentos é de importância inestimável, pois em muitos casos é a 

única fonte disponível para estudar determinadas áreas ou tópicos”. 

Isso se deve ao fato de que, diferente de outras fontes, a cartografia registra os 
elementos com uma visão espacial, seja ela de um espaço urbano ou não, como é o 
caso dos jornais de época. No tocante às formas de utilização dos mapas pretéritos para 
esse tipo de investigação, podemos destacar algumas, a exemplo do, já citado, Nobajas 
(2014), onde o mesmo, em um de seus trabalhos, reforça o poder desses para os 
estudos urbanos quando atrela mapas antigos a modernos softwares e SIG (Sistema de 
Informações Geográficas). Sobre a utilização, no seu caso específico, ele afirma que: 
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permitem ao pesquisador contemporâneo aproximar a trama urbana e cadastral de 
Barcelona. Através do uso de SIG, esse mapeamento histórico pode ser integrado aos 
mapas atuais para analisar como evoluiu o planejamento urbano do município de Ciutat 
Vella (NOBAJAS, 2014, p. 206) 

Já Rojas (2018), trabalha com a ótica de que a história da cartografia pode ser uma rica 
e, até agora, uma fonte pouco explorada de informações, não apenas para abordar o 
físico e geográfico, mas também o contexto cultural histórico que o originou. O autor 
conclui que “os mapas como textos narrativos, simbólicos e concretos são um 
complemento e parte do estudo histórico”. 

Com Priscilla Connolly (2007) temos uma perspectiva diferente, ele discorre sobre a 
relação complexa entre os mapas e os territórios que representam. Dentre outras coisas, 
chama atenção para a importância de se estudar o contexto ao qual a peça cartográfica 
estava inserida, ele afirma que, ao considerar o mapa uma construção social, deve-se 
ser feito algumas perguntas para entendê-lo. 

Portanto, é relevante perguntar sobre a autoria e a finalidade dos mapas, quem 
seleciona as coisas significativas que deveriam estar no mapa e por quê? O que o mapa 
nos diz e como explicar essas omissões?” (CONNOLLY, 2007, p. 117) 

Na concepção de Harley (2005), os mapas não funcionam como uma simples imagem 
da natureza, que pode ser verdadeira ou falsa, e sim redescrevem o mundo, como 
qualquer outro documento, em termos de relações e práticas de poder, preferências e 
prioridades culturais. 

Em comum, essas abordagens revelam o poder inerente à cartografia pretérita para os 
estudos históricos, onde em diferentes abordagens, mostra sua capacidade de 
desvendar e caracterizar o momento conforme as idealizações, expectativas e 
problemas do contexto ao qual estava inserida. Em consonância com Fialho (2007), os 
mapas urbanos são elaborados “como ideário de representação, registro de memória, 

inventário do imaginário, narrativa histórica da geografia e da paisagem urbana”. 

As expectativas a cerca da ferrovia: Contexto do Mapa de 1916 

As aspirações de conectar Mossoró ao sertão por vias de comunicação capazes de os 
integrar definitivamente era muito anterior a construção da estrada de ferro, de tal modo 
que esse projeto já havia sido aprovado no governo provincial, em 1875, entretanto não 
saiu do papel. Todavia, as lutas para construção de uma estrada de ferro ligando a 
capital do oeste prosseguiu nas décadas que se seguiram, até que por fim em 1912 é 
firmado o contrato que daria início a construção, sobre direção do Engenheiro Henrique 

de Novaes, um dos autores de uma das representações aqui trabalhadas. 

O croqui de 1916 foi concebido após a inauguração da estrada de ferro, quando o 
mesmo já era prefeito da Cidade de Vitória, neste trabalho o autor elaborou uma 
proposta de remodelação da área central da cidade de Mossoró, conquanto, segundo 
Anna Julianelli (2011), “Não se teve acesso a documentos que comprovassem os meios 
que o levaram a executar projetos extras às incumbências municipais e neste caso, em 
outro estado”. 
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De toda forma, fato é que a planta foi produzida e tanto gerou repercussões como 
registrou o momento ao qual estava imersa, logo após toda a euforia gerada pela 

inauguração da estrada de ferro. 

Mossoró foi por ele beneficiada no setor urbanístico, com uma planta elaborada durante 
o período em que aqui esteve. No ano de 1916, a requerimento do intendente Sebastião 
Gurgel, o Chefe da edilidade mandou pô-la em execução. O projeto de lei apresentado 
mandava ‘respeitar em toda a sua integridade, a planta da cidade, levantada pelo 
engenheiro (NOVAES, 1987, p.8-9) 

Como podemos ver, não somente foi produzida, como também foi autorizada a ser posta 
em prática pelo intendente Sebastião Gurgel. Vale salientar que, segundo a delimitação 
de Pinheiro (2006), no momento da sua elaboração, Mossoró estava vivendo, no que 
se refere à sua economia, o período do Empório comercial. A mesma o delimita “quando 
a expansão urbana tomou um importante impulso com a concentração de capitais 
públicos e privados”, o que dentre outros fatores demandaria um projeto de 

reordenamento do perímetro urbano. 

Segundo Rubenilson Teixeira (2009), essa disposição das ruas de forma retilínea de 
modo a formar o plano em xadrez, trata-se claramente de um desejo de modernizar a 
cidade, tendência adotada por Novaes com o croqui de Mossoró, 1916. Tal desejo de 
modernização, pode ser observado quando nos deparamos com a lei N° 28 de 1 de 
maio de 1910, a qual concedia recursos para demolição de choupanas nas principais 
ruas, além disso a regulamentação sobre a arquitetura da cidade de 1914, a qual diz 
que as fachadas devem proporcionar maior elegância à localidade. 

Dentre as tentativas de modernizar e desenvolver o município, destaca-se a ferrovia, 
cujo tem seus trilhos registrados no mapa de Novaes (1916). Onde este teve papel 
fundamental para a economia de Mossoró, facilitando o escoamento, assim como 
entrada de mercadorias, graças à sua posição geográfica. 

Cidades situadas no sertão, como Quixeramobim (CE), ou no contato entre o agreste e 
o sertão, como Campina Grande (PB), Caruaru, Garanhuns e Arcoverde (PE), ou ainda 
mais próximas do litoral, como Sobral (CE) e Mossoró (RN), desenvolveram-se graças 
à posição de pontas de trilhos, ponto de partida ou parada de ferrovias.(Coelho, 1992, 

p.80). 

Entretanto, por conta do elevado tempo para concretização das obras de construção e 
ampliação da linha férrea, Mossoró teve sua economia prejudicada por falta de meios 
para o trânsito de mercadorias, esse fato, atrelado a outros elementos da conjuntura, 
promoveram, paulatinamente, o declínio da especialização comercial mossoroense e 
seu caráter polarizador. 

De toda forma, a especialização econômica rendeu o suficiente para permitir o acúmulo 
de capital que na década de 1920, pôde ser aplicado no surgimento das primeiras 
agroindústrias na cidade, as quais atendiam a demanda de fornecer produtos 
beneficiados para a indústria centro-sulista em crescimento. Em sua maioria, eram 
fábricas associadas aos itens produzidos no sertão potiguar e da antiga área de 
influência mossoroense, como de algodão, óleo de oiticica, entre outras. 

Sobre o autor: Henrique de Novaes 
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No ano de 1912, finalmente é firmado o contrato que daria início a construção da estrada 
de ferro, sob a direção do engenheiro Henrique de Novaes, que ligaria a cidade de 
Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Souza, na Paraíba. Esse projeto, aguardado desde 
o século XIX, atendia aos anseios das elites intelectuais e econômicas da época, as 
quais acreditavam que a ferrovia iria contribuir para tornar Mossoró um centro de 
escoamento das regiões produtivas do interior e do litoral, trazendo desenvolvimento e 

sua modernização. 

Henrique de Novaes, ainda como estudante, trabalhou na “Comissão de Estudos e 
Obras contra os Efeitos das secas” no Rio Grande do Norte em 1904, e na barragem de 
Ribeirão das Lajes, no Rio de Janeiro no ano de 1905. Ademais, atuou também na 
Comissão de Obras Novas do abastecimento d’água de São Paulo (1906) e no “Novo 
abastecimento d’água do Rio de Janeiro (1907-1908). 

Em 1910, assumiu a direção técnica da firma Sampaio Correia & cia., participando do 
projeto de prolongamento da estrada de Ferro Central do Brasil. Entre 1912 e 1922. 
Novaes ocupou cargos da administração dos serviços públicos em Vitória - ES, e se 
elegeu prefeito da cidade nos anos de 1916-20. Em 1922, foi nomeado chefe da IFOCS, 
na regional do Ceará. 

Além disso, entre 1924 e 1925 chefiou a comissão de Saneamento de Natal - RN, 
assumindo, ainda em 1925, a chefia dos serviços de Água e Esgoto do RJ (1925-1926). 
E, ainda no período de 1926-1927, foi chefe da comissão de Obras Novas do 
Abastecimento de Água da capital (São Paulo). É crucial salientar, ainda, o seu trabalho 
em 1917, na elaboração do plano de urbanização de Vitória, que foi pautado na busca 

de melhorias para a cidade e novos apontamentos de áreas em expansão. 

A insalubridade do meio: contexto da Planta de 1953 

O início da atividade industrial na dinâmica da cidade, irá caracterizar a próxima 
especialização econômica de Mossoró, no qual o mapa do Escritório Saturnino de Brito, 
Saneamento de Mossoró: Abastecimento de Água de 1953, está inserido. Onde a 
expansão urbana acentua-se ao longo da Estrada de Ferro, segundo Pinheiro (2006) 
esse é o da “Salicultura agro-indústria exportadora dentro de uma política estatal 
desenvolvimentista, entre 1930 e 1970, quando a expansão urbana se ligou à fixação 

da classe operária no solo urbano”. 

No período, a cidade passa por um grande desenvolvimento do seu setor produtivo que, 
segundo Pinheiro (2007, p. 84), entre os anos 1938 e 1942, o parque industrial de 
Mossoró passa de 18 estabelecimentos para 66. Ainda vale salientar que para a 
contagem desses números, não contabilizou a extração de sal. Dessa forma, podemos 
assimilar que com aumento de empresas, aumentou o número de vagas de emprego na 
cidade. 

Esse foi um dos motivos que fez com que o município se inverte o quadro de sua 
população com relação ao momento anterior, onde ele passa de uma população 
predominante rural, para uma maioria urbana. Nesse sentido, atrelado a esse 
crescimento, intensifica-se as demandas por serviços de Saneamento com foco à torna 
o meio mais salubre, como é possível ver nos jornais de época. 

Do ponto de vista sanitário. torna-se escusado fazermos qualquer apreciação, pois ele 
se impõe pelos incalculáveis benefícios que proporcionará à população mossoroense 
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sujeita periodicamente, á várias espécies de epidemias devidas tão somente à impureza 
da água utilizada pela grande maioria dos habitantes locais... Cortando os seus 
caminhos de ferro as terras de Souza, na Paraíba, e sendo considerado, como bem 
merece, o seu crucial problema dágua e saneamento - o porto será, então uma 
consequência que se imporá fatalmente - a nossa "urbs" conquistará, sem favor, um 
lugar de relevo entre as mais importantes cidades do Nordéste". (O SANEAMENTO DE 

MOSSORÓ, 1945, p. 9) 

Como podemos ver, os anseios de outrora para com à linha férrea, agora nesse 
momento foram substituídas pelo desejo de sanear a cidade. Nesse sentido, surge à 
figura do Escritório Saturnino de Brito em Mossoró. Onde uma mudança na estrutura 
jurídica e administrativa estadual com a criação do Departamento de Saneamento do 
Estado (D.S.E) em 1952, cria as condições propícias para a sua atuação. 

A chegada de Saturnino de Brito Filho a Mossoró, foi recebida com entusiasmos da 
população, que viam nele a representação do arco inicial para a solução do problema 
da água. Nesse contexto, no ano de 1953, é elaborado o mapa para o planejamento da 
construção de chafarizes pela cidade. 

Sobre o autor: Escritório Saturnino de Brito 

Em 1920 é fundado o Escritório de Engenharia Civil e Sanitária pelo Engenheiro 
Saturnino de Brito. Mais tarde, com a morte do seu fundador no ano de 1929, passaria 
a ser chamar Escritório Saturnino de Brito. Esse, trabalha com o ideal de abordar todos 
os aspectos da cidade, salientando a importância da Salubridade das habitações para 
o saneamento básico. 

Dentre os projetos realizados, destacam-se alguns, como é o caso das diversas 
parcerias com à administração pública, como por exemplo: a do Governo Estadual da 
Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, Amazonas, Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte, 
dentre várias outras. 

Para realização destes trabalhos, vários critérios eram levados em consideração, a 
princípio, pela caracterização do local, onde eram avaliados pontos com propostas e 
obras já pensadas para o espaço, análise das disponibilidades e qualidade da água, 
entre outros aspectos. 

Vários eram os aspectos observados para a Caracterização das cidades, dentre as 
quais podem ser destacados a topografia sanitária, a geologia, a planta do traçado 
Existente, a tendência de expansão, o Clima, a salubridade, a população c os 
melhoramentos existentes, considerados pelo engenheiro como a infra-estrutura 

disponível (FERREIRA et al, 2008, p. 135,) 

Cartografias comparadas 

Cada cartografia carrega consigo marcas do contexto a qual está inserida, algumas de 
forma mais explícita, como é o caso de quando comparamos o tamanho da cidade de 
Mossoró em ambas as plantas, outras de forma mais sutil, como é o caso da inserção 
de uma praça, no mapa de 1916, próxima ao cemitério, em um local mais afastado do 
centro, o que, possivelmente, indica o desejo de que à cidade venha a crescer naquele 
sentido. 
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Já na Planta do Escritório Saturnino de Brito de 1953, podemos ver que o crescimento 
não atendeu a essa lógica, ao invés de desenvolver-se no sentido oposta ao rio, como 
parecia ser uma tendência de crescimento urbano até então, à inserção da estrada de 
ferro assume um papel de delineamento da produção do espaço urbano, evidenciada 
pela presença de novos assentamentos instalados ao longo de seu trajeto. 

Esse elemento norteador do crescimento não atrai apenas residências, mas também 
essas se aglomeram mais rapidamente que a infraestrutura necessária para tal, de 
modo que é possível ver que poucas ruas no mapa de 1953 já eram abastecidas, fora 
as que já estavam consolidadas na planta de 1916, no centro da cidade. 

Se considerarmos a linha ferroviária um fixo, na visão do professor Milton Santos (1997), 
ela seria à parte materializada no mapa, entretanto, sua estrutura permite o fluxo, que 
mesmo não estando posto de forma explícita, o modo como se desenvolve à cidade e 
à fixação de fábricas no seu entorno, revela o grande movimento de pessoas e capital 
promovido pela mesma. 

Outro ponto que chama atenção, é a região já consolidada em 1916 não estar totalmente 
abastecida no mapa de 1953, enquanto algumas poucas vias, em sua maioria próximas 
à Estrada de Ferro Mossoró Souza, já se encontram abastecidas. Nesse mapa, também 
é possível ver o planejamento para a construção de chafarizes, esses localizados, 

também, ao longo da ferrovia, o que indica a tendência de crescimento nessa direção. 

 
Conclusão 

 

Com base em Corrêa (1995) a cidade pode ser analisada por meio de um conjunto de 
pontos, linhas e áreas. Podendo ser abordada como forma espacial nas suas conexões 
com a estrutura social, funções urbanas e processos. Desse modo, ao abordá-la por 
meio da história da cartografia, pois os mapas, com base em Harley (2005), são 
construções sociais, permite ao pesquisador entender o espaço urbano em dado espaço 
de tempo. 

Como podemos observar, durante a sua história, Mossoró passa por diferentes 
momentos de especialização de sua economia. Onde cada uma dessas gera um 
contexto com características e demandas específicas que, por sua vez necessita de 
ações para atender as suas particularidades, que, muitas vezes, se utilizam e geram 

material cartográfico, como é o caso dos momentos aqui estudados. 

Ao considerar os mapas produtos da sociedade, eles registram não só a forma física do 
espaço, mas também as nuances do contexto em que foram elaborados. Como 
podemos observar quando analisamos as plantas de Mossoró, onde é possível 
visualizar as idealizações, expectativas e problemas que a cidade passava naquele 
dado momento. Seja por meio apenas das cartografias ou atreladas a outras fontes de 
dados, é fato sua importância para os estudos históricos urbanos. 

Por meio do traçado, da sistematização de objetos, motivo da elaboração e autoria, a 
cartografia possibilitou visualizar as características do espaço em diferentes momentos, 
onde é possível entender os problemas e anseios, de uma Mossoró em transformação. 
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Ademais, vale ressaltar as possíveis relações entre as plantas de Vitória, no Espírito 
Santo e de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tendo em vista que ambas foram 
elaboradas pelo mesmo engenheiro, Henrique de Novaes, em períodos muitos 
próximos, o que poderia ser objeto de análise em um trabalho futuro. 
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Figura 01 Planta da cidade de Mossoró elaborado pelo Engenheiro Henrique de Novaes 
em 1916. Fonte: NONATO, 1975. 
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Figura 02: Planta da cidade de Mossoró (1953) elaborada pelo Escritório Saturnino de 
Brito. Fonte: Acervo físico do HCUrb. 
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TÍTULO: ENTRE PERMANÊNCIAS E DISSOLUÇÕES: A SALVAGUARDA DA CASA 

DA PÓLVORA 

Resumo 

 

O tombamento dos bens brasileiros como patrimônio cultural foi instituído por meio do 
Decreto Lei nº 25 de 1937, que protege os bens móveis e imóveis assim como resguarda 
os monumentos naturais com valor paisagístico. Em meio a esse acervo que começaria 
a ser protegido, as ruínas também foram consideradas e inscritas nos Livros do Tombo. 
Desta maneira, a pesquisa objetiva a análise das narrativas de salvaguarda sobre a 
Casa da Pólvora, localizada em João Pessoa, na Paraíba, com ênfase nas ameaças de 
demolição e no processo de valoração, para compreender como o tema das ruínas é 
mobilizado e discutido nos esforços de construção do acervo patrimonial brasileiro nos 
seus primórdios e, como consequência, viria a compor o imaginário da tradição e da 
modernidade no Brasil. Utilizou-se como fontes primárias os processos de tombamento, 
periódicos e materiais iconográficos, a partir das quais procedeu-se à sistematização e 
descrição, fazendo, em seguida, uma interpretação mais detalhada dos diferentes 
discursos de proteção ao bem. Dessa forma, os diferentes vieses das narrativas revelam 
que a valoração do patrimônio se constituiu mais pela tradição histórica do que pela 
artística, existindo um debate favorável à permanência do monumento durante o 
processo de salvaguarda. Por fim, apontam-se caminhos para a continuação desta 
pesquisa, em especial no estudo dos documentos da Série Obras e Inventários do 

IPHAN. 

 
 
Palavras-chave: Patrimônio. Ruínas. Processo de tombamento. Periódicos. 

TITLE: PERMANENCES AND DISSOLUTIONS: THE SAFEGUARD OF CASA DA 

PÓLVORA 

Abstract 

The listing of Brazilian property as cultural heritage was instituted by Actn. 25 of 1937, 
which protects movable and immovable property as well as safeguarding natural 
monuments with landscape value. Amongst this collection that would begin to be 
protected, the ruins were also considered and inscribed in the Heritage Asset Book. In 
this way, the research aims to analyze the safeguard narratives about the Casa da 
Pólvora, located in João Pessoa, Paraíba, with emphasis on the threats of demolition 
and the valuation process, to understand how the theme of the ruins is mobilized and 
discussed in the efforts to build the Brazilian heritage collection in its beginnings and, as 
a consequence, it would compose the imaginary of tradition and modernity in Brazil. For 
this purpose, we use as a primary source the processes of tipping, periodicals and 
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iconographic materials, from which proceeded to systematization and description, 
making, afterwards, a more detailed interpretation of the different discourses of 
protection to the heritage. Thus, the different biases of the narratives reveal that the 
valuation of the heritage was constituted more by the historical tradition than by the 
artistic one, with a debate favorable to the permanence of the monument during the 
safeguarding process. Finally, ways are pointed out for the continuation of this research, 
especially in the study of the documents in the IPHAN Works and Inventories Series. 
 

 
Keywords: Heritage. Ruins. Listed building process. Periodical. 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

  

O trabalho intitulado “Entre permanências e dissoluções: a salvaguarda da Casa da 
Pólvora” compõe o projeto de pesquisa “Ruínas e escombros da modernidade: 
arquitetura, reformas e cultura urbana”, pertencente à linha de estudo “Construções 
historiográficas e representações sobre a arquitetura e a cidade”, vinculada ao Grupo 

de Pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo (HCUrb-UFRN). 

  

O tombamento dos bens brasileiros como patrimônio cultural foi instituído por meio do 
Decreto Lei nº 25 de 1937, estabelecendo o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
(SPHAN) quatro Livros do Tombo para a inscrição dos monumentos com o objetivo de 
salvaguarda. A normativa, além disso, protege os bens de valor paisagístico, sendo 
elementos fundamentais na apreciação do patrimônio edificado. As décadas iniciais do 
SPHAN, denominadas de fase “heroica” segundo vários autores, uma das quais é 
Fonseca (2009), foram para a definição do conceito e das características necessárias 
ao reconhecimento dos monumentos a serem tombados. O período foi também marcado 
pela presença de intelectuais modernistas à frente do órgão. 

  

Com relação às ruínas, percebe-se que, ainda que em número relativamente pequeno, 
estiveram no rol das preocupações de salvaguarda desde o início do SPHAN.Nota-se, 
sobretudo, que “a acepção da ruína está relacionada aos bens mais antigos, uma 
caracterização que configura o remanescente enquanto um testemunho histórico que 
fundamenta o ideário de origem e a constituição de uma identidade cultural local” 
(RODRIGUES, 2000 apud RODRIGUES, 2017, p. 93). Os bens em ruínas, em sua 
maioria, são constituídos por pedra e cal e possuem a arquitetura de caráter militar 
(fortificações e depósitos para o material bélico), religioso (igrejas, conventos e 
missões), civil (engenhos, casas de fazenda e residências) e industrial (sítios e 
conjuntos arquitetônicos). 
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Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar as narrativas de salvaguarda sobre 
a Casa da Pólvora, localizada em João Pessoa, na Paraíba, com ênfase nas ameaças 
de demolição e no processo de valoração do bem. A pesquisa partiu da hipótese de que 
a discussão e mobilização sobre o tema das ruínas nos esforços de construção do 
acervo patrimonial brasileiro, em seus primórdios, viria a constituir o imaginário da 
tradição e da modernidade no Brasil. 

  

A linha metodológica do trabalho seguiu por três diferentes eixos que forneceram o 
suporte à trajetória de pesquisa, sendo eles, respectivamente: o levantamento de 
informações de fontes primárias (processo de tombamento, periódicos, catálogos e 
materiais iconográficos) e secundárias (teses, dissertações e artigos); e a 
sistematização dos dados em um banco de dados com a finalidade de melhor analisar 
os processos de tombamento de ruínas. 

  

Utilizamos as seguintes fontes primárias na pesquisa: I) o Processo de Tombamento 
272-T-41, concedido pelo Arquivo Central do IPHAN-RJ; II) os periódicos nacionais 
(1920-1970), consultados no site da Hemeroteca Digital Brasileira utilizando a palavra-
chave “Casa da Pólvora”; III) os documentos iconográficos, disponibilizados no 
Processo de Tombamento 272-T-41 e na Rede de Arquivos do IPHAN; IV) e o Decreto-
lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico 
e artístico nacional. 

  

Fonseca (2009, p. 112) explica que “quanto aos critérios que presidiram à seleção e à 
valoração de bens para tombamento, só seria possível apreendê-los realmente a partir 
de uma pesquisa nos processos de tombamento e nos estudos e pesquisas produzidos 
nesse período”.O trabalho, desse modo, por meio da formação de um acervo 
documental, propõe-se analisar os processos de tombamento e os periódicos para 
investigar questões acerca dos eventos de demolição e da valoração dos bens 
patrimoniais na fase inicial da criação do órgão de preservação nacional. 

  

 
Metodologia 

 

2. METODOLOGIA 

 

A linha metodológica seguiu por três eixos de atividades, sendo eles, respectivamente: 
a consulta de informações de fontes primárias e secundárias; e a sistematização desses 
dados para uma melhor apreensão do caso em estudo: as ruínas da Casa da Pólvora. 
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Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram realizados os seminários de leitura e 
formação para os bolsistas de IC (com a participação sempre que possível de demais 
pesquisadores de pós-graduação vinculados ao HCUrb), que consistem em um espaço 
de discussões sobre alguma obra de relevância para os trabalhos da base. As leituras 
e os encontros possibilitam a construção de novas matizes de pensamento, além de 
contribuir para a formação acadêmica dos pesquisadores em especial os bolsistas de 
iniciação científica. As obras debatidas no último ano foram as seguintes: “Das 
Vanguardas a Brasília”, de Adrián Gorelik; e “Tudo que é Sólido Desmancha no Ar”, de 
Marshall Berman. 

 

O primeiro eixo de atividades caracterizou-se pelo levantamento de informações de 
fontes primárias: I) o Processo de Tombamento 272-T-41, concedido pelo Arquivo 
Central do IPHAN-RJ; II) os periódicos nacionais (delimitados pelo recorte de 1920-
1970), consultados no site da Hemeroteca Digital Brasileira; III) os documentos 
iconográficos, disponibilizados no Processo de Tombamento 272-T-41 e na Rede de 
Arquivos do IPHAN; IV) e o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organiza 
a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

 

As principais fontes secundárias, que correspondem ao segundo eixo de atividades, 
foram as seguintes: a tese “Ruína e Patrimônio Cultural no Brasil” (2017), de Angela 
Rosch Rodrigues; a tese “A noção de ‘ambiente’ em Gustavo Giovannoni e as Leis de 
Tutela do Patrimônio Cultural na Itália” (2013), de Renata Campello Cabral; o livro “O 
Patrimônio em Processo”, de Maria Cecília Londres Fonseca; o livro “Urbanismo na Era 
Vargas”, de Vera Rezende; e o livro “Alegoria do Patrimônio”, de Françoise Choay. 

 

No primeiro ano de pesquisa, houve a elaboração de um banco de dados resultante da 
sistematização das fontes primárias e secundárias. Em síntese, elaboramos uma lista 
com os bens em ruínas tombados pelo IPHAN e, em seguida, organizamos os dados 
em planilhas delimitando por região brasileira. Selecionamos a região Nordeste para 
analisar os processos de tombamentos de ruínas e detalhar cada caso em tipologias 
edilícias e informações documentais. Como continuação do trabalho, ampliamos o 
banco de dados ao acrescentar a pesquisa de periódicos nacionais a alguns 
monumentos estudados. Como desdobramento, para investigar os antecedentes e as 
eventuais repercussões e debates sobre os monumentos objeto de tombamento, foi feita 
pesquisa bibliográfica, a partir da palavra-chave “Casa da Pólvora”, para o recorte 
temporal delimitado. 

 

Para uma melhor compreensão dos periódicos nacionais, tendo em vista a quantidade 
de informações que envolve cada um deles, foi elaborada uma síntese em que 
detalhamos o ano, o periódico e os principais aspectos do documento. Conseguimos, 
portanto, fazer uma descrição e análise mais fidedigna, observando-se as 
particularidades de cada arquivo para se obter desdobramentos de pesquisa. Além 
disso, como procedimento para construção dos produtos textuais desta pesquisa, toda 
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a ortografia dos documentos de época foi atualizada. É importante registrar que todos 
os documentos originais ficam salvos no arquivo digital da pesquisa. 

 

 
Resultados e Discussões 

 

3. DA PÓLVORA AS RUÍNAS: NARRATIVAS DO PASSADO 

 

A Casa da Pólvora (João Pessoa, PB), datada do século XVIII, foi um armazém utilizado 
para guardar armas, pólvora e balas da capitania (figura 1), segundo a Carta Régia de 
9 de janeiro de 1963. O documento de 1710 revela que a alvenaria é constituída com 
blocos de pedras assentados com argamassa de barro e cal, e a coberta, em abóbada, 
é formada por tijolos combinados com cimento (IPHAN 272-T, 1941). Além disso, “a 
fachada principal conta com duas seteiras (provável função de defesa) e uma porta 
frontal com verga reta e acima da qual se observam indícios de um brasão. Na fachada 

posterior, três seteiras são as únicas aberturas” (PONTES, 2010, p. 108). 

  

Em 1938, um ano depois da criação do SPHAN, a edificação foi tombada e inscrita nos 
Livros do Tombo Histórico e das Belas Artes através do processo 155-T. Em 1941, o 
processo de tombamento foi reaberto, sob o número 272-T-41, diferenciando-se 
sequencialmente dos outros processos estudados. Significa que, em grande parte dos 
bens patrimoniais, acontece primeiro a abertura do processo para depois ocorrer o 
tombamento. Pontes (2010, p. 109) explica que “este tombamento, ocorrido em 1938, 
aparece entre aqueles que o foram na ‘fase heroica’ do IPHAN, na qual se produziram 
processos de tombamento em regime de emergência e, por conta disso, sem base em 
estudos consistentes e mais prolongados”. Portanto, a reabertura do processo da Casa 
da Pólvora evidencia a possibilidade de reavaliação da necessidade de salvaguarda da 
edificação pelo SPHAN. 

  

Antes do tombamento, na década de 1920, o Jornal do Commercio do Amazonas 
anunciou sobre o abandono e o desaparecimento da Casa da Pólvora, solicitando ao 
Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Paraibano (IAHGP) e ao governador da 
Paraíba providências para a evitar o arruinamento da edificação. Houve, dessa forma, 
um indicativo de pressão externa ao Estado acerca da demolição do monumento 
paraibano revelando-se por meio das fontes impressas. 

  

O Sr. Simão Patrício dirigiu vibrante carta ao presidente do Instituto Histórico deste 
Estado, acerca da pretendida demolição da Casa da Pólvora, próprio nacional 
edificado em 1810. (JORNAL DO COMMERCIO, 3 de junho de 1922, p. 1, grifo nosso). 
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O Instituto Histórico pediu ao presidente do estado que evitasse o desaparecimento da 
tradicional Casa da Pólvora, que está sendo demolida. (JORNAL DO COMMERCIO, 

27 de agosto de 1929, p. 1, grifo nosso). 

  

O autor J. Veiga Júnior, em 1930, por meio da revista Eu Sei Tudo (almanaque mensal 
ilustrado que buscava abranger diversos temas e públicos visando o 
entretenimento),publicou a matéria “Aspecto da Paraíba Colonial” fazendo críticas ao 
estado de conservação dos monumentos antigos e revelando aqueles que estavam 
sendo arruinados na Paraíba. Nos trechos a seguir, retirados do jornal, podemos 
perceber o desapontamento do autor diante da deterioração dos bens, deixando 
evidente que a valorização deles estava longe de se concretizar. Outro ponto é o 
abandono dos monumentos, deixando-os vulneráveis a ações do tempo, da natureza e 
das atividades humanas. Notamos também a priorização pela condição de ruína (e até 
mesmo de demolição) do que de conservação e restauração das obras antigas. 

  

A arte antiga, entre nós, está muito longe ainda de ser devidamente apreciada. 

Não há conservação. O matagal distende-se, alastra-se, ameaçando tetos, fendendo 
paredes. E a ruína iminente, para a qual só atinamos com um remédio: a 

demolição. 

O cupim carcome e oca a madeira ricamente entalhada. Não procuramos anular os 
efeitos daninhos do inseto voraz; ao contrário, vamos completar-lhe a obra 
destruidora com as nossas próprias mãos. 

Desconhecemos o trabalho de restauração. O que é velho põe-se abaixo e faz-se 
novo. E por que assim pensamos, cometemos o irremediável atentado de arrasar o 
altar-mór de madeira da igreja [Igreja de São Francisco] de que nos ocupamos, 
verdadeiro primor de arte decorativa para substituí-lo por um outro de alvenaria. (VEIGA 

JÚNIOR, EU SEI TUDO, junho de 1930, p. 52, grifos nossos). 

 

A crítica à Casa da Pólvora refere-se ao seu abandono, ocasionado, em parte, pelo 
desconhecimento da sociedade sobre o seu estado de conservação (VEIGA JÚNIOR, 
junho de 1930). Outra razão para o arruinamento aconteceu da falta de cuidados de um 
cidadão que insistiu em usar o “camartelo contra paredões, que os próprios séculos 
respeitaram”, sendo necessário um “gesto patriótico e enérgico” para evitar por completo 
a demolição da edificação (VEIGA JÚNIOR, junho de 1930, p. 53). Para o autor, mais 
do que a ação do tempo, atitudes individuais de pessoas que desconheciam a 
importância do monumento poderiam ser ainda mais destrutivas. Entretanto, houve o 
interesse e o esforço popular em evitar maiores danos na Casa da Pólvora. 

 

De acordo com matéria publicada na revista O Cruzeiro (24 de agosto de 1930, p. 21), 
a Casa da Pólvora, “no início do governo João Pessoa, quando era iniciada a sua 
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demolição, foi adquirida para figurar entre os monumentos históricos daquele Estado do 
Norte. As obras de demolição foram imediatamente suspensas, ficando o Estado na 
obrigação de conservar as ruínas”. Notamos, dessa forma, que o arrasamento era algo 
iminente e planejado, não sendo realizado por atividades de uso da edificação e 
econômicas, como veremos mais adiante. As fotografias da revista (figura 2) revelam o 
abandono do monumento, seja por meio da vegetação que cresce ao seu redor, seja 

pelas manchas de infiltração ou mofo no teto e nas paredes internas. 

  

Nas fotografias abaixo (figura 3), pertencentes a épocas diferentes, notamos o grau de 
abandono da Casa da Pólvora, notando diversos problemas que comprometem sua 
conservação: 1) Vegetação crescente na fachada principal da edificação; 2) Porta 
externa danificada e parte inferior da parede com reboco descascado; 3) Restos de 
tábua de madeira no chão (talvez provenientes da porta); 4) Muro desmoronado da 
fachada posterior; e 5) Grandes blocos de cantaria ruídos em consequência das raízes 

de vegetação. 

  

Houve mais dois atentados à Casa da Pólvora ocorridos em décadas diferentes. A 
terceira infração ao edifício ocorreu em 1942, quando o proprietário do monumento 
realizou escavações no terreno em busca de tesouros, colocando em risco a 
estabilidade da estrutura e podendo, em consequência, ocasionar sua destruição 
(IPHAN 272-T, 1941). De acordo com as fotografias, disponibilizadas pelo ofício 528/42, 
percebemos a profundidade e a largura do buraco, além da deterioração da edificação 
com a montanha de areia e rochas no piso (figura 4 e 5). No telegrama do mesmo ano, 
Ademar Vidal, Procurador Regional da República da Paraíba do Norte, solicitou abertura 
do inquérito para apurar responsabilidades aos danos causados na Casa da Pólvora, 
recomendando posterior ação indenizatória feita pela procuradoria (IPHAN 272-T, 
1941). A notícia remete ao que comumente acontece quando se quer tombar uma 
propriedade particular: os interesses pessoais acima dos coletivos. Uma consequência 
disso foi a impugnação do tombamento pelo proprietário e a salvaguarda compulsória 
da edificação. 

  

Um ano antes do ocorrido, o proprietário da Casa da Pólvora, após a recusa de 
tombamento, sugeriu a venda ou troca por outro bem de valor equivalente com o órgão, 
caso contrário, solicitou que o monumento pudesse continuar de sua propriedade com 
direito de usufruto das terras onde está localizada a edificação. No entanto, o diretor do 
SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade, esclareceu que, de acordo com a legislação, 
o tombamento objetiva garantir a preservação sem que haja perda do bem pelo 
proprietário (IPHAN 272-T, 1941). 

 

A quarta infração ocorreu em 1953, realizada pelos “caçadores de materiais para obras” 
que “tratam de demoli-la, eliminando, assim, um marco balizador das etapas de 
colonização”, segundo José Leal, no periódico O Norte (20 de agosto de 1953, p. 4). O 
autor esclarece que “raros são os vestígios da época colonial, ainda existentes na 
Paraíba, e esses mesmos estão condenados ao desaparecimento, destruídos pela ação 
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do tempo e arrasados pela mão do homem” (LEAL, O NORTE, 20 de agosto de 1953, 
p. 4), como a Fortaleza de Santa Catarina, que vem sendo arruinada pelas fortes ondas 
do mar. Apenas algumas igrejas ficaram resguardadas da “fúria iconoclasta da 
ignorância” (LEAL, O NORTE, 20 de agosto de 1953, p. 4). 

 

José Leal é favorável à conservação da Casa da Pólvora e explica que, apesar de não 
ser a primeira construção com essa tipologia e nem apresentar exuberância estética, 
caracteriza-se como testemunho histórico: “uma construção típica da época, 
obedecendo a todas as condições exigidas para um depósito de um material, então, 
extremamente inflamável” (LEAL, O NORTE, 20 de agosto de 1953, p. 4). 

 

Ainda esclarece que “as conveniências econômicas do proprietário devem ser 
condicionadas ao interesse da coletividade, determinando que não se toque uma só 
pedra daquela edificação que, embora esquecida e maltratada, fala muito alto do nosso 
passado” (LEAL, O NORTE, 20 de agosto de 1953, p. 4). Mais uma vez, percebemos o 
descaso com as obras antigas, pertencentes ao período colonial, seja pela incúria, seja 
pela ausência de conhecimento em conservação e restauração, seja por motivos 
ambientais e de decurso do tempo. 

 

Outra notícia do jornal O Norte (20 de agosto de 1953, p. 1) relatou que o deputado 
Tertuliano Brito, na reunião da assembleia, protestou contra o arruinamento da Casa da 
Pólvora pelo proprietário (figura 6). A notícia explicou que se ocorresse a demolição do 
monumento, pertencente ao patrimônio nacional, estaríamos desprezando a memória 
daqueles que lutaram pela libertação da província. O presidente do legislativo 
considerou o ocorrido um atentado, recorrendo ao chefe de polícia para impedir a 
devastação até que o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba (IHGP) pudesse 

interferir no processo. 

  

Em 1968, por meio de Ayrton Carvalho, Chefe do 1º Distrito do IPHAN, houve a 
recuperação dos remanescentes da Casa da Pólvora a fim de salvaguardar o patrimônio 
(CULTURA, dezembro de 1968). Em 1976, por meio do ofício nº 005, declarou-se de 
utilidade pública o monumento da Casa da Pólvora a partir da publicação dos decretos 
municipais. Essa definição permitiu a desapropriação dos imóveis e a demolição de dois 
casebres e da casa anexa à igreja (IPHAN 272-T-41, 1941). 

 

Percebemos diversos indícios nos periódicos que nos ajudam a perceber de que 
maneira ocorreu a valoração do monumento. Nos jornais, percebemos a predominância 
da tradição histórica em excertos como: 
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Naquela furna sem luz [..] deram-se cenas impressionantes da história paraibana, 
das suas continuadas pelejas libertárias. (CARIOCA, 17 de março de 1945, p. 4, grifo 

nosso) 

A Casa da Pólvora [...] lembra os dias de perigos e de lutas intensas para firmar o 
domínio da civilização nessa área”, tornando-se “um marco balizador das etapas da 
colonização” e que “fala muito alto do nosso passado". (O NORTE, 20 de agosto 

de 1953, p. 4, grifos nossos). 

A Casa da Pólvora não foi a primeira construída com essa finalidade, nem apresenta 
primores arquitetônicos, mas é uma construção típica da época. (O NORTE, 20 de 
agosto de 1953, p. 4, grifos nossos). 

 

Os jornais, anexados no processo de tombamento (IPHAN 272-T, 1941), reafirmam o 
viés histórico da Casa da Pólvora, afirmando que o patrimônio pertence à “tradição 
histórica”, “das melhores tradições paraibanas”, e “patrimônio muito caro a nossa 

história a toda uma história de nossas lutas”. 

 

Destarte, a análise permitiu compreender, por meio dos periódicos e do processo de 
tombamento, algumas das narrativas que mobilizaram um debate favorável acerca da 
salvaguarda da Casa da Pólvora, evitando a demolição de um importante bem estadual 
e nacional. As locuções também ajudaram a identificar e a compor o cenário da tradição 
e da modernidade no Brasil, possuindo um caráter mais relacionado ao histórico, por 
ser uma importante construção da época colonial, do que ao artístico, relacionado às 

características arquitetônicas e estéticas. 

 

 
Conclusão 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A análise do processo de tombamento e periódicos apresentou indícios relevantes 
acerca do processo de demolição e valoração da Casa da Pólvora, permitindo começar 
a discutir algumas das ideias que ajudaram a compor o imaginário da tradição e da 
modernidade no Brasil. As mensagens que construíram as narrativas ora se 
relacionavam ao abandono do monumento e sua demolição, ora aos intelectuais e 
instituições envolvidas na conservação, ora aos argumentos que teceram um panorama 
a respeito da importância e valoração do bem patrimonial para a nação. 
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É interessante mencionar, dentre os periódicos analisados, os que fazem referência ao 
estado crítico de conservação dos bens antigos. Uma das causas ao abandono ou 
deterioração é o não reconhecimento do valor do monumento, considerado uma 
condição sine qua non. Por conta disso, a preservação das edificações torna-se 
prejudicada, chegando aos estados de ruína e de descaracterização (e até mesmo de 
demolição). É necessário, dessa forma, a participação popular e dos especialistas, de 

maneira a garantir a salvaguarda dos bens a partir de seus valores inerentes. 

 

Percebemos, na análise da Casa da Pólvora, que as discussões que lhe atribuíram valor 
tinham relação mais ao viés histórico do que ao artístico. Isso se deve ao fato da 
edificação estar relacionada aos primórdios da construção do Brasil e por ser um 
importante símbolo da época de colonização da Paraíba. Além do mais, notamos que 
as narrativas indicam que a sua função (de abrigo do material bélico) estava à frente de 
suas características estéticas pela importância do monumento na consolidação do 

território. 

 

Encontramos, na pesquisa de artigos e periódicos, poucas fontes que elucidassem 
sobre processo de salvaguarda da Casa da Pólvora. Apesar disso, os arquivos 
analisados nos fizeram compreender importantes discussões e valores que estavam 
envolvidos na conservação do monumento, além de nos fazer pensar a respeito dos 
interesses privados e coletivos que envolvem bens antigos, resultando, caso haja as 
impugnações, em sérios danos ao nosso patrimônio. Nesse sentido, como 
desdobramento do trabalho, pretendemos analisar a série obras e inventários do IPHAN, 
a fim de desvendar novos fatos e ideias sobre preservação da Casa da Pólvora. 
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Figura 1 - Casa da Pólvora, 1942. 
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Figura 2 - Reprodução de matéria sobre a inclusão da Casa da Pólvora no rol dos 
monumentos históricos da Paraíba, 1930. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2619 

 

 

Figura 3 - 1) Fachada principal da Casa da Pólvora 2) Detalhe da porta externa 3) 
Detalhe da porta interna 4) Muro desmoronado da fachada posterior 5) Grandes blocos 

de cantaria ruídos em consequência das raízes de vegetação. 
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Figura 4 - Escavações realizadas no interior da Casa da Pólvora, 1942. 

 

 

Figura 5 - Deterioração no interior da Casa da Pólvora, 1942. 
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Figura 6 - Reprodução de matéria sobre a ameaça de demolição da Casa da Pólvora, 
1953. 
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TÍTULO: A administração do engenheiro Gentil Ferreira para Natal (1935-1940) 

Resumo 

 

A pesquisa “A administração do engenheiro Gentil Ferreira para Natal (1935-1940)” 
busca compreender a influência da gestão do Governo Municipal, sob administração do 
engenheiro Gentil Ferreira, nas mudanças feitas na cidade durante esse período. Para 
isso foi feito uma revisão bibliográfica, de forma que as pesquisadoras tivessem o 
primeiro contato com o assunto, e o levantamento e sistematização em três fontes 
primárias. O periódico “A Ordem” foi pesquisado na Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional, o “A República” e as Mensagens de Governo do RN no acervo físico do 
Arquivo Público Estadual do RN. Este material foi sistematizado em planilhas tipo Excel, 
contendo no total 332 matérias. Por meio da pesquisa mapeamos e começamos a 
discutir alguns dos melhoramentos na cidade, o saneamento de Natal, calçamento de 
diversas ruas, construção do Grande Hotel, dentre outros. O principal objetivo para esse 
ano foi coletar dados para dar seguimento ao estudo nos próximos anos, dessa forma, 
pode-se dizer o atingimos. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Governo Municipal, Natal, Gentil Ferreira, História Ur 

TITLE: The administration of the engineer Gentil Ferreira to Natal (1935-1940) 

Abstract 

 

The research “The administration of the engineer Gentil Ferreira to Natal (1935-1940)” 
seeks to understand the influence of Municipal Government’s management, under the 
engineer Gentil Ferreira’s administration, on the city changes during this period. For this, 
a bibliographic review was made, in order for the researchers to have a first contact with 
the subject, also was made a survey and systematization of three primary sources. The 
newspaper “A Ordem” was searched using the Digital Collection of the National Library, 
the “A República” and the Rio Grande do Norte’s Government Messages, using the 
physical collection in the State’s Public Archive of Rio Grande do Norte. This material 
was systematized in Excel spreadsheets, containing a total of 332 articles. Throughout 
the research we mapped and started to discuss some of the improvements in the city, 
the sanitation of Natal, the paving of several streets, the construction of the Grande 
Hotel, among others. The main goal for this year was to collect material and continue the 
study in the next years, then we can say that we archived our purpose. 
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Keywords: Municipal Government, Natal, Gentil Ferreira, Urban history. 

Introdução 

A pesquisa relatada aqui se chama “A administração do engenheiro Gentil Ferreira para 
Natal (1935-1940)” e pertence ao projeto “Ruínas e Escombros da modernidade: 
arquitetura, reformas e cultura urbana”, parte da linha de pesquisa “Construções 
historiográficas e representações sobre a arquitetura e a cidade”, que por sua vez, está 
vinculado ao Grupo de Pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo 
(HCUrb). Este trabalho se relaciona, também, aos planos “A cidade em obras: esforços 
de reorganização da administração urbana de Natal (1930-1935)” e “Fontes para história 
urbana: subsídios para a cartografia histórica de Natal”, ambos associados ao mesmo 
projeto. 

O recorte temporal de pesquisa se inicia com os desdobramentos da chamada 
Revolução de 1930, responsável por diversas mudanças que ocorreram no âmbito 
sócio-político e deu início à era Vargas, em que havia um grande empenho em dar início 
ao processo de modernização e industrialização do Brasil. Essa situação de 
instabilidade em âmbito nacional influenciou, direta e indiretamente, [UdW1] a cidade de 
Natal, que durante os primeiros anos da década passou por uma instabilidade política 

que ocasionou mudanças constantes na gestão. 

Este relatório foca o recorte temporal no período da administração municipal de Natal 
entre 1935 e 1940, período em que assumiu o prefeito Gentil Ferreira, e de que forma 
ela influencia as transformações urbanas. Para isso, propõe-se dar continuidade aos 
planos anteriores, buscando ampliar a base de dados por meio de levantamento em 
periódicos, análise e sistematização deles. 

Os efeitos de um ano atípico, devido à pandemia do Coronavírus, nessa pesquisa foram 
substanciais pois parte do estudo deveria acontecer de forma presencial já que o 
principal conteúdo não está disponibilizado online. Buscando contornar essa situação, 
houve um esforço para adaptar os estudos a outros materiais de pesquisa, de forma a 
obter bons resultados e possibilitar a realização deste relatório. [UdW1]Sem essa vírgula 

Ou 

Vírgula antes 

... influenciou, direta e indiretamente, a cidade... 

 
Metodologia 

 

Nessa fase do trabalho ainda é necessário se dedicar a uma pesquisa minuciosa em 
fontes primárias, como as matérias em periódicos, para expandir a base de dados 
acerca desse tema e dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito 
anteriormente. Dessa forma, em posse dessas informações, elas servirão de suporte 
para etapas futuras da pesquisa, em que será possível gerar discussões sobre o papel 

da gestão municipal nas modificações da paisagem urbana. 
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A princípio, foi de extrema importância a leitura e produção de fichamentos de 
bibliografia indicadas pelo professor orientador, pois era preciso apresentar o assunto e 
a linguagem às bolsistas. Esta revisão teve início com o livro “Uma Cidade Sã e Bela: a 
trajetória do saneamento de Natal” de autoria de professores do grupo de pesquisa 
HCUrb, que trata da história urbana do saneamento de Natal entre 1850 e 1969. Em 
seguida, também foram lidos capítulos do livro “Urbanismo na Era Vargas: a 
transformação das cidades brasileiras”, organizado por Vera F. Rezende. Outra leitura 
é a dissertação de mestrado do professor George Dantas, titulada “Linhas Convulsas e 
Tortuosas Retificações: transformações urbanas em Natal nos anos 1920”. Essas 
leituras foram de grande auxílio na compreensão do assunto estudado. 

Em um segundo momento, iniciou-se o levantamento de dois periódicos de Natal, “A 
República” e “A Ordem”. Ambos os periódicos já haviam sido pesquisados em planos 
anteriores, mesmo que de forma menos abrangente, por meio de fichas feitas por outros 
pesquisadores do grupo. A princípio, focamos no “A República” pois além de ter um 
perfil mais do cotidiano urbano, não está digitalizado completamente na Hemeroteca 
Digital (que, por enquanto, tem apenas os anos entre 1897 e 1902) e fazia-se necessária 
a pesquisa com o jornal físico no acervo estadual. 

No acervo, o periódico está dividido em cadernos semestrais, muitas folhas estão 
danificadas ao ponto de prejudicar a leitura. Como dito anteriormente, esse plano se 
relaciona com outros dois do mesmo projeto, dessa forma, houve uma união com as 
bolsistas Ananda Ilana e Ana Beatriz Saraiva para trabalharem nesse levantamento de 
forma que cada uma ficasse responsável por um caderno. A organização e 
sistematização foi feita da seguinte forma: no acervo, durante a leitura das matérias, 
tirávamos foto das consideradas relevantes e anotávamos os dados que facilitariam a 
catalogação. Paralelamente, esses dados eram organizados em uma tabela Excel 
dividida em ano, mês pesquisado, título, data, página, autor, breve resumo da matéria 

e hiperlink da imagem. 

Devido a paralisação de atividades presenciais em decorrência da pandemia, fez-se 
necessário interromper a pesquisa no acervo físico de “A República”, por esse motivo, 
foi preciso mudar a direção anteriormente planejada e dedicar-se à análise de outro 

periódico, “A Ordem”. 

“A Ordem” é um periódico católico, está digitalizado e disponível no site da hemeroteca 
digital da Biblioteca Nacional a partir do ano 1935. Apesar dessa facilidade de acesso, 
o perfil dele não é de exposição do cotidiano urbano, dificultando a pesquisa. 
Inicialmente foi feita a busca das seguintes palavras-chave escolhidas pelo professor 
orientador: Gentil Ferreira; José Bilro; Palumbo; Anibal Martins Ferreira; Sandoval 
Cavalcante; Octavio Tavares; Grady; Saturnino de Brito; Plano Geral de Sistematização; 
Plano Geral de Obras; Código de Obras; Saneamento; Demolições; Ruínas e Obras 
viárias. Esse primeiro levantamento foi realizado com o intuito de buscar informações 
mais gerais, como quantidade de ocorrências por ano em cada palavra-chave, visando 
definir as prioridades para iniciar um estudo mais aprimorado e detalhista. 

Posteriormente, com base nos dados da pesquisa anterior, foi priorizada a palavra-
chave Gentil Ferreira, pois não só é a de maior número de ocorrências bem distribuídas 
entre os anos de 1935 à 1940, como também possui grande relevância para o trabalho, 
já que é o nome do gestor municipal durante esses anos. Esse levantamento também 
foi organizado em uma planilha Excel, dessa vez, dividida em número da ocorrência, 
ano, data, título, breve resumo da matéria, observações, hiperlink da imagem e hiperlink 
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da matéria no site da biblioteca nacional. Em ambos om levantamentos foram realizadas 
reuniões semanais com o orientador para que ele pudesse auxiliar no direcionamento e 

acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. 

Paralelamente a isso, também foram realizadas diversas atividades que apesar de não 
estarem diretamente ligadas ao assunto da pesquisa, foram de grande relevância para 
a formação dos pesquisadores de iniciação científica, como seminários de leitura e 
participação na organização da exposição “20 anos de HCUrb: expondo a memória de 
um grupo de pesquisa”. 

Por fim, para complementar a pesquisa, foi necessário a leitura das mensagens de 
governo enviadas pelo governador do estado ao interventor federal. Elas estão 
disponíveis no acervo estadual e foram lidas por meio da digitalização, cujos arquivos 
estão disponíveis nos computadores do HCUrb. No acervo elas estão organizadas em 
cadernos anuais, com exceção dos anos de 1938 e 1939 que se encontram em um 
único caderno, divididos em tópicos e subtópicos. A sistematização foi feita de forma 
escrita, especificando o ano, página, tópico, subtópico e resumo detalhado de todas as 
informações. Dessa forma, foi possível fazer uma linha do tempo demonstrando o que 
ocorreu em cada ano. 

 

Resultados e Discussões 

 
A pandemia do Coronavírus impactou este ano de pesquisa mais do que o esperado, 
por esse motivo, não conseguimos produzir os resultados que almejávamos. Nos 
propusermos a estudar toda a década no periódico “A República”, mas por a pesquisa 
ser nos arquivos físicos, só foi possível finalizar o ano de 1931 e dar início brevemente 
ao ano de 1932. Apesar de não fazer parte do recorte temporário desse plano 
especificamente, devido a relação que ele tem com outros planos de trabalho, participei 
do levantamento de 1931 em conjunto com outras duas pesquisadoras de iniciação 
científica. 

Durante a quarentena, interrompemos as pesquisas no “A República” e continuamos 
realizando encontros semanais de forma remota para sistematizar e organizar as 
informações já obtidas. Além disso, também continuamos a leitura de livros e textos 
propostos pelo orientador para o Seminário de Leitura em conjunto com todos os 
bolsistas do professor George Dantas. Posteriormente, decidimos nos debruçar sobre o 
“A Ordem”, que está disponível digitalizado no site da Biblioteca Nacional, objetivando 
seguir com a pesquisa da melhor forma possível. 

3.1 – SOBRE O “A ORDEM” 

A pesquisa iniciou-se por julho de 1935, primeiro ano que está digitalizado no site da 
Biblioteca Nacional. Em novembro deste mesmo ano, o engenheiro Gentil Ferreira foi 
nomeado prefeito da cidade de Natal. Após pesquisar todas as palavras-chave 
mencionadas em metodologia, decidiu-se por aprofundar o levantamento usando como 
palavra-chave o nome do prefeito. Ainda em 1935, foi elaborado o Plano Geral de Obras, 
responsabilidade do escritório de Saturnino de Brito. (o plano e as obras daí decorrentes 
já foram analisadas por vários pesquisadores do HCUrb, cujos resultados encontram-
se em Ferreira et. al., 2008) 
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Durante o ano de 1936, aconteceu uma série de melhoramentos na cidade, sendo o 
mais notório a inauguração do primeiro coletor de esgotos em Natal (A Ordem. 25 jan. 
1936, p.4). Essa notícia evidencia não só a urgência em implementar um sistema de 
coleta de esgoto, que até então era inexistente, quanto em melhorar o abastecimento 
de água, que apesar de existente era falho e insuficiente. Esse coletor se localiza na rua 
Juvino Barreto e dá início às obras de saneamento na capital propostas pelo Plano Geral 
de Obras. Nesse mesmo ano, também foi realizado o calçamento e correção do 
alinhamento da rua Felipe Camarão (A Ordem. 30 maio 1936, p.4) e a ampliação do 
cemitério do Alecrim: 

“O engenheiro Gentil Ferreira de Souza, Prefeito Municipal de Natal, usando de suas 
attribuições legaes, (...) Resolve: Art. 1° - Desapropriar, por utilidade pública, as areas 
actualmente aforadas no lado Oeste do Cemiterio Publico desta Capital, necessarias á 
ampliação do mesmo Cemiterio (...)” (A Ordem. 07 jun. 1936, p.1) 

Já ao longo do ano de 1937, foi verificada a ocorrência de duas inaugurações de 
espaços públicos na cidade. Sendo elas o edifício do Mercado Público (A Ordem. 01 
jan. 1937, p.1) e a Praça Pedro Velho (A Ordem. 23 out. 1937, p.4). Ambas as notícias 
são curtas e não aprofundam no assunto, evidenciando o perfil menos urbano do “A 
Ordem” em relação ao “A República”. Além disso, também em ambas, é possível notar 
a posição do periódico de apoio ao prefeito Gentil Ferreira ao atribuir as obras de 
melhoramento a ele como pessoa, ao invés de parte da prefeitura como um todo. Esse 
posicionamento se reflete nas matérias ao longo de todo o recorte temporal e fica 
evidente na seguinte frase: “(...) sensivelmente melhorada pelo Prefeito Gentil Ferreira. 

(...)” (A Ordem. 23 out. 1937, p.4) 

Na mesma página em que há a ocorrência da notícia sobre a inauguração da praça 
Pedro Velho, nota-se uma outra matéria interessante bem pequena no canto da página. 
Apesar de não ser uma ocorrência para a palavra-chave “Gentil Ferreira”, ela é relevante 
por relatar a reclamação dos moradores da rua Araguaia acerca da falta de água nessa 
rua. Mesmo não estando em uma posição de destaque, ela mostra duas coisas. 
Primeiramente, o “A Ordem” além de se noticiar o que acontece no governo para o povo, 
também trata das reclamações do povo. Além disso, mesmo que as obras de 1937 

tenham avançado, o abastecimento de água de Natal ainda está incompleto. 

Em 1938, outras melhorias são relatadas, elas são: calçamento da Rua 21 de Março, 
que sofria bastante com a ação da chuva pois “Os grandes buracos anteriormente 
existentes, impossibilitavam o trafego no trecho aludido” (A Ordem. 15 jan. 1938, p.1), 
inauguração da praça Augusto Severo (A Ordem. 13 maio 1938, p.1), mais 
melhoramentos no cemitério do Alecrim (A Ordem. 05 nov. 1938, p.1), inauguração do 
mercado do Alecrim (A Ordem. 12 nov. 1938, p.4) e inauguração de alto-falantes no 
bairro Rocas (A Ordem. 23 nov. 1938, p.1). Em todos esses eventos noticiados ainda é 
marcante os traços acerca do periódico relatados anteriormente. A descrição detalhada 
dos eventos de inauguração, com foco sendo maior nas presenças ilustres e nos 
discursos, do que em relação ao melhoramento em si, evidenciam ainda mais a 
preocupação em relatar os aspectos da vida social da época, característica desse 
periódico. 

Em 1939, novas matérias tratam das mudanças da cidade, a inauguração do novo 
prédio do Banco do Rio Grande do Norte (A Ordem. 15 jan. 1939, p.1), inauguração do 
saneamento de Natal (A Ordem. 14 maio 1939, p.1), instalação de auto falantes no 
Alecrim (A Ordem. 17 jan. 1939, p.1), inauguração da nova praça do Alecrim (A Ordem. 
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22 jun. 1939, p.4) e remodelações na igreja de Santo Antonio (A Ordem. 10 out. 1939, 
p.1). Dentre elas, a mais relevante tanto para a pesquisa, quanto para o jornal – como 
é possível perceber pela posição de destaque e tamanho da notícia – é a que descreve 
as festas de inauguração do saneamento de Natal. Essa matéria não se limita a 
transcrever os discursos feitos durante as festividades, também menciona dados acerca 
desse novo serviço na cidade: 

“(...) 58 quilometros de rêde distribuidora d’agua, 33 quilometros de rede de esgotos, 
etc. Tais obras tornaram a cidade de Natal, no seu dizer, a principal cidade brasileira, 
relativamente serviços d’agua profunda, com 8 mil metros cubicos diarios, podendo 
aumentar muito ainda, e de modo suave.” (A Ordem. 14 maio 1939, p.1) 

Reforçando o que já foi discutido anteriormente acerca da necessidade que a capital 
tinha desse serviço e como Natal virou uma cidade mais moderna após essa 
inauguração. 

Em 1940, último ano do recorte temporal desta pesquisa, as ocorrências para o nome 
de Gentil Ferreira começam a aparecer a partir do segundo semestre, e não foram 
ligadas a muitas matérias sobre mudanças na paisagem urbana. Neste ano, além de 
mais obras no Cemitério, apenas inauguração de calçamentos em ruas, mencionadas 
em matérias sobre outros assuntos, foram observados. 

3.2 – SOBRE AS MENSAGENS DE GOVERNO 

As mensagens de governo são atualizações anuais escritas pelo Governador Raphael 
Fernandes Gurjão ao interventor federal acerca de tudo que aconteceu no estado do 
Rio Grande do Norte no decorrer do ano. Por se tratar de todo o estado, enquanto esse 
plano de trabalho foca na cidade de Natal, alguns tópicos não contribuem efetivamente 
para essa pesquisa. Ainda assim a leitura foi relevante para completar com informações 
mais técnicas as informações encontradas no periódico “A Ordem”, que as retrata de 
forma mais abrangente. 

Entre os anos de 1935 e 1940, o primeiro em que as mensagens de governo estão 
digitalizadas é de 1936, dando início ao estudo do material. Nesse documento, o 
governador discorre acerca de obras públicas de Natal – obras de saneamento, 
construção do Grande Hotel, novo mercado público, reforma do cemitério do Alecrim e 
calçamento de ruas – detalhando informações técnicas, como o de custos das obras. 
Um dos pontos notórios desse ano é a aproximação entre o prefeito Gentil Ferreira e o 
governador Raphael Fernandes, isso fica perceptível nos elogios a administração do 
prefeito por pare do governador. 

Em relação ao saneamento, além de ser muito relevante para o progresso da cidade de 
Natal, o governo estadual é o maior financiador dessas obras. Por esse motivo o assunto 
ocupa uma posição de grande destaque não só no ano de 1936, como também nas 
mensagens referentes aos anos seguintes. 

Em oposição a empolgação em relação as obras do saneamento da cidade de Natal 
apresentado no ano de 1936, em 1937 o governador inicia a mensagem comentando 
acerca dos gastos com essa obra, que superaram muito o previsto, e como esse valor 
poderia ter sido investido em outras obras no estado. 
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“Amplas e bem visíveis teriam sido as realizações do governo, em todos os municipios, 
si, para um só, grande e indispensavel emprehendimento – o “Saneamento de Natal” – 
não tivessem convergido quasi todas as sobras pecuniarias do Thesouro.” (Mensagem 
de Governo. 1937, p.5) 

Em 1936, a previsão de finalização das obras de saneamento era para dezembro de 
1937. Na mensagem desse ano o governador discorre sobre a redução no ritmo das 
obras de saneamento em decorrência da redução da principal receita do Estado, a 
produção de algodão. Além disso, também são detalhadas outras obras na capital, como 
calçamento de ruas, perfuração de poços, entre outros. 

O próximo caderno é o único que se trata de dois anos, 1938 e 1939. Nesse caderno 
muito se fala das obras contra as secas feitas no interior do estado, que é fora do recorte 
espacial dessa pesquisa. Já na capital, duas grandes obras foram concluídas em 13 de 
maio de 1939, sendo elas o Grande Hotel e o Saneamento de Natal. Dessa forma, há 
uma descrição mais extensa e mais detalhada acerca delas do que nos anos anteriores. 
Vale mencionar, que a obra do Grande Hotel foi dirigida pelo engenheiro Gentil Ferreira, 
também prefeito de Natal, que não aceitou remuneração por esse trabalho. 

Além disso, no tópico “Plano Geral de Obras”, um anteprojeto para melhoramentos 
urbanos é relatado. Nele consta a previsão de construção de um edifício para o governo, 
aeroporto, um novo bairro residencial, uma nova estação férrea e avenida na encosta. 
Outro melhoramento apontado em 1939 é a abertura de três avenidas que além da 
função de tráfego dos carros, a principal função é de passagem dos coletores gerais. 
Sendo elas: 

“A primeira segue em extensão quase contínua desde Petrópolis até o Baldo (Avenida 
do Coletor Geral n°. 1); a segunda sobre o vale do Baldo, ao encontro da Avenida 
Hermes da Fonseca (Avenida do Coletor Geral n°. 2), a terceira, finalmente, parte do 
Baldo e acompanha a encosta do Potengí para montante, subindo sempre até chegar 
ao taboleiro (Avenida do Coletor Geral n°. 3).” (Mensagem de Governo. 1938/1939, p. 
116) 

Em 1940, o cemitério público do Alecrim segue em reforma para ampliação, um novo 
mercado é construído na Ribeira, há a previsão para criação de uma Vila Operária na 
Avenida Amaro Barreto e desapropriações para alargar e abrir as ruas Chile, Bom 
Jesus, Almino Afonso, Sachet, Ceará- Mirim, Juvino Barreto e Felipe Camarão. Além 
disso, a Repartição de Saneamento continua sob a direção do “Escritório de Engenharia 
Civil e Sanitária F. Saturnino de Brito”. 

 
Conclusão 

 
Ao final deste ano de pesquisa, acreditamos que apesar de não ter sido possível realizar 
o estudo que era proposto com periódico “A República”, os resultados conseguidos com 
as outras alternativas foram bastante satisfatórios. Mesmo com a paralisação e a 
pandemia, foi possível coletar dados para dar seguimento à pesquisa e produzir o 
relatório. 

Ao ler o periódico “A Ordem”, foi possível notar as principais alterações na cidade de 
Natal nesse período e perceber como a mídia busca influenciar a sociedade ao noticiar 
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esses feitos. A leitura seguinte, das mensagens de governo, devido à riqueza de 
detalhes aprofundados de todas essas obras, se mostrou extremamente importante 
para completar a leitura anterior, preenchendo as lacunas deixadas pelas notícias de 
periódicos. 

Também nas mensagens de governo, nota-se a relação entre o governo municipal, na 
figura do Prefeito, e o governo estadual, na figura do Governador, e como essas duas 
instâncias agem em conjunto para efetuar as obras em Natal, dando bastante enfoque 
ao embelezamento da cidade. Além disso, o modo que a situação mundial afeta a 
economia do estado do Rio Grande do Norte, afetando assim o andamento das obras 
na capital, também é algo relatado nessas mensagens e enriquece bastante a pesquisa. 

Por fim, é importante destacar como a exaltação da modernização e do progresso 
presente em ambas as fontes dessa pesquisa, é um elemento fundamental para as 
justificativas de reformas urbanas de grande impacto, conquanto essas mesmas 
reformas mantivessem ou mesmo reforçassem estruturas de segregação sócio-
espacial. Como podemos identificar no seguinte trecho: “(...) as avenidas em causa 
possuem importante função urbanística, embelezando a cidade, limitando 
higienicamente a orla do taboleiro, com destruição de numerosos casebres que ali 
existiam e fora derribados.” (Mensagem de Governo. 1938/1939, p. 116) Esse tema será 

mais discutido na continuação da pesquisa. 
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TÍTULO: Fontes para história urbana: subsídios para a cartografia histórica de Natal 

Resumo 

 

O presente relatório traz resultados da pesquisa que tem por objetivo analisar os planos 
e propostas de reforma urbana de Natal no início do século XX, com enfoque na década 
de 1930. Para isso estudamos jornais da época para auxiliar na compreensão dos 
acontecimentos urbanos e relacionar esses registros textuais com planos, fotografias e 
peças cartográficas. Buscamos compreender não somente as mudanças no traçado 
urbano, mas também as transformações sociais que acarretaram nessas modificações, 
as dificuldades em sua implementação e as relações entre essas alterações. Demos 
destaque inicialmente à Ribeira, mas com a pretensão de estender a análise a outros 
bairros de Natal na continuidade da pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Ribeira, década de 1930, Gentil Ferreira, planos urbanísticos. 

TITLE: Sources for urban history: subsidies for the historical cartography of Natal 

Abstract 

 

This report brings results of the research that aims to analyze the plans and proposals 
for urban reform in Natal in the early twentieth century, focusing the 1930s. For this 
purpose, we researched newspapers from the period to lead us to understand the urban 
events and relate the textual registers with plans, photographs and cartographic pieces. 
We seek to understand not only the changes in the urban layout, but also the social 
transformations that led to these changes, the difficulties in their implementation and the 
relations between these alterations. We initially highlighted Ribeira, but with the intention 
of extending the analysis to other districts of Natal in the continuity of the research. 

 
 

Keywords: Ribeira, 1930’s decade, Gentil Ferreira, urban plans. 

Introdução 

A pesquisa “Fontes para história urbana: subsídios para a cartografia histórica de Natal” 
é parte do projeto de pesquisa “Ruínas & Escombros da modernidade: arquitetura, 
reformas e cultura urbana” desenvolvido no grupoHCUrb - História da Cidade, do 
Território e do Urbanismo, e dá continuidade a trabalhos de anos anteriores. 
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Buscamos mapear as informações que ajudam a entender as transformações urbanas 
ocorridas em Natal, como a abertura de ruas, criação de novos prédios e até mesmo 
construções que indiquem aumento no adensamento. Em anos passados já fora feito 
um levantamento de informações até final da década de 1920, mas nesse ano demos 
enfoque para os acontecimentos da década de 1930, tendo o projeto de pesquisa um 
plano que abrange os anos de 1930 a 1935, outro que vai de 1935 a 1940, e o meu que 

abarca a década inteira. 

Para isso fizemos o estudo não somente de fotografias e imagens cartográficas, mas 
também de textos que contivessem registros que possam ajudar a compreender as 
transformações urbanas, bem como os motivos e impactos dessas mudanças. Os 

jornais da época foram as fontes mais utilizadas para observar essas alterações. 

O relatório está estruturado, primeiramente, apresentando a metodologia usada no 
processo de pesquisa, que pode servir de auxílio à futuras pesquisas na área. Em 
seguida há a apresentação dos resultados obtidos e, por fim, as considerações finais. 

 
Metodologia 

 
A metodologia se deu através de três eixos: revisão bibliográfica acerca da 
modernização e da história e cultura urbana de Natal; a coleta de informações de fontes 
primária e secundária e sua organização em um banco de dados; e a análise dos dados 
coletados, para a identificação das principais alterações no desenho da cidade. 

O projeto “Ruínas & Escombros da modernidade: arquitetura, reformas e cultura urbana” 
tem diversos planos de pesquisa que estudam também a cidade de Natal durante o 
início do século XX, a maioria com enfoque na década de 1930, mas cada plano analisa 
a cidade sob uma ótica diferente. A coincidência no objeto de estudo permitiu que os 
membros desse projeto pudessem trabalhar em conjunto durante o levantamento de 
dados, ainda que as análises tenham sido feitas de forma individual. 

Como alicerce teórico fizemos a leitura e fichamento dos textos “As Sete Portas da 
Cidade”, de Maria Stella Bresciani (1991); de alguns capítulos da dissertação “Linhas 
Convulsas e Tortuosas Edificações: Transformações urbanas em Natal nos anos 20”, 
de George Dantas (2003); do livro “Nebulosas do Pensamento Urbanístico”, de Paola 
Jacques e Margareth Pereira (2018); e do artigo “A Ribeira “Systematizada”: análise das 
transformações da forma urbana da cidade baixa de Natal (1868-1945)”, produzido por 
membros do HCUrb; Esses estudos foram essenciais para o nosso embasamento, 
principalmente para começar a compreender como trabalhar metodologicamente com a 
história cultural urbana. 

Outras leituras foram realizadas, como a do livro “Cidades Invisíveis”, de Ítalo Calvino 
(1972), que buscava nos dar uma visão mais sensível sobre a cidade, para que 
possamos enxergar sua multitude de aspectos e como o espaço interfere na vida das 
pessoas. Além disso também participamos de seminários de leitura para a discussão do 

livro “Tudo que é sólido desmancha no ar”, de Marshall Berman (1982). 

Utilizamos como fontes primárias os jornais da época, A Ordem e A República. Todas 
as edições d’A Ordem a partir de 1935 se encontram disponíveis na Hemeroteca Digital 
da Biblioteca Nacional, enquanto seu acervo físico fica sob tutela da Catedral 
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Metropolitana de Natal. Já o jornal A República encontra-se parcialmente digitalizado, 
abarcando os períodos de 1897 a 1907. O acervo impresso pode ser encontrado em 
alguns arquivos de Natal, como o IHGRN, a BCZM/UFRN e o Acervo Público Estadual 
do RN. Por questões de logística e disponibilidade, realizamos a pesquisa no APE/RN 
entre fins de dezembro e inícios de março, quando o arquivo foi fechado para visitação 
devido à pandemia do Sars-Cov-2. Também fizemos uso da planta topográfico-cadastral 
de Henrique Novaes, de 1924, do Plano Geral de Systematização de 1930 e de 
fotografias encontradas em diversas fontes. 

Recorremos também, como fontes secundárias, à monografias, teses e dissertações do 
grupo de pesquisa e aos livros “História da cidade do Natal”, de Luiz da Câmara 
Cascudo (1947) e “Uma Cidade Sã e Bela”, de Angela Ferreira et. Al (2008), para auxiliar 
na compreensão do contexto da época e das mudanças no traçado urbano que haviam 
sido realizadas em anos anteriores. 

Com base nas investigações realizadas na Hemeroteca Digital e no Acervo Público 
Estadual do RN criamos um banco de dados com as matérias relacionadas ao eixo de 
pesquisa. O banco está organizado para facilitar o arquivamento e busca de 
informações das matérias extraídas dos acervos físico e digital. Para tanto, utiliza as 
variáveis data, título, assunto, autor, página, além de uma imagem da matéria e, no caso 
de A Ordem, o link para a página de jornal na Hemeroteca Digital. As pesquisas 
realizadas no periódico A Ordem foram feitas através de palavras-chave e delimitadas 
por décadas, sendo essas informações também registradas no banco de dados, e foram 
reunidas matérias de 1935 a 1940. 

O fechamento do APE/RN para pesquisa nas coleções impressas do jornal A República 
nos permitiu coletar dados apenas de 10 meses de 1931. Os cadernos desse periódico 
foram divididos semestralmente. Na maior parte do tempo apenas duas pesquisadoras 
trabalharam diretamente com a captura de informações d’A República, eu e Giovanna 
Barros Costa, que está vinculada ao plano de pesquisa “A administração do engenheiro 
Gentil Ferreira para Natal (1935-1940)”. O primeiro caderno de 1931, que estava 
bastante degradado, foi explorado até o mês de Abril enquanto o segundo caderno foi 
finalizado. Os meses de Maio e Junho serão analisados quando for seguro voltarmos à 

pesquisar no acervo. 

Tivemos então que usar fichas, que haviam sido criadas pelo grupo anteriormente para 
a utilização em outros projetos de pesquisa. Nelas havia o registro de algumas matérias 
do periódico A República. Entretanto essas fichas continham poucas informações 
relevantes para o meu plano de pesquisa. Referente ao ano de 1931 havia apenas 7 
fichas pertinentes, enquanto nas pesquisas feitas no Acervo Público, com foco nas 
transformações urbanas, foram encontradas 137 matérias pertinentes para o 
desenvolvimento do trabalho. 

O periódico A Ordem é vinculado à Igreja Católica, e tem suas matérias e notícias com 
um perfil religioso. Já o jornal A República retrata com mais frequência os 
acontecimentos urbanos, políticos e econômicos do estado, o que também faz dele uma 
fonte mais relevante para o projeto de pesquisa e para o meu plano de trabalho. 

Ao longo do trabalho na pesquisa também realizamos outras atividades, como a 
participação na organização da exposição “Vibrantes Caminhos: ideais modernos para 
a cidade do Natal", no Museu Câmara Cascudo; e a organização do 8° Simpósio de 
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Pesquisa da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 2020: o impacto da produção 
técnica e científica. 

 
Resultados e Discussões 

 

O início do século XX marca a primeira onda de modernização da cidade de Natal. Os 
bondes elétricos mudavam o funcionamento da cidade, passando pelas principais ruas 
e conectando os bairros. Novos prédios surgiam, a preocupação com a higiene e a 
saúde pública aumentava e planos eram traçados para embelezar e trazer 
melhoramentos. 

Durante as pesquisas buscamos coletar informações que nos permitissem entender os 
acontecimentos que alteraram o traçado urbano da cidade promovidos, principalmente, 
pelo ideal de modernização. O entendimento dessas transformações serve de auxílio 
para uma compreensão mais completa dos mapas, das fotografias e dos planos de 
reforma urbana do período. 

3.1 A República 

A República era o principal jornal de Natal na década de 1930, e também o que tem 
mais informações relevantes para a pesquisa, pois ele focava bastante nos 
acontecimentos políticos, econômicos e urbanos, além de funcionar como uma espécie 
do que chamamos hoje de Diário Oficial, i.e., publicava os atos oficiais (editais, 
convocações, listas etc.) do governo do município e, principalmente, do estado do RN. 
Nele conseguimos captar informações sobre o ano de 1931. Nosso avanço em relação 
aos anos seguintes foi impossibilitado pela quarentena que foi estabelecida em 
decorrência da pandemia do novo coronavírus, tornando restrito o acesso ao acervo 

público. 

Nos dados que foram reunidos ao longo das pesquisas, pudemos observar alguns 
temas constantes. Dos temas relevantes para o trabalho, o mais presente era a saúde 
pública. Havia na época muitos casos de malária, febre amarela e outras doenças, o 
que gerava uma preocupação com as condições de higiene na cidade. Uma das 
medidas mais citadas nas matérias era o uso de peixes nos reservatórios de água para 
que eles comessem as larvas dos mosquitos transmissores de doenças. Os peixes eram 
distribuídos gratuitamente pela prefeitura. Porém, obras de saneamento básico na 
cidade, aterro de áreas alagadas e outras medidas mais custosas não foram tomadas 
naquele ano devido à crise financeira pela qual o estado passava (A República, 22 mar 
1931, p.1). 

Outro tema frequente era o embelezamento da cidade. Há diversas menções às obras 
de calçamento das principais avenidas, como a Avenida Rio Branco, com a presença 
inclusive dos editais para compra dos materiais. As melhorias na iluminação pública 
também apareceram algumas vezes no jornal, como, por exemplo, a notícia da 
aprovação de um novo plano de iluminação para Natal (A República, 07 jul 1931, p1). 

Para além desses temas, há também o tópico das remodelações e construções de 
novas linhas de bondes. Eles eram fundamentais para tornar a cidade mais dinâmica e 
se aproximar do ideal de modernidade que era almejado. 
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A falta de acesso às edições seguintes do jornal não nos permitiu ver a continuidade ou 
os resultados de algumas obras ou alterações urbanas, já que o recorte temporal ficou 
muito restrito. Contudo foi perceptível que o periódico não trazia muitas críticas à 
administração do estado nem da cidade. Por ser vinculado ao governo, não 
esperávamos que fosse de outra forma. Essa parcialidade infelizmente prejudica uma 
análise objetiva dos problemas pelos quais a cidade passava e sobre as soluções, ou 
falta delas, que eram realizadas. Sobretudo ao levarmos em consideração que não 
havia outra mídia na época que falasse tanto dos acontecimentos políticos e cotidianos. 

3.2 A Ordem 

A Ordem era um periódico vinculado à Igreja Católica. Nele as notícias tinham um cunho 
mais eclesiástico e, por isso, é uma fonte com poucos dados referentes às obras 
públicas e as transformações urbanas. 

Na coleção digital de A Ordem os jornais analisados foram os de 1935 a 1940. A 
pesquisas foram feitas através de palavras-chave, e o objetivo principal era descobrir 
quais tópicos tiveram mais menções. Após esse levantamento, começamos a nos 
aprofundar no tópico com mais ocorrências: “Gentil Ferreira” 

Gentil Ferreira foi um engenheiro civíl e exerceu dois mandatos como prefeito de Natal, 
um entre dezembro de 1931 e novembro de 1932, e o outro entre novembro de 1935 e 
novembro de 1940. O segundo mandato coincide com boa parte do período pesquisado, 
o que explica o número de ocorrências. 

Das 236 ocorrências com o nome Gentil Ferreira, 56 tinham algum nível de relação com 
os objetivos dos planos de trabalho de pesquisa. Destaco aqui os seguintes 
acontecimentos: em janeiro de 1936 (A Ordem, 25 jan 1936, p.4) foi inaugurado o 
primeiro coletor de esgotos da capital, o que aconteceu de forma tardia como podemos 
perceber pelo trecho: “É um melhoramento de que realmente necessita a nossa capital, 
esse de água e de esgoto, o primeiro já insufficiente à população atual e o segundo 

ainda inexistente” (SANEAMENTO..., 1936, p. 4) 

Em 1936 também foi realizado o calçamento da Rua Felipe Camarão (A Ordem, 30 maio 
1936), assim como sua correção de alinhamento através da desapropriação de algumas 
áreas. Ainda no mesmo ano, no mês de julho (A Ordem, 07 jun 1936, p.1) foi decretado 
o ato n. 48 que determinava a ampliação do Cemitério Público do Alecrim. Cinco meses 
depois foram inauguradas as novas áreas do cemitério (A Ordem, 05 nov 1936, p.4). 

Em 1937 houveram duas inaugurações importantes, a do novo prédio do Mercado 
Público, no mês de junho (A Ordem, 01 jul 1937, p.1) e a inauguração da Praça Pedro 
Velho no mês de outubro (A Ordem, 23 out 1937, p.4). A Praça Pedro Velho, atualmente 
muito conhecida como Praça Cívica, foi nomeada em homenagem ao primeiro 
governador do estado. 

No ano de 1938 foi realizado o calçamento da Rua 21 de Março, o que gerou alguns 
problemas de inundações em uma rua próxima, a Travessa Giqui (A Ordem, 15 jan 
1938). Naquele ano novas alterações foram feitas no cemitério do alecrim (A Ordem, 26 
out 1938, p.4 e 05 nov 1938, p.1) , descritas no trecho a seguir: 
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“Foi alargada a area para enterramentos, reservando se um trecho para os pobres que 
nada podem pagar; foram construidos duzentos carneiros de alvenaria e abertas rua 

que cruzam o Cemiterio em varios sentidos, todas devidamente calçadas. 

Mas o que chamou mais atenção de todos foi a nova capela construida pela 
Prefeitura…” (O novo aspecto…, 1938, p.1) 

Em maio de 1939 houve a entrega do Grande Hotel ao estado, hotel esse que logo se 
tornaria um marco do bairro da Ribeira (A Ordem, 14 maio 1939). Naquele ano também 
foi inaugurada a praça e o jardim do Alecrim, como se noticiou em várias ocasiões (A 
Ordem, 22 jun 1939, p.4; 23 jun 1939, p.4; 24 jun 1939, p.1; 27 jun 1939, p.4). 

Já no ano de 1940 foi realizada a abertura de algumas ruas dentro do Cemitério Público 
do Alecrim, a Rua Santo Antônio e a Rua Sant’ana, ambas com calçamento. Ali também 
foi construído o passeio, todo em mosaicos. (A Ordem, 31/10/1940). A mesma matéria 
também cita outros melhoramentos que viriam a ser realizados no local, como a abertura 
de dois novos portões e o fechamento do portão principal para a construção de uma 

nova capela. 

Notamos que há uma maior quantidade de informações sobre os acontecimentos 
urbanos do bairro do Alecrim do que dos outros bairros da cidade. Isso pode favorecer 
um futuro enfoque da pesquisa nas transformações de lá. 

3.3 Análise fotográfica 

O estudo de fotografias e mapas é uma parte importante para o plano de pesquisa, pois 
através de imagens é possível perceber de forma simplificada os complexos processos 
das transformações urbanas. Assim, neste relatório, trago comentários sobre algumas 

fotografias aéreas de Natal na década de 1930. 

3.3.1 Vista do Zeppelin Graf 

A primeira passagem do dirigível alemão Zeppelin Graf pelo Brasil foi um marco na 
história da aviação. Em 1930 ele saiu da Alemanha e passou pelo Brasil rumo aos 
Estados Unidos, indo primeiro a Recife, depois ao Rio de Janeiro e de volta a Recife, 
desta vez sobrevoando Natal. Era 28 de maio de 1930 quando ele pairou sobre a capital 
potiguar. A cidade pôde observar o dirigível dar voltas sobre a estátua de Augusto 
Severo e deixar ali uma homenagem ao falecido aviador. Fôra derrubado um ramalhete 
de flores que tinha uma mensagem com os dizeres “Homenagem da Alemanha ao 
Brasil, na pessoa de seu filho Augusto Severo”. 

O evento rendeu algumas matérias em vários jornais pelo país, entretanto não pudemos 
ver o acontecimento sob a ótica dos jornais do Rio Grande do Norte, pois quando 
começamos a analisar as imagens do Zeppelin o acervo em que se encontra A 
República já estava fechado, então não tivemos acesso ao caderno do primeiro 
semestre de 1930. Contudo, encontramos imagens de cartões postais criados na época 
e matérias atuais que falam sobre a importância que teve a visita do Graf. 

Além de prestar homenagem à Augusto Severo, o Zeppelin também fez diversos 
registros fotográficos da cidade, gerando imagens de diversos bairros. Dentre eles, 
escolhemos estudar uma que mostra a Ribeira. 
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[Ver anexo 1] 

A imagem foi encontrada no acervo da página Natal Antiga. Nela podemos ver que as 
estruturas de cais que formavam o que viria a ser o porto de Natal eram simples e 
bastante fragmentadas. Na época o principal cais era o Tavares de Lyra, que era a porta 
de entrada da cidade. 

[Ver anexo 2] 

A rua Tavares de Lyra, indicada em verde, que levava ao cais de mesmo nome, era 
chamada de uma “avenida elegante”. É possível perceber que ela era bem arborizada. 
Ali havia uma alta concentração de comércios. A igreja que aparece no centro da foto, 
marcada em amarelo, é a Paróquia Bom Jesus das Dores, que existe até hoje. Também 
podemos notar que o Grande Hotel não aparece na foto, pois ainda não havia sido 
construído. 

Seria interessante poder ver a Avenida Duque de Caxias, pois já naquela época ela era 
uma das principais ruas da Ribeira. Contudo o ângulo em que a foto foi tirada não nos 

permite analisá-la, permite apenas a identificação de sua posição com base no entorno. 

Naquela época a orla, indicada em roxo, era praticamente inabitada, com apenas 
algumas construções próximas. A maior parte das edificações ficava concentrada nas 
margens do Rio Potengi, no caso da Ribeira, e próxima à Lagoa do Jacó, no caso da 

comunidade das Rocas. 

3.3.2 - Imagem área da Ribeira 

[Ver anexo 3] 

A fotografia acima tem data imprecisa, mas sabemos que ela foi tirada entre 1932 e 
1939. Afirmamos isso com base na presença do prédio de administração do Porto, que 
fora inaugurado em 1932, e com base também na ausência do Grande Hotel, que fora 
entregue em 1939. Assim como a imagem anterior, essa também foi encontrada no 
acervo digital da página Natal Antiga. 

O grande descampado na imagem é área de expansão da ribeira, que vai se consolidar 
por causa do alargamento da Av. Duque de Caxias e da construção e inauguração do 
prédio de administração do Porto. 

[Ver anexo 4] 

Nesta foto podemos ver um pouco melhor a Av. Duque de Caxias, em rosa, que chega 
na Esplanada Silva Jardim, em laranja. Após a Silva Jardim a quantidade de edificações 
reduz drasticamente. Além do espaço marcado em marrom, que é onde ficam as 
estruturas de suporte ferroviário, temos algumas casinhas formando o assentamento 
informal das Rocas. Como vimos na fotografia anterior é perceptível que a orla não tinha 
ocupação. 

3.3.3 - Vista aérea parcial da Ribeira 

[Ver anexo 5] 
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A fotografia acima mostra a vista aérea parcial da Ribeira. Foi tirada em 29 de março de 
1934 e está disponível no acervo digital Brasiliana Fotográfica, que pertence à Biblioteca 

Nacional e ao Instituto Moreira Salles. 

[Ver anexo 6] 

O destaque da foto é a grande edificação no centro, que é o prédio da administração do 
Porto de Natal, marcado em amarelo. O projeto fora aprovado em 14 de dezembro de 
1922 e teve sua execução iniciada no mesmo ano, pela contratada C.H. Walker & Cia. 
Ltda., sendo interrompido de 1924 a 1927. Suas primeiras instalações foram 
inauguradas em 24 de outubro de 1932 

Até então o Porto não era oficializado, ainda que houvessem diversos cais e piers na 
Ribeira. Temos a hipótese de que a inauguração do prédio de administração do Porto 
ajudou a aumentar a ocupação do bairro, servindo como atrator do comércio e de 
moradores para a região que antes era pouco habitada, como é possível perceber pela 
baixa quantidade de prédios na imagem. As Rocas, que havia começado a se estruturar 
ainda no final do século XIX com as obras do Porto e as atividades portuárias, também 
ganha um novo impulso, podemos aventar como hipótese, com as reformas e expansão 
do bairro da Ribeira e devido à oferta de emprego que aumentava na região. 

A foto foi tirada na área de transição entre a Ribeira, do lado direito, e as Rocas, do lado 
esquerdo, que até então era um bairro informal operário. A Esplanada Silva Jardim, 
indicada em laranja, marca o final da Ribeira. 

Na Esplanada Silva Jardim podemos ver o prédio da Estação Ferroviária, em azul. 
Construído na década de 1910, ele nunca serviu a função para qual foi projetado, porém 
já atuou como o prédio da Inspetoria de Obras Contra as Secas. Na área em que ela foi 
construída vemos alguns prédios que também faziam parte da administração da Estrada 
de Ferro. Toda aquela grande área era ocupada por estruturas de suporte ferroviário. 

3.3.4 - Vista aérea parcial de Cidade Alta 

[Ver anexo 7] 

A fotografia acima mostra a vista aérea parcial da Cidade Alta. Assim como a imagem 
anterior, esta também foi tirada em 29 de março de 1934, provavelmente no mesmo 
voo, e está disponível no acervo digital Brasiliana Fotográfica. Ela ainda será mais 
trabalhada na renovação do plano de trabalho e vai servir para incorporar a Cidade Alta 
nos nossos estudos. A partir dela já conseguimos identificar elementos que ajudam na 
análise da forma urbana do bairro. 

Na imagem percebemos que a parte histórica do bairro tem um desenho mais irregular 
em comparação à área mais nova. O fundo da imagem, é a área que apresenta o 
traçado mais regular e ruas mais largas. 

[Ver anexo 8] 

A Praça André de Albuquerque, em rosa, era muito bem arborizada e já havia tido um 
projeto paisagístico há mais de 30 anos. Enquanto o largo, em azul, era basicamente 
um espaço vazio produzido pelo traçado irregular. 
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A forma urbana da Cidade Alta era consolidada, e posteriormente passou por um 
processo de adensamento, mas sem mudanças muito expressivas. No entanto, naquele 
período a infraestrutura urbana ainda estava se consubstanciando, como pode ser 
percebido pelas ruas de terra batida e pelo largo, uma herança da cidade colonial. Até 
mesmo ruas importantes não tinham calçamento mesmo depois das obras de 
calçamento promovidas por Omar O'grady. A imagem é de antes das grandes obras de 

saneamento. 

 
Conclusão 

 

A primeira metade do século XX teve uma grande quantidade de reformas e de planos 
urbanísticos na cidade de Natal. Contudo há pouca informação de fácil acesso 
compilada sobre o tema neste recorte temporal, sendo facilmente encontrado apenas 
os textos de Câmara Cascudo. Por isso é tão importante fazer o levantamento e a 
análise dos ocorridos da época. 

Com o plano de trabalho ainda em andamento, os resultados obtidos foram parcialmente 
satisfatórios, pois ainda não conseguem cobrir integralmente as principais fontes. 
Contudo, é preciso levar em consideração o impacto que a pandemia teve no processo 
de obtenção de dados, pois o acesso à nossa principal fonte nos foi cessado. 

A década de 1930 tem um contexto político complexo, com a Revolução de 30. O acesso 
aos jornais da época nos permitem observar de forma mais precisa os impactos que a 
situação política teve na dinâmica da cidade e no urbanismo. Entretanto, para poder 
avaliar profundamente essas questões, é necessário continuar estudando A República, 
que é, dentre as nossas fontes, a que aborda mais constantemente esses conteúdos. 

Para a continuação do plano de trabalho também é preciso aprofundar as comparações 
entre os dados coletados nos periódicos com os mapas, com os planos e com as 
fotografias, bem como estender a investigação para outros bairros de Natal para além 
da Ribeira, como Cidade Alta e Alecrim. 
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Anexo 1 - Vista do Zeppelin Graf da Ribeira 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2641 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2642 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2643 

 

Anexo 2 - Apontamentos sobre a vista do Zeppelin Graf 

 

 

Anexo 3 - Imagem aérea da Ribeira 
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Anexo 4 - Apontamentos sobre a imagem aérea da Ribeira 
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Anexo 5 - Vista aérea parcial da Ribeira 
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Anexo 6 - Apontamentos sobre a vista aérea parcial da Ribeira 
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Anexo 7 - Vista aérea parcial de Cidade Alta 
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Anexo 8 - Apontamentos sobre a vista aérea parcial de Cidade Alta 
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TÍTULO: NANOREVESTINDO FIBRAS TÊXTEIS COM NANOTUBOS DE CARBONO 

DERIVADOS DA LIGNINA E PTFE. 

Resumo 

Há uma crescente demanda por fibras, tecidos e estruturas funcionalizadas com 
comportamentos inteligentes e propriedades mimetizadas da natureza, através de 
processos nano-tecnológicos. Superfícies superhidrofóbicas têm sido objeto de muitos 
estudos devido ao grande interesse científico e tecnológico para aplicações como anti-
corrosão, autolimpeza, separação água e óleo, entre outras. Neste trabalho foi 
desenvolvido um nano-revestimento superhidrofóbico em fibras têxteis com nanotubos 
de carbono, que são derivados da lignina, e com PTFE. No trabalho é proposto uma 
metodologia ecologicamente correta para síntese dos nanotubos de carbono, através 
da pirólise da lignina, posteriormente foi feito um revestimento de pulverização no 
material têxtil e em seguida, secos em uma rama. Ao final do trabalho sua potencial 
função superhidrofóbica foi avaliada. 
 
Palavras-chave: Nanotubos de carbono, super-hidrofóbico, lignina, nano-revestimento. 

TITLE: NANORE DRESSING TEXTILE FIBERS WITH CARBON NANOTUBES 

DERIVED FROM LIGNIN AND PTFE. 

Abstract 

There is a growing demand for fibers, fabrics and functionalized structures with intelligent 
behaviors and mimicked properties of nature, through nano-technological processes. 
Superhydrophobic surfaces have been the subject of many studies due to the great 
scientific and technological interest for applications such as anti-corrosion, self-cleaning, 
water and oil separation, among others. In this work, a superhydrophobic nano-coating 
was developed on textile fibers with carbon nanotubes, which are derived from lignin, 
and with PTFE. The work proposes an ecologically correct methodology for the synthesis 
of carbon nanotubes, through the pyrolysis of lignin, later a spray coating was made on 
the textile material and then dried in a branch. At the end of the work, its potential 
superhydrophobic function was evaluated. 
 
Keywords: Carbon nanotubes, super-hydrophobic, lignin, nano-coating. 

Introdução 

As superfícies super-hidrofóbicas vêm sendo objeto de diversas pesquisas no decorrer 
das últimas décadas, estas superfícies resultam da baixa energia superficial que 
apresentam, combinada com a micro e nano rugosidades da superfície. É essa 
rugosidade em estrutura hierárquica, ou seja ,superfície micro e nano estruturada, que 
dá origem a capacidade de repelência à água, na medida em que faz aumentar o ângulo 
de contato entre a gota e a superfície. Há uma grande demanda e interesse tecnológico 
em desenvolver superfícies superhidrofóbicas com um mecanismo de retenção de ar 
que tenha longa duração e fundamental importância para a preservação e respeito a 
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natureza. Para obter nanorevestimentos mecanicamente e quimicamente duráveis, 
vários tipos de nanopartículas e métodos de aplicação têm sido testados. Neste projeto, 
irá ser desenvolvido um novo nano-revestimento super-hidrofóbico com uma boa 
estabilidade química resistência de desgaste utilizando nanotubos de carbono de 
parede dupla e PTFE, aplicado por método de spray. Os nanotubos de carbono são 
cilindros ou tubos ocos formados por alótropos do carbono com proporções 
nanométricas, eles são cem mil vezes mais finos que um fio de cabelo e invisíveis até 
para microscópios ópticos. Essa nova classe de materiais foi descoberta em 1991, por 
Sumio Iijima. A partir de então, ela tem sido alvo de estudos dos cientistas, pois 
representou uma grande revolução graças às suas propriedades que superam as de 
qualquer material até então conhecido. Os nanotubos podem ser feitos por um só 
cilindro, porém existem também os nanotubos de paredes múltiplas, que são formados 
por vários cilindros, tendo eles um centro em comum. Um dos fatores que determinam 
as propriedades dos nanotubos de carbono é se ele é de parede única ou de parede 
múltipla, mas todos os nanotubos são duros e resistentes. No caso dos nanotubos 
individuais, um fator que determina se ele será um condutor ou semicondutor é o ângulo 
do enrolamento e o raio do nanotubo, outras propriedades dependem também do 
diâmetro e do número de camadas concêntricas. Essas variedades de propriedades são 
importantes porque fazem com que os nanotubos possam ser usados em uma 
diversidade muito grande de aplicações. Os nanotubos também apresentam 
propriedades mecânicas extraordinárias, por serem resistentes à ruptura sob tração, 
sendo cem vezes mais resistentes que o aço e possuem apenas 1/6 de sua densidade. 
Dessa forma, eles também poderão ser usados em diversas áreas, como na construção 
civil e até mesmo na construção da fuselagem de aviões, carros, foguetes e ônibus 
espaciais da NASA. Logo, sendo eles adicionados a tecidos, os nanotubos poderiam 
torná-los indestrutíveis, sendo mais eficientes que o polímero Kevlar usado em coletes 
à prova de balas. Uma outra importante propriedade dos nanotubos de carbono é a 
condução térmica extraordinária, podendo ser usados em processos de conservação e 
transmissão de energia, como a energia solar. 
 

Metodologia 

 
Vai ser desenvolvido um nanorevestimento superhidrofóbico com boa estabilidade 
química e resistência de desgaste utilizando nanotubos de carbono de parede dupla e 
PTFE e será aplicado por método de spray. Então O nanorevestimento será fabricado 
por pulverização de uma dispersão aquosa ambientalmente correta contendo CNTs 
derivados de lignina e PTFE sobre fibras têxteis. A primeira etapa para realização do 
experimento consiste na lavagem e limpeza do material têxtil. Sendo assim, o banho 
será realizado no BMA por 70 minutos. Logo depois utilizamos o Banho Maria por 20 
minutos para eliminar os resquícios de detergente. O material utilizado consiste em: 4g 
de Algodão, 5 ml de H2O2 50%, 0,75g de Estabilizador, 0,75g de detergente, 2,5g de 
NaOH e Água destilada (1:4). A síntese dos nanotubos de carbono derivados da lignina 
foi realizada por meio de pirólise, método que consiste com a degradação térmica do 
material orgânico na ausência parcial ou total de um agente oxidante e foram 
caracterizados previamente, para utilização neste projeto. A segunda etapa é o 
revestimento do material têxtil via pulverização. Para isso será usado os seguintes 
reagentes: Nanotubos de carbono (caracterizados previamente), politetrafluoroetileno 
(PTFE), ácido poliacrílico (MW = 17000, Aldrich) e água destilada. Já os materiais são: 
Pistola com pressão de 206,85 kPa ou 30 psi, beckers, ultrassom e rama. Com isso será 
formulado, primeiramente, o CNT (1 mg/ml) e o ácido poliacrílico (1 mg/ml) será 
adicionado na água na relação 1:1 e PTFE (350 mg). Em seguida, a mistura será 
sonificada em um ultrassom por aproximadamente 1 hora. A dispersão de CNT/PTFE 
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será preparada misturando o ácido poliacrílico modificado com CNT e PTFE. Por fim 
uma camada do nanorevestimento será aplicado sobre as fibras têxteis e em seguida, 
secos em uma rama com infravermelho a 150ºC por 1 minutos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Devido a pandemia, a universidade limitou a utilização dos laboratórios, com isso não 
teve como fazer a realização de testes do experimento dos novos têxteis 
superhidrofóbicos onde seriam avaliados via MEV/FEG, AFM, DRX, XPS e RAMAN. 
Sua potencial função superhidrofóbica seria avaliada via medida de ângulo de contato 
utilizando o modelo matemático de Cassie-Baxter. Porém com a realização do 
experimento e analisando como se comportou o material para diversas situações, se 
espera como resultado a boa formação da rugosidade, a energia de adesão, bem como, 
o modelo matemático proposto pelo sistema sólido/líquido e ainda, sua ação de 
repelência a outros líquidos com caráter apolar. 
 
Conclusão 

 
Os métodos com inovação na área têxtil têm sido responsáveis pelo aumento dos 
processos produtivos industriais na atualidade e o desenvolvimento de novos materiais 
inteligentes, bem como novas tecnologias. O presente trabalho mostrou de forma 
satisfatória toda teoria e problematização, onde foi possível analisar e estudar a 
formação de revestimentos super-hidrofóbicos nano-estruturados, por um método 
inovador. Além de desenvolver uma metodologia de baixo custo e alternativa, que pode 
ser de grande interesse industrial pela facilidade e valor agregado que tem o projeto, 
pois são utilizados recursos sustentáveis como matéria prima. O trabalho tem grande 
potencial e aplicações emergentes, e é esperado para projetos futuros avaliar 
propriedades antimicrobianas, propriedades anti-UV, entre outras. 
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TÍTULO: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA REUSO DE ÁGUA RESIDUAL PARA FINS 

RESIDENCIAIS 

Resumo 

Gradativamente cresce a preocupação com relação ao consumo de água em dois 
aspectos, o ambiental e o financeiro. A presente pesquisa propõe ajudar neste problema 
de forma simples. O objetivo é desenvolver um produto protótipo que possa ser 
facilmente instalado em qualquer residência para o controle do reaproveitamento de 
água. Para tanto, o protótipo deve ser acoplado ao encanamento de despejo da máquina 
de lavar roupas onde passa água passível de ser reaproveitada para fins domésticos 
como descarga em bacias sanitárias, lavar calçadas, sistemas de irrigação de jardim, 
entre outros. Este tipo de máquina geralmente tem dois ou três ciclos de lavagem, 
portanto dois ou três intervalos em que a água é despejada. O primeiro despejo é de 
água suja e não reaproveitável para quase todos o fins. Já a partir do segundo despejo, 
a água já é reaproveitável contendo apenas baixas quantidades de sabão e amaciante 
que ainda restaram nas roupas. O desafio é separar a água do primeiro despejo do 
segundo em diante. O protótipo faz a separação através de um encanamento com duas 
válvulas comandadas por sinais elétricos. No primeiro ciclo, despejando água suja, o 
protótipo direciona a água para seu caminho convencional(esgoto). Quando a máquina 
está no segundo ou terceiro ciclo, o protótipo direciona a água para um reservatório para 
reutilização. Há também a possibilidade de reaproveitar a água do primeiro ciclo 
definindo uma porcentagem através de uma interface homem-máquina. 
 
Palavras-chave: água, reaproveitamento, reuso, máquina de lavar roupas. 

TITLE: AUTOMATIC SYSTEM FOR RESIDUAL WATER REUSE FOR RESIDENTIAL 

PURPOSES 

Abstract 

 

There is a growing concern about water consumption in two aspects, the environmental 
and the financial. This research proposes to help in this problem in a simple way. The 
goal is to develop a prototype product that can be easily installed in any home to control 
water reuse. To this end, the prototype must be coupled to the washing machine's 
discharge pipe where water that can be reused for domestic purposes passes, such as 
flushing in sanitary basins, washing sidewalks, garden irrigation systems, among others. 
This type of machine usually has two or three washing cycles, so two or three intervals 
when the water is poured. The first dump is dirty water and not reusable for almost any 
purpose. As of the second dump, the water is reusable, containing only low amounts of 
soap and fabric softener that still remain on the clothes. The challenge is to separate the 
water from the first dump from the second onwards. The prototype separates through a 
pipeline with two valves controlled by electrical signals. When the machine is in its first 
cycle, therefore pouring dirty water, the prototype directs the water to its conventional 
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path (sewer). When the machine is in the second or third cycle, the prototype directs the 
water to a reservoir for reuse. There is also the possibility of reusing water from the first 
cycle by setting a percentage through a human-machine interface. Tests were carried 
out on a bench that demonstrated the functionality of the prototype. 

 
 

Keywords: water, reuse, washing machine. 

Introdução 

A cada dia se torna mais necessário o desenvolvimento sustentável. Os recursos 
naturais são finitos e com o crescimento populacional mundial essa relação com a 
sustentabilidade deve se tornar mais eficiente. Dentre os recursos naturais, há um que 
sem sombra de dúvidas é o mais importante, a água. A necessidade de esforços fica 
mais evidente em momentos de crises hídricas que acontecem com certa frequência em 
grandes cidades do Brasil e do mundo. Nesse sentido o mundo precisa de soluções 
criativas para o consumo consciente e sustentável deste recurso tão importante para 
vida. Este projeto tenta encontrar uma solução para um problema específico melhorando 
singelamente este cenário. 

Na maioria das edificações a água potável é utilizada para a realização de quase todas 
as atividades, independentemente de uma análise prévia da qualidade da água 
necessária. A evolução do conceito do uso racional para a conservação de água 
consiste na associação da gestão, não somente da demanda, mas também da oferta de 
água, de forma que usos menos nobres possam ser supridos, sempre que possível, por 
águas de qualidade inferior (OLIVEIRA, 2007, p. 7). 

Este artigo descreve o desenvolvimento de um protótipo para reaproveitar a água 
oriunda da máquina de lavar roupas que é classificada como água cinzas, ou seja, 
contém certa quantidade de contaminantes químicos, porém pode ser utilizada em fins 
menos nobres (ERCOLE, 2003, p.96). 

As máquinas de lavar roupas geralmente tem dois ou três ciclos de lavagem, portanto 
dois ou três intervalos em que a água é despejada. O primeiro despejo é de água que 
contém uma quantidade alta de sujeira proveniente das roupas, sabão e amaciante, 
portanto não reaproveitável para a maioria dos usos domésticos. Já a partir do segundo 
despejo, a água já pode ser reaproveitada para fins residenciais como descargas em 
bacias sanitárias e lavagem de calçadas. A função do protótipo separar 
automaticamente a água do primeiro despejo do segundo em diante, enviando a água 
que pode ser reaproveitada para um reservatório e a água não reaproveitável para a 
tubulação de esgoto como demonstrado na Fig. 1. 

O protótipo possui uma Interface Homem-Máquina (IHM) onde é possível ajustar um 
percentual de reaproveitamento de água do primeiro ciclo de 0 a 100% para que em 
momentos de escassez se possa reaproveitar um volume maior de água mesmo que a 
mistura a torne de menor qualidade. 

A IHM também informa em qual ciclo de despejo a máquina está além de sinalizar a 
passagem de água detectada por um sensor no protótipo. 
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Metodologia 

 
1. PROTÓTIPO 

O protótipo tem como elementos principais os atuadores (válvulas), o sensor detector 
de água, o controlador e a IHM além da fonte de alimentação. 

1.1 Atuadores 

Os atuadores consistem em duas válvulas solenoide normalmente fechadas que são 
comandadas por sinais elétricos provenientes do controlador. As válvulas são do tipo 
on/off e fazem o papel de direcionar a água para o reservatório de reaproveitamento ou 
para a tubulação de esgoto. Elas estão dispostas lado a lado de forma a ocupar o menor 
espaço possível como demonstrado pela Fig. 3. 

As válvulas são alimentadas com uma tensão de 12V e consomem aproximadamente 
3,5A cada, porém em nenhum momento as duas válvulas são ativadas 
simultaneamente. Por causa da corrente elétrica elevada, o protótipo necessita de uma 
fonte de alimentação robusta. 

1.2 Sensor Detector de Água 

Para obter a informação de passagem de água foi inserido um par de eletrodos na 
entrada de água do protótipo. Quando há a passagem de água, o circuito é fechado 
gerando uma pequena corrente. Uma associação de componentes eletrônicos é 
utilizada para amplificar essa corrente para que o controlador possa identificar este sinal. 

A localização do par de eletrodos pode ser identificada na Fig. 3, próximo à entrada de 
água. O circuito do sensor está em uma placa de circuito impresso junto a outros 
componentes e o controlador mostrados na Fig. 4. 

1.3 Eletrônica Embarcada 

O controlador utilizado é o ATmega328p, a plataforma para o desenvolvimento é a 
Arduino. Este controlador foi escolhido por seu tamanho e simplicidade suficientes para 
o projeto. Posteriormente foi inserido na placa de circuito impresso como mostra a Fig. 
4. 

Além do circuito do sensor e do controlador, a placa ainda contém um regulador de 
tensão 7805 responsável por baixar a tensão de entrada da fonte de alimentação (12V), 
necessária para ativar as válvulas, para o controlador Arduino (5v). 

A placa ainda contém os sinais de saída do controlador para o relé que comanda as 

válvulas e os sinais de saída para os componentes da IHM, display e potenciômetro. 

1.4 Interface Homem-Máquina (IHM) 

A IHM é composta por um display que informa o momento em que há a passagem de 
água, qual o ciclo de reaproveitamento em que a máquina está e um percentual da água 
do primeiro ciclo que pode ser reaproveitada ajustado pelo usuário através de um botão 
rotativo (potenciômetro) como pode ser observado na Fig. 5. 
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1.5 Algoritmo 

O algoritmo foi baseado na técnica chamada máquina de estados finitos onde o 
algoritmo executa determinada ação dependendo de qual estado o sistema está. As 
trocas de estado são determinadas pelas informações de entrada podendo avançar, 
recuar ou permanecer no mesmo estado. Somente um estado pode ser executado por 
vez. 

No caso do sistema proposto, cada estado é um ciclo de despejo de água da máquina 
de lavar roupas. Se a máquina ainda não despejou água, ela está no ciclo inicial, 
portanto estado inicial. A partir do momento em que a máquina está despejando água 
pela primeira vez, ela vai para o primeiro ciclo, dessa forma o primeiro estado. Já no 
segundo despejo de água, a máquina está no segundo ciclo, consequentemente no 
segundo estado e então volta para o início. 

As informações de entrada são: a leitura do sensor e o tempo decorrido de cada despejo 
de água medido pelo próprio controlador. Com essas informações é possível 
estabelecer o momento em que cada válvula deve estar aberta ou fechada para 
direcionar a água suja para a tubulação de esgoto e a reaproveitável para o reservatório. 

O algoritmo ainda trata uma possibilidade comum em máquinas de lavar roupa que é a 
passagem de uma pequena quantidade de água sem que haja troca de ciclo. A solução 
foi a condição de que o sensor identifique pelo menos três segundo de passagem de 
água para a mudança de estados. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Para averiguar o funcionamento do protótipo foram realizados testes cujo objetivo foi 
medir se a porcentagem inserida pelo usuário na IHM correspondia ao volume de água 
que é direcionada pelas válvulas, para isso as saídas do protótipo enviavam água para 
dois reservatórios diferentes que simulam o reservatório de reuso e a tubulação de 
esgoto. 

Depois de um determinado tempo de funcionamento fixo para todos os testes, o volume 
dos dois reservatórios foi medido, comparados com o valor teórico e também se calculou 
o erro em percentual entre o real esperado. 

 

Resultados e Discussões 

 

A torneira utilizada para os testes foi ajustada para uma vazão aproximada de 15 litros 
por minuto. Foi estabelecido no algoritmo um período de atuação de 20 segundos, ou 
seja, para um aproveitamento de 50% a água é direcionada para o tanque por 10 
segundos e para a tubulação de esgoto pelos outros 10 segundos e assim variando de 
acordo com a porcentagem definida. Para cada valor de aproveitamento o teste durou 
1 minuto. 

A Tabela 1 demonstra os resultados dos experimentos para diferentes porcentagens de 
reaproveitamento do primeiro ciclo de despejo da máquina. 
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Para cada porcentagem de aproveitamento foram feitos 3 testes, porém a incerteza do 
instrumento de medição foi de 50 ml. 

 
Conclusão 

 

Nota-se que o erro variou entre 5 e 2,2% o que é relativamente baixo devido não 
rigorosidade da aplicação. O protótipo se mostrou funcional e sua aplicação foi pensada 
principalmente para o contexto de crise hídrica, regiões com menos disponibilidade de 
água e para usuários que almejam um consumo mais consciente desse recurso tão 
importante. Porém, de acordo com o valor gasto com a tarifa de água mensal, o protótipo 
pode ser vantajoso financeiramente após algum tempo. 

O próximo passo para o projeto é sua versão IoT(Internet of Things), ou seja, um 
aplicativo ou página web para alterar e monitorar o protótipo além da inclusão de um 
sensor de vazão para que o usuário possa saber o volume de água reaproveitado. 
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Figura 1. Sistema de reaproveitamento 

 

 

Figura 2. Fluxograma do sistema 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2658 

 

 

Figura 3. Configuração das Válvulas 
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Figura 4. Placa de circuito impresso 
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Figura 5. Interface homem-máquina 
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Figura 6. Representação da máquina de estados 

 

 

Tabela 1. Dados do volume de reaproveitamento esperado e obtido e erro. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DA PROTEÍNA QUIMERA MULTI-ANTIGÊNICA TgAGS/BsT de 

Toxoplasma gondii EM Escherichia coli: ESTABILIDADE DO PLASMÍDEO pET- TgAGS 

EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E INDUÇÃO 

Resumo 

A toxoplasmose é considerada uma doença infecciosa parasitária, gerada pelo parasita 
intracelular obrigatório Toxoplasma gondii, negligenciada, a qual têm recebido pouca 
atenção. As medidas de prevenção e tratamento da doença encontram dificuldades para 
o desenvolvimento devido a alta variedade genotípica das cepas do patógeno. Assim, a 
produção da proteína quimera multi-antigênica TgAGS/BsT de Toxoplasma gondii 
expressa em E. coli pode ser uma alternativa para o desenvolvimento de vacina ou 
testes para o diagnóstico. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo de 
avaliar o crescimento celular de E. coli em meios de cultivo sem indução e a estabilidade 
do plasmídeo pET-TgAGS variando o tempo de indução e a temperatura. O meio 2xTY 
obteve um maior perfilde concentração celular com 3,42 g/L em 10 h. Em seguida, foram 
conduzidos ensaios com indução por IPTG à 37ºC nos tempos de 0,5, 1 e 6 h a 37°C e 
um ensaio a 13ºC com indução em 1 h. Os melhores resultados de estabilidade do 
plasmídeo foram obtidos após em 12 h de cultivo para indução a 13º C (98,75%) e em 
6 h para indução a 37ºC (93,8%). O ensaio com maior produtividade (Px = 0,10 g/L.h) 
da proteína quimérica multi-antigênica TgAGS/BsT foi o realizado com 2xTY na 
temperatura de 37ºC com indução em 6 h, pois mesmo apresentando menor 
estabilidade, apresentou maior crescimento celular quando comparado ao cultivo à 
13ºC. 

  

 
 
Palavras-chave: Escherichia coli, concentração celular, estabilidade do plasmídeo. 

TITLE: PRODUCTION OF THE MULTI-ANTIGENIC CHIMERA PROTEIN TgAGS / BsT 

from Toxoplasma gondii IN Escherichia coli: STABILITY OF PLASMIDE pET- TgAGS IN 

DIFFERENT TEMPERATURE AND INDUCTION CONDITIONS 

Abstract 

Toxoplasmosis is considered a parasitic infectious disease, generated by the neglected 
mandatory intracellular parasite of the species Toxoplasma gondii, which has received 
little attention. Measures to prevent and treat the disease face difficulties in development 
due to the high genotypic variety of strains of the pathogen. Thus, the production of the 
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multi-antigenic chimera protein TgAGS / BsT of Toxoplasma gondii expressed in E. coli 
may be an alternative for the development of vaccines or diagnostic tests. In this way, 
the present study aimed to evaluate the cell growth of E. coli in culture media without 
induction and the stability of the plasmid pET-TgAGS by varying the induction time and 
temperature. The 2xTY culture medium obtained a higher cell concentration profile with 
3.42 g / L in 10 h. Then, tests were carried out with induction by IPTG at 37ºC in the 
periods of 0.5, 1 and 6 h and a test at 13ºC test with 1h induction time. The best results 
of plasmid stability after 12 h of cultivation for induction at 13º C (98.75%) and in 6 h for 
induction at 37ºC (93.8%). The test with the highest productivity (Px = 0.10 g / L.h) of the 
multi-antigenic chimeric protein TgAGS / BsT was carried out with 2xTY at a temperature 
of 37ºC with induction in 6 h, because even presenting less plasmid stability, it presented 
greater cell growth when compared to the culture at 13ºC. 
 

  

 
Keywords: Escherichia coli, cell concentration, plasmid stability. 

Introdução 

A toxoplasmose é uma infecção gerada pelo parasita intracelular obrigatório 
Toxoplasma gondii. A principal via de transmissão é oral, através do consumo de água 
ou alimentos contaminados. Normalmente os infectados apresentam sintomas leves, no 
entanto, quando contraída por pessoas com baixa imunidade e gestantes observa-se 
uma séria causa de morbidade e mortalidade, sendo os impactos para este último 
bastante graves, pois pode gerar abortamento ou nascimento de criança com icterícia, 
macrocefalia, microcefalia, danos oculares, crises convulsivas, entre outras (BRASIL, 
2019). 

A ocorrência de toxoplasmose é observada em todo o mundo, estando presente em 
cerca de um terço da população mundial, com prevalência em áreas tropicais e abjeção 
em locais de alta latitude (BASTOS, 2013). No Brasil, a infecção sofre variação dos 
dados epidemiológicos de acordo com fatores climáticos, higiênicos e sociais das 
regiões. Porém, é considerada largamente difundida entre humanos e animais, 
apresentando alta prevalência sobretudo em humanos (MOURA, 2018). 

De acordo com o Centro de Controle de Doenças Infecciosas (CDC) a toxoplasmose é 
considerada uma doença infecciosa parasitária negligenciada, a qual têm recebido 
pouca atenção, medidas de prevenção, tratamento, devendo, assim tornar-se alvo de 
estudos e ações de saúde pública. Além disso, a diversidade genotípica das cepas do 
patógeno e a incompatibilidade do uso de vacinas com vírus atenuados em humanos 
dificultam a fabricação de vacina capaz de prevenir a toxoplasmose em humanos, bem 
como testes diagnósticos. Nesse sentido, urge a pesquisa e produção de componentes 
antígenos específicos por meio de microrganismos recombinantes que possam ser 
utilizados na produção de vacinas ou para diagnóstico específico da doença. 

Estudos desenvolvidos a partir de proteínas recombinantes obtidas na fase de invasão 
e crônica da doença vêm apresentando bons resultados como marcadores específicos, 
uma boa alternativa para uso em testes diagnósticos em vacinas a partir da engenharia 
genética (MOURA, 2018). Expressando a proteína recombinantes em Escherichia coli 
é considerada um hospedeiro de fácil manipulação devido à disponibilidade de 
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informação genética, com crescimento rápido em meios de baixos custos (ZHANG; LI; 
YE, 2010). 

Vale ressaltar, que embora as vantagens da manipulação da E. coli a expressão de 
proteínas na mesma é influenciada por alguns fatores, como: composição e estratégias 
do meio de cultivo, temperatura, tipo e concentração do indutor empregado, vetor de 
expressão etc. O vetor de expressão mais comumente utilizado para produção de 
proteínas recombinantes são os plasmídeos e a garantia de sua estabilidade durante o 
cultivo celular é essencial para produção da proteína-alvo, uma vez que os genes 
responsáveis pela expressão dessa proteína está contido no plasmídeo. A estabilidade 
do plasmídeo pode ser afetada pela composição do meio, tipo de indutor utilizado, 

condições e temperatura de cultivo, padrão de replicação etc. (Gomes et al. 2020). 

Desta maneira, o presente relatório descreve as análises feitas a partir das diferentes 
estratégias desenvolvidas para otimização da produção e condições de cultivo da 
proteína quimera multi-antigênica TgAGS/BsT de Toxoplasma gondii, baseado no 
crescimento celular e estabilidade do plasmídeo, de forma a aumentar o rendimento do 
produto protéico e possibilitar um futuro desenvolvimento de vacinas e testes 
diagnósticos específicos para a toxoplasmose. 

 

Metodologia 

 

Nesta seção, serão listados os materiais, equipamentos e reagentes utilizados na 
pesquisa. Bem como as principais metodologias desenvolvidas no trabalho. 

O microrganismo 

A cepa usada no estudo é a Escherichia coli XL-1 Blue que contém o plasmídeo pET- 
TgAGS, foi utilizada para fins de expressão da proteína quimérica TgAGS/BST. A cepa 
foi cedida pela Profa Daniella Regina Arantes Martins (DBG-UFRN). A cepa foi 
armazenada a -80 °C em microtubos com glicerol a 30% e mantidas no Laboratório de 
Imunogenética do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

Preparo do pré-inóculo e inóculo 

Para ativação do microrganismo, foram transferidos assepticamente 200µL da solução 
estoque para 50 mL do meio LB (10 g. L-1 de triptona, 5 g. L-1 de extrato de levedura e 
10 g. L-1 de NaCl). Ao meio esterilizado será adicionado 20 μg/mL de gentamicina e 30 
μg/mL de canamicina em frascos Erlenmeyer de 250 mL (VAZ, 2011). O cultivo do pré-
inóculo foi realizado em incubador rotativo (TE-421, Tecnal, Brasil) a uma temperatura 
de 37ºC e 200 rpm por 12 horas. 

O inóculo foi preparado a partir da adição de 5,0 mL do pré-inóculo a 45,0 mL do meio 
de cultivo escolhido, contidos em Erlenmeyers de 250 mL e serão incubados a 200 rpm 
e 37 °C por 6 horas (VAZ, 2011), também em incubador rotativo. 

Condições e meios de cultivo 
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Foram utilizados os meios: 2xTY (16 g. L-1de triptona, 10 g. L-1 de extrato de levedura 
e 5 g. L-1 de NaCl), TB com glicerol (12 g. L-1 de triptona, 24 g. L-1 de extrato de 
levedura, 2,31 g. L-1 de KH2PO4, 12,54 g. L-1 de K2HPO4 e 4 g. L-1 de glicerol) e M9 
(0,5 g. L-1 de NaCl, 3 g. L-1 de KH2PO4, 6,78 g. L-1 de K2HPO4, 20 g. L-1 de glicerol, 
6 g. L-1 de Na2HPO4, 1 g. L-1 de NH3Cl, 0,24 g. L-1 de MgSO4 1M e 0,01 g. L-1 de 
CaCl2 1M) para análise daquele com melhor desempenho. 

Estes, foram preparados com água destilada, tiveram o pH ajustado para 7,0 e foram 
esterilizados em autoclave a 120 °C por 20 minutos. Além disso, os meios de cultivos 
foram suplementados com antibiótico e o indutor IPTG, sendo a concentração deste 
último de concentração 1,0 mM, preparados em condições assépticas através de 

esterilização com filtração por membrana de 0.22 μm. 

Para estudo das condições de indução com IPTG, foram realizados cultivos sem e com 
adição deste indutor à uma concentração de 1 mM (MOURA, 2018), em três diferentes 
instantes (0,5 h, 1 h e 6 h) para o cultivo à 37ºC e com indução em 1 h para o cultivo à 
13ºC. As amostras foram coletadas em intervalos regulares de 2 horas e, em seguida, 
submetidas a análise de concentração celular. A estabilidade do plasmídeo foi avaliada 
com 0,6 h e 12 h de cultivo. 

O cultivo foi feito em incubador rotativo a partir da mistura de 5 mL do inóculo em 45 mL 
do meio de cultivo em Erlenmeyer de 250 mL, incubados a 200 rpm em ensaios nas 
temperaturas de 37 °C e 13 ºC. 

Métodos analíticos 

A concentração celular foi obtida por meio da leitura de absorbância (densidade óptica) 
a 600 nm em espectrofotômetro (Genesys 10 uv, Thermo Spectronic, EUA) a qual se 
relaciona com a massa seca. Esta última tem seus valores determinados em coletas de 
intervalo de 2 h entre elas, as quais tiveram as células separadas por centrifugação a 
2800 rpm por 30 minutos e a posterior determinação por peso seco a 80ºC até obter 

peso constante (VAZ et al. 2015). 

Assim, com base nos procedimentos supracitados é analisada a concentração celular 
através dos parâmetros cinéticos obtidos de acordo com a metodologia de com Vaz et 
al. (2015), em que Xmáx é a concentração máxima celular, t Xmáx é o tempo para atingir 
a máxima concentração celular, μ máx é a velocidade específica de crescimento 
máxima, e Px é a produtividade em biomassa. O meio com melhores resultados de 
crescimento foi então utilizado para análise da estabilidade do plasmídeo com diferentes 
momentos de indução 

A estabilidade dos plasmídio foi avaliada a partir do cálculo percentual de colônias 
resistentes a antibióticos. A cultura foi diluída em solução salina (NaCl 0,85%) na ordem 
de 10-7 , 100µL da suspensão celular foi semeada em placas de LB/ágar com e sem 
canamicina (30 μg/mL). A contagem foi realizada após incubação à 37ºC por 24 h 

(TOMAZETTO et al., 2007). 

 
Resultados e Discussões 
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Primeiramente foram feitos ensaios para analisar o crescimento celular da cepa XL-1 
Blue contendo o plasmídeo pET- TgAGS para expressão da proteína quimérica 
TgAGS/BST. Para isso, foram realizados ensaios sem indução à 37º e 13ºC com dois 
meios sintéticos (2xTY e LB) e um meio complexo (M9). O perfil de crescimento celular 
nos três meios é apresentado na Figura 1 para a temperatura de 37ºC e na Figura 2 
para a temperatura de 13ºC. 

Comparando os perfis de crescimento das Figuras 1 e 2 é possível observar que o 
cultivo à 37ºC apresentou maiores taxas de crescimento celular quando comparadas ao 
cultivo à 13ºC. Portanto, a maior temperatura favoreceu o crescimento celular de E. coli. 
Além disso, o meio 2xTY apresentou melhor desempenho em . 

Na Tabela 1 são mostrados os valores dos parâmetros cinéticos referentes ao ensaio 
sem indução à 37ºC. A partir desses resultados é observável que o meio 2xTY 
apresentou uma maior concentração celular, bem como maior velocidade específica de 
crescimento máxima. Valores inclusive superiores aos encontrados por Ribeiro et al. 

(2019) com indução e Vaz et al. (2015) sem indução, ambos à 37ºC. 

Posterior a determinação do melhor meio de crescimento foi analisada a estabilidade do 
plasmídeo com diferentes tempos de indução e diferentes temperaturas. O resultado é 
apresentado na Figura 3. 

A partir dela é possível afirmar que a estabilidade do plasmídeo é favorecida com 
menores temperaturas, fato observado também por Riberto et al. (2019), o qual mostrou 
que na cultura à 27ºC a estabilidade após 12 h foi de 44,5 ± 1.1%, enquanto à 37ºC foi 
de aproximadamente 10%, resultados semelhantes também são expostos por Buldum 

et al. (2018) e Bohaychuk et al. (2008). 

No entanto, em casos de temperaturas mais elevadas - como no ensaio à 37ºC - 
induções mais tardias (6h) tem melhores resultados de estabilidade do que àquelas 
feitas à 0,5h e 1h. Acredita-se que tal comportamento se deva ao efeito tóxicos do IPTG, 
que ao serem inseridos no meio antes da fase de exponencial do crescimento celular, 
impulsionam o estresse metabólico nas células, desestabilizando o plasmídeo (Ribeiro 
et al. 2019). Resultados semelhantes foram encontrados por Ribeiro et. al. (2019) e por 
Collins et al. (2013). 

 
Conclusão 

 

Com o presente trabalho, foi possível identificar que em cultivo sem indução o meio 
2xTY apresentou maiores índices de crescimento celular, sendo o mais produtivo para 
geração da da proteína quimérica multi-antigênica TgAGS/BsT7. 

No que diz respeito à estabilidade do plasmídeo pET-TEV os melhores resultados foram 
obtidos no cultivo à 13ºC com indução em 1h, mesmo quando comparados aos 
resultados no cultivo à 37ºC, evidenciando que o aumento de temperatura de cultivo 
desfavorece a estabilidade do plasmídeo. No cultivo a 37ºC, a indução feita em 6h gerou 
uma maior estabilidade do plasmídeo que as demais, ou seja, em caso de maiores 
temperaturas, induções tardias favorecem a estabilidade. Portanto, fazendo a análise 
interseccional da estabilidade do plasmídeo e o crescimento celular, a condição de 
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cultivo à 37ºC com indução em 6h é a mais indicada para produção da proteína 
quimérica multi-antigênica TgAGS/BsT7, pois apresentou melhores resultados de 
crescimento celular com uma estabilidade do plasmídeo levemente inferior ao cultivo 
em 13ºC. 
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Figura 1 - Perfil do crescimento celular nos meios 2xTY (■), LB(●), M9(▲) a 37ºC e 200 
rpm, sem indução. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2670 

 

 

Figura 2 - Perfil do crescimento celular no meio 2xTY (■) a 13ºC e 200 rpm, sem indução. 

 

 

Tabela 1 - Parâmetros cinéticos referentes aos ensaios sem indução. 
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Figura 3 - Efeito do tempo de indução e temperatura na estabilidade do plasmídeo. A 
indução foi realizada a 37ºC após 30 min (cinza escuro); 1h (cinza médio); 6h (cinza 

claro) e 13ºC com indução após 1h (branco). 
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TÍTULO: Avaliação da ação do extrato de resíduo de tamarindo sobre fungos 

deterioradores de alimentos 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação do extrato hidroalcoólico de resíduo de 
tamarindo, nas concentrações de 5% e 10%, sobre o fungo deteriorante de alimentos 
Penicillium expansum. Preparou-se uma suspensão de esporos do fungo selecionado e 
foi realizada uma inoculação pontual de 20 µL desta suspensão no centro de placas 
contendo o meio Ágar Batata Dextrose (PDA), com a concentração de 0 e 20% de 
extrato hidroalcoólico reconstituído. O crescimento foi avaliado diariamente através da 
medição do halo de crescimento fúngico, e foi determinada a velocidade de crescimento 
radial em mm/h. Os resultados demonstraram que apenas o extrato na concentração de 
10% inibiu o crescimento do fungo Penicillium expansum. 

 
 
Palavras-chave: Atividade antifúngica. Resíduo de tamarindo. Penicillium expansum. 

TITLE: Evaluation of the action of tamarind residue on food-spoiling fungi 

Abstract 

 

The objective of this work was to evaluate the action of the hydroalcoholic tamarind 
residue extract, in the concentrations of 5% and 10%, on the food deteriorating fungus 
Penicillium expansum. A mold spore suspension was prepared and 20 µL of this 
suspension was inoculation in the center of plates containing the Potato Dextrose Agar 
(PDA) medium, with a concentration of 0 and 20% of reconstituted hydroalcoholic 
extract. The growth was evaluated daily by measuring the fungal growth zone, and the 
radial growth rate in mm/h was determined. The results showed that only the extract 

concentration of 10% inhibited the growth of the fungus Penicillium expansum. 

 
 
Keywords: Antifungal activity. Tamarind residue. Penicillium expansum. 

Introdução 

    As propriedades antimicrobianas de substâncias retiradas de plantas e frutíferas têm 
sido reconhecidas empiricamente durante séculos, porém, sua confirmação cientifica 
deu-se apenas recentemente (ARRAIS, 2012). Essas substâncias químicas são 
metabólitos secundários produzidos pelas plantas que desempenham um importante 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2673 

 

papel na sua proteção natural, sendo que muitas destas substâncias podem apresentar 
potencial antimicrobiano (GARCIA et al., 2012). 

  

    O processamento industrial de frutos é responsável pela geração de uma grande 
quantidade de resíduos agroindustriais, gerando perda de recursos e representando 
significativa fonte poluidora. As cascas e sementes são um dos principais subprodutos 
gerados pelas indústrias de polpas congeladas e sucos de frutas, e possuem em sua 
composição diversos compostos químicos importantes para a indústria de alimentos 
(AMORIM, 2016; SOUSA et al., 2011). 

  

    O tamarindo ( Tamarindus indica) é um fruto proveniente da África, que se desenvolve 
naturalmente em regiões tropicais e subtropicais. Este fruto possui destaque como 
alimento e erva medicinal utilizada em diversas partes do mundo. Por apresentar 
excelentes qualidades nutricionais, o fruto é bastante utilizado na fabricação de polpas, 

néctares, sorvetes, doces, licores, geleias, bem como molhos (SOUZA, 2015). 

  

    O fruto é uma vagem de 12 a 15 cm de comprimento, dos quais, a polpa representa 
30 a 55%, a casca e a fibra de 11 a 30% e as sementes de 33 a 44%. Na indústria de 
processamento alimentício do fruto apenas a polpa é utilizada, gerando assim 
praticamente 50% de resíduos (QUEIROGA, 2019). Dentre estes resíduos, destacam-
se as sementes, que são fontes de diversos compostos fenólicos, tais como flavonoides, 
tocoferóis e taninos (FERREIRA, 2018; QUEIROGA, 2019). 

  

    Os fungos estão entre os principais deterioradores de alimentos processados e 
matéria-prima. Dentre as espécies mais comuns de fungos filamentosos deterioradores 
de alimentos estão os gêneros Penicillium, Aspergillus, Mucor, Eurotium, Fusarium e 
Rhizopus (GUYNOT et al., 2002; MAGAN; ALDRED, 2006; KAM et al., 2007; FREIRE, 
2011). As frutas e os produtos de panificação estão entre os alimentos mais susceptíveis 
à ação de fungos, sendo as primeiras devido especialmente à aceleração da maturação, 
bem como práticas de manuseio inadequadas. Muitos fungos são produtores de 
micotoxinas em frutas e derivados, o que gera um risco à saúde do consumidor. No caso 
da maçã, o principal fungo causador de podridão é Penicillium expansum (BLUM et al., 
2004) que também é o principal responsável pela produção da micotoxina patulina em 
maçãs e seus produtos. Esta micotoxina, assim como muitas outras, é resistente ao 
calor (SALOMÃO et al., 2014) e possui efeitos tóxicos de caráter teratogênico e 
cancerígeno, que muitas vezes ainda envolve, como no caso da patulina, lesões 
pulmonares, hepáticas e renais (GÖKMEN e ACAR, 2001; RICHARD et al., 2003), 
efeitos gastrointestinais e neurotóxicos (HOPKINS, 1993) e imunotóxicos (MOAKE, 

PADILLA-ZAKOUR, WOROBO, 2005). 

  

    A avaliação do potencial antifúngico de extratos hidroalcoólicos de frutas e resíduos 
de frutas vem sendo estudada no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da UFRN. 
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Os resultados mostram que diversos frutos, em especial os extratos da polpa de 
tamarindo, demonstraram um grande potencial antifúngico. 

  

    Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ação do extrato hidroalcoólico 
do resíduo de tamarindo, constituído de cascas e sementes, nas concentrações de 5% 
e 10%, sobre o fungo deteriorante de alimentos Penicillium expansum.  

 
Metodologia 

 
1. Produção da suspensão de esporos de fungos filamentosos 
 

    Realizou-se a elaboração da suspensão de esporos dos fungos selecionados através 
de uma esporulação em placas de Petri contendo meio PDA (Potato Dextrose Agar) por 
10 dias a 25°C. Após este período foram adicionados 10 mL de água destilada estéril 
em cada placa e, depois da raspagem, todo o conteúdo foi filtrado em 4 camadas de 
gaze estéril, sendo mantido sob refrigeração a 5°C até utilização (SALOMÃO et al., 
2007). Foi utilizada a cepa do fungo filamentoso Penicillium expansum CCT7549 isolada 
de maçã (matéria-prima de fabricação de suco). 

  

2. Liofilização do resíduo de tamarindo 

 

    O resíduo de tamarindo, previamente descongelado e triturado foi depositado em 
bandejas de aço inoxidável (próprias do liofilizador) e posteriormente levado ao 
ultracongelador (COLDLAB, modelo CL200-86V) para congelamento a temperatura 
aproximada de -80 °C, durante 24 horas. Em seguida as bandejas com as amostras 
congeladas foram inseridas no liofilizador (Terroni, Modelo Enterprise) onde 
permaneceram por 24-48 horas. Depois de desidratadas, as amostras foram retiradas 
das bandejas, colocadas em sacos plásticos apropriados, amassadas manualmente 
para obtenção de um pó homogêneo e armazenadas sob refrigeração até o uso 
(BORGES, 2015). 

  

3. Preparação do extrato hidroalcoólico do resíduo de tamarindo 

 

    Para o preparado do extrato hidroalcoólico com concentração de 5%, foram pesados 
21 gramas de resíduo de tamarindo liofilizado e moído, para 420 mL de solvente (50% 
água destilada + 50% álcool 95°). A mesma proporção foi seguida para o preparo do 
extrato com concentração de 10%, utilizando-se uma massa de 42 gramas em 420 mL 
do solvente. A extração foi conduzida em um agitador horizontal na temperatura de 
80°C, durante 2h. A mistura foi filtrada a vácuo em funil de Büchner e filtro 0,5μm e 
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centrifugada a 4200 rpm por 20 minutos, sendo em seguida levada para o rota-
evaporador na temperatura de 50°C, onde permaneceu até a redução de pelo menos 

metade do volume inicial (HOSKIN et al., 2019). 

  

4. Avaliação do crescimento radial em placa 

 

    O meio de cultura Ágar Batata Dextrose (PDA) foi preparado contendo as 
concentrações de 0 e 20% de extrato hidroalcoólico reconstituído. Após autoclavagem 
(121°C/15 min) o meio foi vertido em placas de Petri, sendo utilizadas 5 placas para 
cada concentração. Após a solidificação do meio, foi feita uma inoculação pontual de 20 
µL de suspensão no centro da placa com o auxílio de uma ponteira estéril e levou-se à 
incubação na temperatura de 25ºC. Diariamente realizaram-se medições, com auxílio 
de uma régua, do diâmetro da área recoberta pelo fungo até o preenchimento da placa. 
Com a finalidade de se obter medidas confiáveis foram desenhadas três raias no fundo 
das placas de Petri, onde foram medidos três diâmetros em cada placa a fim de se 
calcular os diâmetros médios (MEINICKE, 2008). A velocidade de crescimento radial 
para cada fungo nos meios estudados foi determinada pela declividade da reta obtida 
pela regressão linear conforme a Equação 1: 

    d(t) = (Vcr.t) + b (1) 

    Em que: Vcr = velocidade crescimento radial (mm/h); d = diâmetro (mm); t = tempo 
(h). 

 

Resultados e Discussões 

 
    A partir da Equação 1, foram determinadas as velocidades do crescimento radial (Vcr) 
em mm/h e o valor de R², referente as primeiras 96 horas de crescimento. Os dados 
foram obtidos utilizando-se o programa Excel 2013 e os resultados descritos a seguir 
correspondem às velocidades de crescimento radial (mm/h) do Penicillium expansum 
em presença dos extratos hidroalcoólicos do resíduo de tamarindo, e ao R², 
respectivamente:  
  
    Extrato de resíduo de tamarindo [0%]: 0,623 e 0,95 
    Extrato de resíduo de tamarindo [5%]: 0,622 e 0,93 
    Extrato de resíduo de tamarindo [10%]: 0,412 e 0,93 
  

    Os resultados demonstram que o extrato do resíduo de tamarindo na concentração 
de 5% não exerceu inibição expressiva no crescimento do fungo Penicillium expansum, 
embora fosse verificado macroscopicamente menor desenvolvimento das hifas. Em 
contrapartida, o extrato na concentração de 10% apresentou notável ação inibitória, 
podendo-se observar uma acentuada redução no diâmetro de crescimento fúngico em 
relação ao controle. Isto demonstra que, para inibir o crescimento do Penicillium 
expansum, é necessário a utilização de extratos com concentrações superiores a 5%. 
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    Segundo a literatura, a ação antimicrobiana de diversas estruturas vegetais é 
atribuída aos compostos fenólicos. Diversos estudos vem demonstrando que estes 
compostos atuam como antifúngicos e inibidores de micotoxinas (FERRUZ et al., 2016; 
OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA; FURLONG, 2008; SOUZA et al., 2010). Esta ação 
pode ocorrer devido a formação de ligações de hidrogênio entre as hidroxilas dos 
compostos fenólicos e as enzimas do metabolismo microbiano, que resulta na 
desativação destas enzimas e consequente inibição do crescimento microbiano 
(JUGLAL et al., 2002). 

  

    Em estudos realizados no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da UFRN, onde 
foram avaliados a ação antifúngica do extrato da polpa de tamarindo em diferentes 
concentrações, constatou-se que mesmo em baixas concentrações, a polpa apresentou 
grande ação antifúngica, evidenciando que os compostos com ação antifúngica estão 

concentrados na polpa deste fruto. 

 
Conclusão 

 
    Conclui-se com este trabalho que, apenas o extrato do resíduo de tamarindo na 
concentração de 10% inibiu o crescimento do fungo Penicillium expansum. Sendo 
assim, estudos utilizando diferentes concentrações e sistemas de extração podem ser 
realizados. Além disso, a determinação dos compostos fenólicos totais destes extratos 
se torna imprescindível para determinação do perfil de compostos responsáveis por esta 
ação antifúngica. 
 

   Portanto, os resultados obtidos neste trabalho mostram-se como uma alternativa 
inovadora para a conservação de alimentos e podem servir de base para a aplicação 
tecnológica destes produtos como conservadores naturais, e também em embalagens 

ativas e/ou revestimento comestíveis para frutas. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA INCIDÊNCIA E DA PERCEPÇÃO DE IST ENTRE ESCOLARES 

DAS CIDADES DE SANTA CRUZ, TANGARÁ. 

Resumo 

Adolescentes e jovens têm iniciado sua vida sexual cada vez mais precoce, 
demonstrando em muitos casos, comportamentos de riscos às Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs), de tal maneira que representam em cinquenta por cento a 
incidência por IST’s (BERGAMINI, 2013). Dentre as que são frequentes estão o HPV, 
HIV, Herpes, Sífilis e Tricomoníase. Trata-se de um estudo descritivo como exploratório 
e quantitativo em escolas públicas no interior do Rio Grande do Norte com cerca de 196 
estudantes, tendo como finalidade estudar o nível de conhecimento, o comportamento 
e os dados sócio demográficos dos participantes da pesquisa. como resultado observou-
se a falta de conhecimento sobre algumas tópicos das IST's pesquisadas, além de 
carregarem um conhecimento equívoco sobre preservativos. Conclui-se que é 
necessário mais estudos em como repassar conteúdos a respeito das IST's de maneira 
que ter um aprendizado mais satisfatório. 

 
Palavras-chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis, Saúde Pública, Adolescente 

TITLE: ANALYSIS OF THE INCIDENCE AND PERCEPTION OF IST AMONG SCHOOL 

SCHOOLS IN SANTA CRUZ, TANGARÁ. 

Abstract 

Adolescents and young people have started their sexual life at an increasingly early age, 
demonstrating in many cases, risk behaviors for Sexually Transmitted Infections (STDs), 
in such a way that they represent in fifty percent the incidence of STIs (BERGAMINI, 
2013). Among those that are frequent are HPV, HIV, Herpes, Syphilis and 
Trichomoniasis. This is a descriptive study as exploratory and quantitative in public 
schools in the interior of Rio Grande do Norte with about 196 students, aiming to study 
the level of knowledge, behavior and socio-demographic data of the research 
participants. as a result, there was a lack of knowledge about some of the researched 
STD topics, in addition to carrying a misconception about condoms. It is concluded that 
more studies are needed on how to pass on content about STD so that having a more 
satisfactory learning. 

 

Keywords: Sexually Transmitted Diseases, Public Health, Adolescent 
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Os jovens e adolescentes têm iniciado sua vida sexual cada vez mais precoce, 
demonstrando em muitos casos, comportamentos de riscos às Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs), de tal maneira que representam em cinquenta por cento a 
incidência por IST’s (BERGAMINI, 2013). Dentre as que são frequentes estão o HPV, 
HIV, Herpes, Sífilis e Tricomoníase. 

O papiloma vírus humano (HPV) é um vírus que ataca a mucosa do trato anogenital, 
(SANTOS; SILVA; CARNEIRO; COURA-VITAL; LIMA 2020) estando associada a 
verrugas genitais e câncer do colo uterino. 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um vírus RNA, que ataca , ataca 
principalmente pessoas do sexo masculino e na faixa etária de 15 a 25 anos (Fonte, 
2018) mas há atualmente uma incidência de transmissão de 66% em pessoas de sexo 
feminino por via sexual, (PETRONI; NGO, 2018). 

O HIV afeta a vida de seus portadores devido a baixa na imunidade devido a alta carga 
viral e ao baixo número de células linfocitárias T CD4 que atuam na defesa do 
organismo, consequentemente levando a estes um risco maior de adquirir as mais 
variadas comorbidades como osteopenia, osteoporose, doença renal crônica, doença 
hepática e até mesmo o câncer além disso pode acarretar em problemas 

neurocognitivos.(LERNER; EISINGER; FAUCI, 2020) 

A Herpes genital é causada um vírus de DNA transmitido por contato entre mucosas 
através de relações sexuais e os sintomas prodrômicos apresentados geralmente são 
coceira e/ou formigamento, febre linfadenopatia e mialgias.(GIBSON, 2014; GNANN, 
2016; ORTEGA, 2019), Já a tricomoníase é causada pelo Trichomonas varginalis um 
parasita unicelular, quando sintomática pode causar infertilidade, prostatite, e uretrite 
esses são os sintomas comuns nos homens já nas mulheres pode apresentar irritação 
vulvar, corrimento amarelado abundante, hiperemia além de dor pélvica (SÁ, 2016). 

A Sífilis que é causada pela bactéria Treponema pallidum, na fase primária apresenta 
apenas uma lesão o cancro duro, e a partir de 4 semanas após o surgimento do cancro 
duro pode surgir febre e mialgias, e raramente evolui para o terceiro estágio com lesões 
ulcerativas com destruição tecidual, mulheres grávidas necessitam de uma maior 
atenção pois a sífilis congênita geralmente resulta em aborto ou natimorto ou com má 
formação, é dividida em precoce e tardia na precoce apresenta hepatoesplenomegalia, 
anemia, erupções vesículo-bolhosa, eritroblastose, febre e periostite,já na tardia pode 
ocorrer danos cerebrais, ósseos, e a tríade de Hutchinson (KALININ; PASSARELLI 

NETO; PASSARELLI, 2015). 

 
Metodologia 

 

O estudo caracterizou-se como exploratório e quantitativo tendo como objeto de estudos 
196 estudantes (ensino médio) de escolas públicas da cidade de Santa Cruz. Sendo 
previamente autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de 
Ciências da Saúde (FACISA), pelo protocolo de número 3.052.169. Os participantes 
tiveram autorização dos responsáveis (quando necessário) e recrutados de forma 
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voluntária. Os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 
2017 com ulterior confecção de gráficos para exploração. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir dos dados-sócio demográficos observou-se, que a maioria (58,16%) eram do 
sexo feminino, 77,04% dos indivíduos afirmaram serem solteiros, a maioria eram 
católicos (65,08%), 42,41% estavam com renda de até um salário mínimo e se 
declararam predominantemente de etnia parda representando 52,06%. 

Quando questionados sobre os dados relativos a frequência de relações sexuais 
36,32% afirmaram que nunca tiverem, enquanto 27,37% afirmaram ter frequentemente, 
gráfico 1: quanto a frequência do uso de preservativos 33,53% em maioria afirmaram 
nunca utilizar, contrariamente 27,54% afirmaram sempre utilizar preservativo durante as 
relações, já em relação ao motivo para não utilização de preservativos 36,43% alegaram 
ser por confiarem em seu parceiro (a), enquanto 29,29% alegaram que sempre usam. 
Já no que difere a importância da utilização de preservativos durante uma relação sexual 
65,93% afirmam que era para evitar a transmissão de doenças, enquanto 26,67% 
afirmaram ser importante para evitar gravidez. Quanto ao nível de conhecimento sobre 
as infecções sexualmente transmissíveis 44,56% alegaram ter um bom conhecimento, 
e 37,82% disseram ter pouco conhecimento a respeito, em relação ao esclarecimento 
de dúvidas 49,19% procuravam a internet ou a TV, enquanto 24,32% consultam 
parentes ou amigos quando tem alguma dúvida sobre as IST’s, e quanto a frequência 
em que viram nas escolas ao algum conteúdo a respeito das IST’s, cerca de 39,18% o 
que representa a maioria disseram não lembrar de terem recebido qualquer grau de 

instrução em torno do tema. 

Em relação a questões específicas sobre as IST’s como transmissão, nível de 
conhecimento, como podem ser evitadas, se existe cura ou se o participante já foi 
exposto a alguma IST e se acreditam em algumas frases frequentemente faladas entre 

a população, serão abordadas a seguir. 

No que diz respeito à via de transmissão gráfico 2: Da HPV, a maioria 52,72% dar-se 
por meio de sexo sem proteção, em relação a HIV cerca de 83,43% também alegaram 
a mesma afirmação. Já em relação a sífilis 50,79% das pessoas alegaram não saber 
qual é a via; para a tricomoníase 82,26% também alegaram não saber a via assim como 
para herpes 51,11% desconhecem a via, o que é de notória preocupação. 

A respeito do nível de conhecimento das pessoas gráfico 3: Em relação ao HPV 41,94% 
em maioria alegaram não ter nenhum conhecimento, com relação ao HIV, a maioria 
35,63% alegaram ter um bom nível de conhecimento, já para sífilis 49,18% das pessoas 
afirmaram não ter nenhum conhecimento sobre. Em relação a tricomoníase em grande 
número 83,78% afirmaram não ter nenhum conhecimento, concomitantemente sobre a 
herpes 48,37% deles disseram não ter conhecimento sobre a doença. 

Em relação a como evitar a transmissão da HPV 46,86% alegaram não saber, já em 
relação ao HIV a maioria 72,73% alegaram ser por meio do uso de preservativos. Já 
para a sífilis 45,95% das pessoas afirmaram não saber como ser evitada assim como 
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os 82,12% em relação a tricomoníase e ao 59,43% em relação a herpes alegaram não 
saber como pode ser evitadas. 

No que tange a cura das IST’s, 47,51% alegaram não saber se há cura para o HPV, 
enquanto 46,55% alegaram não ter cura para o HIV, contrariamente 48,63% alegaram 
ter cura para a sífilis, já em relação a tricomoníase 75,69% afirmaram não saber se 
existe cura, da mesma forma para a herpes 51,65% disseram que não sabiam se há 

cura. 

A maioria dos participantes da pesquisa 86,22% acreditam auto afirmadamente que não 
foram expostos a nenhuma IST. 

No que diz respeito ao nível de credibilidade das afirmações popularmente difundidas 
pelo público estudado obteve-se os seguintes resultados: A maioria 30,37% afirmaram 
que não sabem dizer se a camisinha diminui o prazer sexual, em maioria 37,50% não 
concordaram com a afirmação que a pílula ou injeção previnam doenças, em relação ao 
coito interrompido a maioria 71,35% não alegaram que não sabia se não provocava 
doença, e em maioria 58,64% afirmaram que discordam que a primeira relação sexual 
não era capaz de engravidar. 

 
Conclusão 

 

É de Crucial que realize-se estudos futuros com enfoque na maneira em que é 
repassado os conteúdos referentes às IST’s, visto que é de total relevância para a 
melhora da saúde pública da população num todo, e principalmente à este público 
estudado que padece de conhecimento pois 44,56% tem pouco ou nenhum 
conhecimento, e 92,79% alegaram que era abordado algumas vezes, raramente ou nem 
se lembram se já foi abordado nas escolas algum conhecimento sobre as IST’s o que 
demonstra que estão colocando em risco a saúde dos mesmos. Um maior nível de 
esclarecimento reduziria o risco desta população. 

 

Referências 

 

BERGAMINI, M.; CUCCHI, A.; GUIDI, E.; STEFANATI, A.; BONATO, B.; LUPI, S.; 
GREGORIO, P. Risk perception of sexually transmitted diseases and teenage sexual 
behaviour: attitudes towards in a sample of Italian adolescents. Journal of preventive 

medicine and hygiene, v. 54, n. 2, p. 114–119, jun. 2013. 

GIBSON, E. J; BELL, D. L; POWERFUL, S. A. Common sexually transmitted infections 
in adolescents. Primary care: Clinics in Office Practice, v. 41, n. 3, p. 631–650, 2014. 
doi: 10.1016 / j.pop.2014.05.011 

SANTOS, Ana Carolina da Silva; SILVA, Nayara Nascimento Toledo; CARNEIRO, 
Cláudia Martins; COURA-VITAL, Wendel; LIMA, Angélica Alves. Knowledge about 
cervical cancer and HPV immunization dropout rate among Brazilian adolescent girls 
and their guardians. Bmc Public Health, [s.l.], v. 20, n. 1, p. 1-11, 6 mar. 2020. Springer 
Science and Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1186/s12889-020-8410-9. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2684 

 

PETRONI, Suzanne; NGO, Thoai D. Stemming HIV in adolescents: gender and modes 
of transmission. : gender and modes of transmission. The Lancet, [s.l.], v. 392, n. 10162, 
p. 2335-2336, dez. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(18)32150-
0. 

FONTE, Vinícius Rodrigues Fernandes da; SPINDOLA, Thelma; FRANCISCO, Márcio 
Tadeu Ribeiro; SODRÉ, Carolina Passos; ANDRÉ, Nathália Lourdes Nepomuceno de 
Oliveira; PINHEIRO, Carina D'Onofrio Prince. Young university students and the 
knowledge about sexually transmitted infections. Escola Anna Nery, [S.L.], v. 22, n. 2, p. 
1-7, 21 maio 2018. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/2177-9465-ean-
2017-0318. 

LERNER, Andrea M.; EISINGER, Robert W.; FAUCI, Anthony S.. Comorbidities in 
Persons With HIV. Jama, [S.L.], v. 323, n. 1, p. 19-20, 7 jan. 2020. American Medical 
Association (AMA). http://dx.doi.org/10.1001/jama.2019.19775. 

GNANN, John W.; WHITLEY, Richard J (. Herpes genital. New England Journal of 

Medicine, v. 375, n.7, p.666–674, 2016. doi: 10.1056 / nejmcp1603178 

ORTEGA, José Eduardo Montes. Herpes Virus. Bioz. Revista Electrónica de Divulgación 
En Biología, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, v. 4, n. 3, p. 1-4, set. 2019. 
Quadrimestral. 

SÁ, Vanessa Caroline Gomes de. TRICOMONÍASE: UMA REVISÃO CLÍNICA E 
EPIDEMIOLÓGICA ATUAL. 2016. 37 f. Monografia (Bacharelado) - Curso de 
Biomedicina, Centro Universitário São Lucas, Centro Universitário São Lucas, Porto 
Velho, 2016. 

KALININ, Y.; PASSARELLI NETO, A.; PASSARELLI, D.H.C.. Sífilis: aspectos clínicos, 
transmissão, manifestações orais, diagnóstico e tratamento. Odonto, [S.L.], v. 23, n. 45-
46, p. 65-76, 31 dez. 2015. Instituto Metodista de Ensino Superior. 
http://dx.doi.org/10.15603/2176-1000/odonto.v23n45-46p65-76. 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2685 

 

 

Gráfico 1: Frequência da utilização de preservativos 

 

 

Gráfico 2: Via de Transmissão 
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Gráfico 3: Nível de conhecimento do público 
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TÍTULO: O PAPEL DA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DA ARTÉRIA 

UTERINA COMO PREDITIVO DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

Resumo 

A pré-eclâmpsia (PE) consiste em uma alteração sistêmica manifestada através da 
hipertensão e proteinúria, ocorrendo principalmente após 20 semanas de gestação. O 
aumento da resistência do fluxo de sangue no interior da circulação uteroplacentária 
refletem no aumento do índice de pulsatilidade (IP), sendo medido por meio da 
ultrassonografia com doppler. Dessa forma, esta pesquisa avaliou a capacidade da 
ultrassonografia com Doppler das artérias uterinas na predição da PE em pacientes da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), assim como relacionou o grupo de 
gestantes que desenvolveram PE com o IP médio das artérias uterinas e seu histórico 
social e obstétrico. Obteve-se um total 13 pacientes, a qual destas 6 desenvolveram PE. 
O IP médio encontrado foi de 1,13. Apenas 33,3% tiveram incisura unilateral ou bilateral 
nas artérias uterinas; bem como 16,7% realizou parto cesáreo de emergência; 66,7% 
das pacientes tiveram complicações no parto e entres essas 1 caso de natimorto. A 
maioria das mulheres com PE eram pardas (83,3%) e 100% possuíam IMC maior que 
25; 50%, 66,7% e 33,3% destas tinham como comorbidade a hipertensão arterial 
sistêmica, história anterior de PE e histórico familiar de PE, respectivamente. Este 
estudo ainda não possui conclusões definitivas, em razão do pequeno número amostral, 
como também o grupo de pesquisadores possui como objetivo retomar a coleta de 
dados após a reabertura das atividades na MEJC. 

 

Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Gravidez. Doppler da artéria uterina. 

TITLE: THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHY WITH UTERINE ARTERY DOPPLER AS 

A PREDICTIVE FOR PRE-ECLAMPSY 

Abstract 

Preeclampsia (PE) consists of a systemic change manifested through hypertension and 
proteinuria, occurring mainly after 20 weeks of pregnancy. The increase in the resistance 
of the blood flow inside the uteroplacental circulation is reflected in the increase in the 
pulsatility index (PI), being measured by means of doppler ultrasound. Thus, this 
research evaluated the ability of ultrasonography with Doppler of the uterine arteries to 
predict PE in patients at the Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), as well as 
related the group of pregnant women who developed PE with the mean IP of the uterine 
arteries and their history social and obstetric. Obtaining a total of 13 patients, 6 of whom 
will develop PE. The average IP found was 1.13. Only 33.3% had unilateral or bilateral 
notches in the uterine arteries; as well as 16.7% had an emergency cesarean delivery; 
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66.7% of the patients had complications during childbirth and among these 1 case of 
stillbirth. Most women with PE were brown (83.3%) and 100% had a BMI greater than 
25; 50%, 66.7% and 33.3% are basic, such as comorbidity with systemic arterial 
hypertension, previous history of PE and family history of PE, respectively. This study 
does not yet have definitive authorship, due to the small sample size, as well as the 
group of researchers aims to resume data collection after the reopening of activities at 

MEJC. 

 
Keywords: Pre-eclampsia. Pregnancy. Doppler of the uterine artery. 

Introdução 

A pré-eclâmpsia (PE) consiste em uma alteração sistêmica manifestada através da 
hipertensão e proteinúria, ocorrendo principalmente após 20 semanas de gestação. A 
partir de uma perspectiva fisiopatológica, há aumento não só da resistência vascular 
periférica, como também, disfunção endotelial. Tal patologia é caracterizada por uma 
elevada morbimortalidade materna e fetal, sendo um dos maiores problemas atuais na 
obstetrícia1,2. 

No Brasil, mais de 80.000 mulheres (das cinco regiões do país) foram monitoradas para 
morbidade materna grave, segundo dados publicados em uma análise de 2016. Esse 
estudo constatou que a principal causa de internação foi a hipertensão, correspondendo 
até 73% do que é classificado como condição para risco de vida materna, visto que a 
principal causa de morte materna no país é a eclâmpsia3. Com isso, a pré-eclâmpsia é 
um distúrbio materno caracterizado por microvasculopatia que é iniciada ou exacerbada 
por fatores produzidos dentro da placenta2. 

Na gestação, a implantação e invasão trofoblástica da placenta desempenham um papel 
decisivo no seu desenvolvimento, como um órgão para o suporte de nutrientes e 
oxigênio ao feto. Desse modo, a má placentação está associada com um desequilíbrio 
de circulação de fatores vasoativos e, por sua vez, leva a uma má acomodação vascular 
materna com consequente disfunção endotelial sistêmica4. 

Nesse sentido, a diminuição da capacidade e da função placentária, bem como o 
aumento da resistência do fluxo de sangue no interior da circulação uteroplacentária, 
resultam no efeito de transmitir a montante para as artérias uterinas e, assim, refletindo 
no aumento do índice de pulsatilidade (IP) ou do índice de resistência (IR), sendo 
medido por meio da ultrassonografia com doppler4,5. Além disso, a alta resistência nas 
artérias espirais maternas pode ser detectada pelo doppler das artérias uterinas já na 
11ª semana de gestação². 

Desta forma, o ultrassom com Doppler permite analisar as artérias uterinas, tendo um 
potencial de prever complicações na gravidez diretamente associadas com a 
insuficiência placentária antes do início dos sinais clínicos, detectando precocemente 
os riscos para o desenvolvimento da PE1,4. 

Desse modo, é evidente que identificando grupos de risco para PE por meio dessa 
tecnologia acessível e eficaz, especialmente nos países em desenvolvimento, pode 
resultar em melhores parâmetros de saúde pública materna e perinatal6. 
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O exame doppler das artérias uterinas, método não invasivo, pode ser uma ferramenta 
útil para prever PE de início precoce, bem como outros resultados adversos da gravidez. 
Oferecendo ainda sensibilidade e especificidade de 91% e 84%, respectivamente, para 
PE precoce1. 

Ainda vale ressaltar que a melhoria dos resultados de saúde materna e fetal são 
absolutamente associados com o amplo acesso aos serviços de saúde de qualidade, 
assim como a identificação precoce da PE e o adequado manejo das complicações 
traduzidas em melhores resultados perinatais³. 

Esta pesquisa consiste, portanto, em avaliar a capacidade da ultrassonografia com 
Doppler das artérias uterinas na predição da PE de pacientes na Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC), referência para as gestações de risco no Rio Grande do Norte. 
O modelo integrado de rastreio apresentado neste estudo pode ser valioso na definição 
de grupos de gestantes com risco aumentado de desenvolvimento de PE, bem como 
obter o IP médio das artérias uterinas. Com isso, espera-se que a capacidade de prever 
a ocorrência de pré-eclâmpsia na gravidez por meio da USG com Doppler das artérias 
uterinas, dentro da MEJC, reduza a morbidade materna e fetal local. Assim como, 
relacionar a pré-eclâmpsia com possíveis variáveis sociodemográficas e obstétricas. 

 

Metodologia 

 

O presente estudo é caracterizado como exploratório, de coorte prospectivo de 
mulheres grávidas a serem atendidas no setor de ultrassonografia da Maternidade 
Escola Januário Cicco entre agosto de 2019 e agosto de 2020. Esta pesquisa teve 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da MEJC, bem como a concordância das 
gestantes através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Pacientes com 
gestações múltiplas e com anormalidades fetais foram excluídos do estudo. 

Para realizar este estudo, utilizou-se um transdutor transabdominal curvilíneo de 5 ou 
3,5 MHz. O local para a insonação do doppler da artéria uterina é ao nível de seu 
aparente cruzamento com a artéria ilíaca externa. Usando este método, a sonda é 
posicionada aproximadamente 2-3 cm dentro das cristas ilíacas e, em seguida, 
direcionada para a pélvis e o lado lateral do útero. Doppler colorido de fluxo é usado 
para identificar cada artéria uterina. O Doppler pulsátil é aplicado aproximadamente 1 
cm acima do ponto em que a artéria uterina cruza a artéria ilíaca externa. Isso garante 
que as velocidades do Doppler sejam obtidas do tronco da artéria uterina principal4. 
Isso é semelhante à técnica comumente adotada para medir a forma de onda Doppler 
da artéria uterina no segundo trimestre. 

Devido às mudanças hemodinâmicas significativas na circulação uterina ao longo da 
primeira metade da gravidez, o doppler das artérias uterinas é feito no segundo trimestre 
por ter menos casos de falsos negativos e positivos, aumentando assim a sensibilidade 
e especificidade na previsão de pré-eclâmpsia². Como também, o doppler das artérias 
uterinas no início do segundo trimestre da gravidez é o preditor mais eficaz de pré-
eclâmpsia em comparação com os marcadores bioquímicos atuais². 

Com isso, as pacientes selecionadas para esta pesquisa estavam no segundo trimestre 
de gravidez, entre 20° e 27° semanas. A ultrassonografia com doppler, feita apenas por 
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um único especialista, foi realizada com o intuito de medir o IP médio das artérias 
uterinas (esquerda e direita), assim como observar a presença ou ausência de incisura 

diastólica bilateral precoce. 

Ademais um questionário foi preenchido pelas pacientes solicitando informações como: 
idade, etnia, escolaridade, altura, peso, tabagismo, ingestão de álcool, sedentarismo, 
uso de medicamentos, idade gestacional atual, histórico médico (incluindo hipertensão 
crônica, doença renal, diabetes, trombofilias, dislipidemias, entre outras), histórico 
obstétrico (presença de pré‐eclâmpsia anterior, natimortos, abortos ou prematuro, parto 
cesáreo) e história familiar de pré-eclâmpsia (irmã, mãe ou ambos). 

Após esse primeiro contato, as pacientes continuaram sendo acompanhadas pela 
equipe pesquisadora até o momento do parto, com o objetivo de obter informações 
sobre o desenvolvimento ou não da PE e, assim, comparar com os dados obtidos na 
ultrassonografia obstétrica com doppler. 

 
Resultados e Discussões 

 

Durante o período de agosto de 2019 a agosto de 2020, apenas 23 pacientes foram 
incluídas na pesquisa; no entanto, 10 participantes foram excluídas da análise final 
devido aos dados incompletos na fase de acompanhamento. Com isso, somente o 
registro de 13 pacientes estão disponíveis para este estudo os quais destas 6 
desenvolveram PE. Além disso, vale salientar, que um dos grandes empecilhos para o 
baixo número de participantes consiste no surgimento da doença do coronavírus 2019 
(COVID-19), impossibilitando por mais de 5 meses a coleta de dados na MEJC. 

Para esta pesquisa, a variável preditora constitui o exame de ultrassom em Doppler; as 
variáveis dependentes compreende o IP das artérias uterinas e as incisuras; já as 
variáveis de desfecho constituem as informações contidas no questionário (histórico 
socioeconômico, estilo e história reprodutiva). Para este último, a Figura 1 aponta o perfil 
sociodemográfico e a Figura 2 os hábitos de vida dos pacientes que desenvolveram PE, 
enquanto a Figura 3 resulta da história reprodutiva. 

O IP médio das mulheres que estavam no segundo trimestre, entre 20 e 25 semanas de 
gestação, que tiveram pré-eclâmpsia, foi de 1,13. Destas apenas 2/6 (33,3%) tiveram 
incisura unilateral ou bilateral nas artérias uterinas entre as semanas 20 e 23 de 
gestação; bem como 1/6 (16,7%) realizou parto cesáreo de emergência devido à PE. 
Além disso, 4/6 (66,7%) das pacientes tiveram complicações no parto, sendo o mais 
prevalente a hemorragia pós-parto e, entres essas, 1 caso de natimorto. 

Neste estudo, os valores do IP médio das artérias uterinas do segundo trimestre teve 
variação entre 0,49 a 2,35. Conforme sugerido por Gomez et al (2008)7, apenas uma 
teve valor de IP médio acima do percentil 5th, assim como três pacientes possuíram o 
IP médio acima do percentil 50th e somente uma teve IP médio acima do percentil 95th. 

Os avanços na ultrassonografia têm facilitado a avaliação placentária, bem como a 
técnica Doppler tem sido empregada na investigação da vasculatura de órgãos. Com 
isso o aumento de IP em pacientes com pré-eclâmpsia pode estar relacionado à 
displasia da rede vascular das vilosidades placentárias5. 
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Dessa forma, a doppler das artérias uterinas anormal é um forte preditor da ocorrência 
de pré-eclâmpsia em gestantes do segundo trimestre da gestação, o que fortalece mais 
ainda a importância dos cuidados pré-natais, no intuito de identificar e controlar 
gestações com risco de complicações2,8. 

Apesar da insuficiência do número de participantes no estudo, pode-se observar que a 
maioria das mulheres com PE eram pardas (83,3%), o que corrobora com estudos 
anteriores8,9 os quais as mulheres pardas, principalmente negras, tem incidência maior 
de desenvolver pré-eclâmpsia do que outros grupos raciais; bem como, aquelas com 
incisuras nas artérias uterinas possuem 26 vezes mais probabilidade de ter PE. 

Somado a isso, a prevalência da pré-eclâmpsia em países em desenvolvimento varia 
de 1,8% a 16,7%². Tal fato tende a crescer em razão de um falho acesso ao pré-natal 
de qualidade, bem como a gestão inadequada dos casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, 
podendo chegar a um risco de morte de 33 vezes maior do que em países de alta 
renda3. Essa assertiva corrobora com os dados encontrados nesta pesquisa, nos quais 
66,7% e 50% das mulheres, que desenvolveram PE, tinham renda familiar de 
aproximadamente um salário mínimo e possuíam escolaridade até o ensino 
fundamental, respectivamente. Neste contexto, apontando o quanto a educação escolar 
e as condições econômicas influenciam para as patologias vigentes como o aumento 

da ocorrência da PE. 

Além disso, pacientes com IMC maior que 30 e com hipertensão pré-existente devem 
possuir um rastreio e uma triagem mais rigorosa8. Na pesquisa de Papageorghiou et 
al.9, mulheres com IMC maior que 25, história de hipertensão, pré‐eclâmpsia prévia ou 
histórico familiar de PE, possuíam uma maior tendência para desenvolver pré-
eclâmpsia. Neste estudo, 100% das mulheres que tiveram PE tinham IMC maior que 25 
(obesidade grau I ou II), assim como 50%, 66,7% e 33,3% destas tinham como 
comorbidade a hipertensão arterial sistêmica, história anterior de PE e histórico familiar 
de PE, respectivamente. 

O IP é atualmente o índice mais comumente usado para a avaliação dos padrões de 
onda Doppler das artérias uterinas7. Neste contexto, em razão da quantidade de 
participantes, os valores médio do IP não tiveram um bom desempenho como preditor 
de pré-eclâmpsia ao relacionar com as orientações de Gomez et al. Somado a isso, na 
pesquisa de Papageorghiou et al.9, a média do IP das gestantes que desenvolveram 
pré-eclâmpsia foi de 1,36, o que também demonstra que o IP médio de 1,13 das 6 
gestantes, deste estudo, não corrobora com a literatura, exceto por uma paciente que 
obteve o valor de 2,35 com incisuras bilaterais das artérias uterinas. No entanto, 
observa-se que conforme o IP aumenta, o risco de pré‐eclâmpsia também aumenta. 

Ademais, os valores de IP mais altos, como acontece na PE, têm maior probabilidade 
das mulheres darem à luz mais cedo7, contribuindo para partos de emergência e para 
complicações pós-parto; tal como aponta os valores de 16,7% e 66,7%, 
respectivamente, nesta pesquisa. 

 

Conclusão 
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Apesar do pouco número de participantes, é perceptível o quanto a triagem com a 
ultrassonografia Doppler é benéfica para pacientes com alto risco de desenvolver PE, 
bem como a influência dos fatores da história reprodutiva e social são importantes e 
devem ser levados em consideração. 

Este estudo ainda não possui conclusões definitivas, em razão do pequeno número 
amostral, como também o grupo de pesquisadores possui como objetivo retomar a 

coleta de dados após a reabertura das atividades na MEJC. 
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Figuras 1 e 2 
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Figura 3 
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TÍTULO: Estudo da estabilidade do produto final desidratado 

Resumo 

 

A acerola (Malpighia glabra L) é um fruto tropical que apresenta grande potencial 
econômico e nutricional destacando-se tanto pela sua fácil adaptabilidade de cultivo 
quanto ao seu alto teor de ácido ascórbico (vitamina C). No entanto, é considerado um 
alimento de alta perecibilidade o que ocasiona vários problemas sociais e econômicos. 
Contornando essas condições, a utilização de tecnologias como a secagem vem sendo 
empregada cada vez mais, buscando preservar os seus compostos bioativos, atributos 
funcionais e biológicos. O objetivo desse projeto foi estudar a estabilidade dos 
compostos fenólicos, antocianinas e ácido ascórbico da polpa de acerola desidratada 
por atomização, ao longo da sua estocagem à temperatura de congelamento (-15°C), 
temperatura ambiente (25°C) e temperatura de refrigeração (4°C). As amostras 
utilizadas foram a polpa de acerola desidratada com adição de 10% de whey a 130°C 
(AW) e a polpa de acerola in natura (PI) que também foram analisadas quanto ao 
rendimento, umidade, atividade de água, acidez total titulável, solubilidade e 
higroscopicidade. Os resultados apontam que o adjuvante de secagem (Whey) auxilia 
na qualidade da obtenção do produto desidratado. E, as melhores condições de 
armazenamento apontam para a temperatura de congelamento, concluindo que a 
desidratação da polpa de acerola (AW) constitui potencial tecnológico, funcional e 

estabilidade para desenvolvimento de novos produtos. 

 
 
Palavras-chave: Acerola. Secagem. Compostos bioativos. Estabilidade. 

TITLE: Study of the stability of the final dehydrated product 

Abstract 

 

Acerola (Malpighia glabra L) is a tropical fruit that has great economic and nutritional 
potential, standing out both for its easy adaptability of cultivation and for its high content 
of Ascorbic Acid (vitamin C). However, it is considered a food of high perishability which 
causes various social and economic problems. Bypassing these conditions, the use of 
technologies such as drying has been increasingly used, seeking to preserve its 
bioactive compounds, functional and biological attributes. The objective of this project 
was to study the stability of phenolic compounds, anthocyanins and ascorbic acid of 
acerola pulp dehydrated by atomization, throughout its storage at freezing temperature 
(-15°C), room temperature (25°C) and refrigeration temperature (4°C). The samples 
used were dehydrated acerola pulp with the addition of 10% whey at 130°C (AW) and 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2697 

 

acerola in natura (PI) pulp, which were also analyzed for yield, moisture, water activity, 
total titratable acidity, solubility and hygroscopicity. The results indicate that the drying 
adjuvant (Whey) helps in the quality of obtaining the dehydrated product. And, the best 
storage conditions point to the freezing temperature, concluding that the dehydration of 
acerola pulp (AW) constitutes technological, functional potential and stability for the 
development of new products. 

 
 
Keywords: Acerola. Drying. Bioactive compounds. Stability. 

Introdução 

     A acerola (Malpighia glabra L) de coloração avermelhada, é uma fruta que se destaca 
por sua facilidade de adaptação às condições de solo e clima brasileiro, além de ser 
considerada uma grande fonte de nutrientes (BELWAL et al., 2018). principalmente pelo 
seu alto teor de ácido ascórbico (vitamina C). No entanto, é considerado um alimento 
de alta perecibilidade (RIBEIRO; COSTA; AFONSO, 2016) o que impacta diretamente 
em problemas como desperdício, fome (perdas nutricionais) e má lucratividade para as 
indústrias. Dessa forma, a busca por metodologias e processos que minimizem essas 
condições torna-se cada vez mais necessária na Indústria de Alimentos, sendo uma das 
tecnologias mais utilizadas, a secagem em spray dryer. 

     Nesse contexto, o secador do tipo spray dryer fundamenta-se no princípio da 
atomização do material (evaporação da água livre). Um processo contínuo 
caracterizado pela transformação de um alimento na forma líquida ou pastosa em um 
produto seco (pó), por meio de um tempo de secagem muito curto (FERRARI et al., 
2012, BRAZ. J. FOOD TECHNOL, 2017). Essa técnica busca melhorar a estabilidade 
do produto através da diminuição da atividade de água, velocidades de reações 
químicas e enzimáticas e consequentemente desenvolvimento de microrganismos, 
permitindo uma maior vida de prateleira (MARQUES, 2008). Outro aspecto importante 
é a redução do seu peso, que contribui para menores custos de transporte e fácil 
distribuição (PREMARAJAH, 2013). 

    Em vista disso, a atomização tem sido investigada para a obtenção de produtos com 
melhores características tecnológicas e maior retenção de constituintes com atividade 
biológica (BENETT et. al., 2011), já que devido ao curto tempo de contato com a fonte 
de calor, permite secar materiais termo sensíveis, sem afetar demasiadamente a 
qualidade de seus constituintes (SOUZA et. al., 2013, BORGES et. al.,2016, 
CARVALHO et. al., 2019). Os produtos em pó resultantes da secagem apresentam 
diversas utilizações como corantes naturais ou suplementos alimentares para crianças 
e atletas (TONON et al., 2013). 

    Entretanto, os produtos em pó obtidos por atomização de polpas de frutas sem adição 
de adjuvantes de secagem podem apresentar problemas em suas propriedades como 
alta higroscopicidade e baixa solubilidade, devido a presença de açúcares de baixo peso 
molecular, ácidos e pela baixa temperatura de transição vítrea (Tg). Dessa forma, o 
material pode aderir nas paredes da câmara do secador, minimizando o rendimento do 
processo, escoamento e reconstituição desses produtos (BHANDARI, 2005; OLIVEIRA 
et al., 2007; FERRARI et al., 2012 BRAZ. J. FOOD TECHNOL, 2017). Nesse contexto, 
existem relatos que comprovam a eficiência da proteína do soro do leite como adjuvante 
de secagem relacionadas ao rendimento, aumento gradual de compostos fenólicos e 
alta atividade antioxidante (BAZARIA et.al. 2016; BHUSARI et. al., 2014, FLORES et.al. 
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2014). Assim, por meio de estudos e condições operacionais estabelecidas em etapas 
prévias sobre a eficiência do processo de secagem da acerola, surge a necessidade de 

entender o comportamento de seus compostos bioativos na etapa de estocagem. 

   Diante disso, esse projeto tem como objetivo estudar a estabilidade dos compostos 
fenólicos (CFT), antocianinas e ácido ascórbico (AA) da polpa de acerola desidratada 
por atomização ao longo da sua estocagem à temperatura de congelamento (-15°C), 
temperatura ambiente (25°C) e temperatura de refrigeração (4°C). Bem como, 
determinar as quantificações da composição físico-química através do rendimento, 
umidade, atividade de água, pH, acidez total titulável (ATT), higroscopicidade e 
solubilidade, visando as melhores condições para a manutenção da qualidade de 

acerola desidratada. 

 
Metodologia 

 
Obtenção das polpas: Foram fornecidas pela unidade de produção de polpas de frutas 
Delícia da Fruta localizada em Natal, RN. Para a formação do lote de partida, as polpas 
adquiridas foram homogeneizadas, embaladas, separadas em sacos plásticos de 500 
mL, armazenadas em freezer doméstico e utilizados para posterior secagem. 
 
Obtenção dos produtos desidratados: Os ensaios foram conduzidos em secador do tipo 
spray dryer modelo MSD 1.0 (Labmaq do Brasil Ltda.), construído em aço inoxidável 
com capacidade para 1L/h e bico injetor com orifício de 1,2 mm de diâmetro, 
temperatura fixada em 130°C, fluxo de ar de 45 L/min e pressão do ar de 3,80 kgf/cm2. 
A alimentação do secador (vazão mássica de 446 mL/hora) utilizou bomba peristáltica 
com velocidade de rotação ajustada em função da velocidade máxima. O whey foi 
comprad no Empório Papa Capim (Natal, RN) e utilizado como adjuvante de secagem 
na concentração 10% p/v. 
 
Investigação da caracterização físico-química: Analisou-se amostras de polpa de 
acerola desidratada com adição de 10% de whey a 130°C (AW) e a polpa de acerola in 
natura (PI). 
 
Rendimento: Foi calculado de acordo com (BASTOS et al., 2012). Rendimento (%) = 
(((1- Umidade do pó) * massa do pó produzido) / ((1- Umidade da polpa) * massa da 
polpa alimentada)) * 100. (Equação 1) 
 
Umidade: Determinou-se a partir da balança determinadora de umidade, modelo (i-
Thermo163M, 64M e i-Thermo 62L, 163LRevisione software Th 3_xx e subseqüente). 
 
Atividade de água: Foi obtida através do analisador de atividade de água, modelo 
(AquaLab 4 TE, Decagon Devices, EUA). 
 
pH: O pH da polpa foi determinado através da leitura direta em potenciômetro (modelo 
Q400AS, Quimis, Brasil) calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e pH 7,0. Para o pó, 
foram pesadas 1g da amostra e diluídas em água destilada, seguido da leitura. 
Conforme o método N° 017/IV (IAL, 2008). 
 
Acidez (ATT): O método de acidez foi determinado 312/IV do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 
2008) de forma modificada. 1g de amostras foram diluídas em 100mL de água destilada, 
uma bureta contendo 25mL de solução de NaOH foi utilizada para a titulação, o phmetro 
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foi utilizado para marcar a faixa de pH do ponto de viragem (valores entre 8,2 a 8,4). E 
os resultados expressos em porcentagem de ácido cítrico. 
 
Solubilidade: Foi determinada de acordo com Oliveira et. al. (2013), onde 0,5g da 
amostra foi pesada e adicionada à 50 ml de água destilada, deixando sob agitação a 
1000 rpm por 5 min, em seguida centrifugado a 4500 rpm por 5 min. Uma alíquota de 
12,5 ml do sobrenadante foi transferido para uma placa petri e levado a estufa por 5 h a 
105°C. Solubilidade (%) = (((peso da placa final – peso da placa inicial)*2)/(massa de 
pó – umidade do pó))*100. (Equação 2) 
 
Higroscopicidade: Foi determinada de acordo com Souza et. al. (2015). Foram pesadas 
em placas petri 0,5g de amostras em triplicatas e colocadas em dessecadores contendo 
solução saturada de NaCl armazenadas por uma semana. Higroscopicidade (%) = 
((umidade do pó + ((c-b)/(b-a))) / (100+ umidade do pó)) *100, onde: a = peso da placa 
vazia (g), b = peso da placa + amostra (g), c = peso da placa + amostra em equilíbrio 
(g). (Equação 3) 
 
Obtenção dos extratos aquosos para investigação dos bioativos: Amostras de 5 g do 
material desidratado foram diluídas em 100 mL de água destilada e submetidas à 
extração sob agitação constante por 60 min, usando agitador magnético (Biomixer AM-
10, Brasil). Após a agitação, as amostras foram filtradas a vácuo (NOF 650, New Pump, 
Brasil) através de papel de filtro Whatman n° 12, em seguida centrifugadas 
(5818/5810R, Eppendorf, EUA) a 3600 x g por 10 min. Os sobrenadantes foram 
acondicionados em tubos de centrífuga, identificados, protegidos da luz e refrigerados 
para uso posterior. 
 
CFT: Foi determinado conforme metodologia descrita por Fujita et al., (2013). Alíquotas 
de 250 µL do extrato obtido foram homogeneizadas com 250 µL do reagente de Folin-
Ciocalteu e 2 µL de água destilada. Após 3 min em temperatura ambiente, 250 µL de 
uma solução saturada de carbonato de sódio (Na2CO3) foram adicionados e a mistura 
foi colocada em banho de água a 37 °C por 30 min. A absorbância foi mensurada a 725 
nm utilizando espectrofotômetro (Genesys 10S UV-VIS, Thermo Scientific, EUA). O 
ácido gálico foi utilizado como padrão de referência, e os resultados foram expressos 
em mg equivalentes de ácido gálico por grama de amostra em base seca (mg GAE/ g 
BS). 
 
Teor de Antocianinas totais: Utilizou-se o método da diferença de pH, conforme descrito 
Giusti e Wrosltad (2001). Foram preparadas duas soluções tampão, uma solução de 
cloreto de potássio 0,025 M (pH = 1) e outra de acetato de sódio 0,4 M (pH = 4,5). A 
determinação foi obtida com base no volume de extrato e, calculada aplicando valores 
de PM: 449,2 g/mol e ε: 26900, que correspondem à cianidina 3-glicosídeo. 
 
AA: Foi determinado pelo método titulométrico 2,6-diclorofenolindofenol (DCFI) descrito 
pela AOAC (2006), utilizando ácido metafosfórico (HPO3) como solução extratora. A 
quantidade de ácido ascórbico foi calculada e os resultados expressos em mg/100g. 
 
Estudo da estabilidade durante o armazenamento: Foi utilizada a metodologia descrita 
por Flores, Singh, & Kong (2014), com modificações. As amostras (AW) foram colocadas 
em vidros brancos iguais e com tampas rosqueadas, armazenadas à temperatura de 
congelamento (-15°C), temperatura ambiente (25°C) e temperatura de refrigeração 
(4°C) por um total de 45 dias e avaliadas no tempo zero (após o processamento), após 
dez, quinze e vinte dias, quanto aos bioativos CFT, antocianinas e AA. 
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Análises estatísticas: Todas as análises físico-químicas foram realizadas em triplicata 
(N=3) e as bioativas em octuplicata (N=8). Os resultados foram apresentados como 
média ± desvio padrão. Para comparação das médias, foi realizada análise de variância 
(ANOVA) e o teste de Tukey, com auxílio do software Statistica ® 7.0. O nível de 
significância considerado para a diferença entre as médias foi de 5 % (p < 0,05). 
 

Resultados e Discussões 

 

     Nas tabelas 1 e 2 são apresentados os resultados dos valores médios e desvio-
padrão em relação a investigação da caracterização físico-química das amostras de 
polpa de acerola in natura (PI) e polpa de acerola desidratada com adição de 10% de 

whey a 130 °C (AW). 

  

Adjuvante de secagem: Whey (10%) 

  

     O tipo de adjuvante e sua concentração influenciam diretamente na qualidade do pó 
obtido e no rendimento do processo (OLIVEIRA et al, 2010). Conforme estudos, Feng 
et al., (2012) utilizou whey protein e maltodextrina na secagem de suco de beyberry. Os 
resultados mostraram que a adição de 1% da proteína era suficiente para recuperar 
53% do pó, enquanto era preciso 50 % da maltodextrina para o mesmo rendimento. 
Araújo (2017), com a atomização da polpa de pitanga adicionada de 4% de whey, obteve 
47,56% de rendimento, sendo o maior valor em comparação a adição de outros 
adjuvantes com mesma concentração, como Albumina 38,16% e goma arábica e 34,6%. 
Já utilizando a polpa de acerola com adição de whey, Pegado et al., (2016) obteve 
resultado de rendimento de 23,9%. Assim, pode-se considerar que o uso do whey na 
concentração de 10% contribuiu para o processo de secagem como também para o 
rendimento do produto com uma variação de 47,88±0,03 (AW). 

  

Temperaturas de entrada e saída de ar e rendimento 

  

    Parâmetros como temperaturas do ar de entrada e de saída são importantes para a 
definição das características físico-químicas do produto final, bem como influenciam o 
rendimento do processo (VASCONCELOS et al., 2005, MORAES, 2014). Durante a 
secagem à medida que a umidade é retirada o material fica mais concentrado e há o 
aumento da sua viscosidade, podendo apresentar adesividade, diminuindo o 
rendimento (TANAKA, 2007; NADEEM, 2013). Conforme os resultados obtidos, as 
temperaturas de secagem e adição de 10% whey influenciaram no rendimento do pó 
desidratado que obteve uma variação de 47,88±0,03. Araújo (2017), com a atomização 
a 120°C de pitanga adicionada de 4% de whey obteve valor de 47,56%, apresentando 
maior produção de pó em comparação a outros adjuvantes na mesma concentração, 

como a albumina 38,16% e a goma arábica 34,6%. 
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Umidade 

  

     A umidade representa a quantidade total de água que um alimento possui, assim, 
ela interfere sobre a qualidade de pós alimentícios, pois a estabilidade do produto final 
depende do teor de água presente (MORAES, 2014). Segundo a ANVISA, através da 
resolução (RDC nº93, 2000), define que massa alimentícia seca é o produto que durante 
a elaboração é submetido a processo de secagem, de forma que o produto final 
apresente umidade máxima de 13,0% (g/100g). Dessa forma, o resultado obtido de 2,16 
±0,01 (AW) está dentro dos limites exigidos pela legislação e inferior aos obtidos por 

Araújo (2017), com atomização de pitanga adicionada de 4% de whey ( 9,09%.). 

  

Atividade de água 

  

    A atividade de água (aw) está envolvida com a estabilidade e manutenção da 
qualidade do pó obtido na desidratação (MORAES, 2014). A água adsorvida durante o 
armazenamento desse pó conduz a alterações nas suas propriedades antioxidantes e 
sua estabilidade (PITALUA et al., 2010). A água pura apresenta valor máximo de aw 
igual a 1. Alimentos com alta umidade apresenta (aw>0,90), o que propicia um maior 
desenvolvimento microbiano; média umidade (aw entre 0,60 e 0,90) com médio 
desenvolvimento de microrganismos e baixa umidade (aw<0,3) onde o crescimento de 
microrganismos é mínimo (RIBEIRO & SARAVALLI, 2004). De acordo com essa 
descrição, a polpa in natura destaca-se com alta atividade de água (0,985±0,01) e a 
polpa desidratada com média atividade (0,338±0,01), considerando que a secagem 
auxilia na conservação e estabilidade do alimento, diminuindo sua atividade 
microbiológica. Observa-se que a atomização reduziu quase 3 vezes o valor inicial da 
polpa in natura, semelhança observada no estudo de Araújo (2017), com atomização de 
pitanga adicionada de 4% de whey o qual obteve um valor de aw de 0,326. 

  

pH 

       

    Conforme o Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e 
Qualidade, Anexo II (Brasil, 2000) o valor de pH da polpa de acerola está inserido nos 
limites estabelecidos pela legislação, com o valor mínimo exigido de 2,80. Conforme 
Vasconcelos & Melo Filho (2010), os alimentos se classificam em relação à acidez em 
função do pH: alimentos de baixa acidez apresentam (pH>4,5) e alimentos ácidos 
(pH<4,5). Dessa forma, tanto a polpa in natura (3,04±0,02) quanto a polpa desidratada 
(3,56±0,01) são considerados alimentos de baixa acidez. 
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Acidez total titulável (ATT) 

  

    A acidez total titulável é geralmente calculada com referência ao principal ácido 
presente, sendo que os ácidos cítricos e málicos são os mais abundantes em frutas 
tropicais (CHITARRA & CHITARRA, 2005). É a quantidade de ácido de uma amostra 
que reage com uma base de concentração conhecida. Os ácidos presentes nas frutas 
são importantes, pois podem influenciar no odor, sabor, estabilidade e manutenção da 
qualidade (ARAÚJO, 2017). Conforme anexo II (Brasil, 2000), o valor mínimo de ATT 
para polpa de acerola deve ser igual 0,8 g/100g e ambos os resultados 5,36±0,01 (PI) 
8,33±0,01 (AW) estão dentro do limite legal exigido. Conforme estudos de Araújo (2017) 
com a atomização de pitanga adicionada de 4% de whey, obteve valor de 12,15%, 
sendo o maior resultado em comparação a outros adjuvantes, como a albumina 10,28% 
e goma arábica 10,67%. 

  

Solubilidade 

  

    A solubilidade consiste em um critério importante para avaliar o comportamento de 
produtos em pó quando colocados em contato com solução aquosa (CRUZ, 2013). 
Refere-se à velocidade e ao grau com que os componentes das partículas de pó se 
dissolvem na água e se mantêm como mistura homogênea. Depende principalmente da 
composição química do produto e de suas características físicas (sobretudo 
cristalização) (ORDÓÑEZ et al.,2005). A acerola desidratada com adição de whey 
apresentou baixa capacidade em manter-se como mistura homogênea em água 
resultando em uma variação de 43,27±0,02, o que prejudica a reconstituição da polpa, 
e, portanto, pode-se considerar que quanto maior a solubilidade melhor é qualidade do 
pó (ARAÚJO, 2017). 

  

    Alguns estudos com a polpa de acerola atomizada utilizando outros adjuvantes 
apresentaram melhores resultados como em Abreu et al., (2016) em seus ensaios com 
maltodextrina 20DE, goma arábica e Capsul® obtendo 96,89%, 97,02% e 99,95% de 
solubilidade, respectivamente. Araújo (2017), com a atomização da polpa de pitanga 
adicionada de 4% de whey, obteve uma solubilidade de 90,93%. 

  

Higroscopicidade 

  

     A utilização dos coadjuvantes de secagem melhora o manuseio do produto final, 
conferindo maior proteção contra adsorção de umidade do ambiente e tornando-o 
menos higroscópico (TONON et al., 2009). A higroscopicidade está associada a 
capacidade do pó alimentício em absorver água quando exposto a um ambiente de alta 
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umidade relativa superior à de equilíbrio. No caso dos pós de frutas, a presença dos 
açucares (glicose, sacarose e frutose) é responsável por fortes interações com as 
moléculas de água, devido aos terminais polares presentes nessas moléculas (JAYA; 
DAS, 2004). Associa-se também a estabilidade química, física e microbiológica, 
influenciando consideravelmente o setor de embalagens, através do auto aglomeração 
dos pós e a perda de fluidez durante o armazenamento dos produtos finais (PEDRO, 
2009). O pó obtido resultou em uma variação de (24,53±0,06) e conforme GEA Niro 
Research Laboratory (2010) é classificado como muito higroscópico (20,1 - 25%). 

  

    Na tabela 3 são apresentados os resultados referentes aos valores médios e desvio-
padrão em relação a investigação da estabilidade dos compostos bioativos: compostos 
fenólicos totais (CFT), antocianinas totais e ácido ascórbico ao longo da sua estocagem 
através da obtenção dos extratos aquosos. Devido a pandemia do novo Corona-vírus 
não foi possível continuar com o experimento para obtenção de mais pontos durante o 
armazenamento. Entretanto, com base nos pontos obtidos foi possível obter os valores 
conforme descrito na tabela 3. 

  

    Conforme estudos, Bennet et al., (2011) afirmam que a secagem é uma eficiente 
técnica capaz de produzir produtos finais com conteúdo bioativo concentrado. E 
segundo, Moraes (2014) os aditivos protegem o produto dos efeitos negativos e da 
degradação dos bioativos no pó seco. A partir dessas considerações, é possível 
observar na tabela 4, que em temperatura de congelamento, comparando os compostos 
bioativos, as quantidades (CFT) são maiores para os tempos (0, 10 e 15 dias). Nota-se 
também que em todos os tempos as quantidades de antocianinas são menores e o ácido 
ascórbico possui maior degradação. 

  

    Na FIGURA 1 pode-se observar que para todas as condições de temperatura a 
quantidade de Compostos Fenólicos Totais (CFT) possui menor degradação no 
intervalo entre (0 e 10 dias) com perdas aproximadas de 298,0; 205,2 e 990,9 (mg/100g) 
e no intervalo entre (10 e 15 dias) maior degradação com perdas aproximadas de 800,0; 
1200,0 e 1070 (mg/100g) para (TC), (TA) e (TR), respectivamente. Variações no teor de 
CFT podem ser em função de fatores intrínsecos e extrínsecos, incluindo o solvente 
utilizado, o tempo de extração e a razão sólido/solvente são fatores capazes de 
influenciar o desempenho de extração e posterior quantificação (Borges, 2011). Nota-
se ainda que (TA) e (TR) apresentam valores semelhantes e mais altos do que (TC), 
com uma variação de aproximadamente 10.000 (mg/100g). 

  

    Na tabela 5 observa-se que em temperatura ambiente, comparando os compostos 
bioativos, as quantidades de CFT são maiores no intervalo entre (0 e 10 dias) e sofrem 
mais variações com o tempo. Altos teores de CFT podem ser resultado da presença de 
ácido ascórbico, pois ao interagir com o reagente Folin-Ciocalteau, atua como 
interferente e contribui na sua contabilização (Andarwulan et al., (2012). A quantidade 
de ácido ascórbico no (tempo 0) possui a maior degradação enquanto em todos os 
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tempos as quantidades de antocianinas possuem menores valores e diminuem 
gradativamente. 

  

    Conforme Moraes (2014) a adição da goma arábica a polpa de caju para atomização 
em maiores concentrações pode levar a um efeito físico protetor que resultaria na 
retenção de compostos bioativos. Ferrari et al., (2012) detectaram efeito similar na 
manutenção do teor de antocianinas no suco de amora preta atomizado. No entanto, 
existem estudos que apontam que as antocianinas são mais facilmente destruídas na 
presença de AA e dos seus produtos de degradação (Aquino et al., 2011). 

  

   Tonon et al., (2009) observaram também menor retenção de antocianinas quando 
houve aumento de temperatura de secagem no suco de açaí desidratado por 
atomização. Ainda em ralação a esse tipo de secagem, Moreira (2007) observou melhor 
retenção dos compostos bioativos (CFT, antocianinas, carotenoides e AA) 
microencapsulados a partir do bagaço de acerola em menores valore de temperatura 
de entrada. Na FIGURA 2 nota-se que a quantidade de antocianinas em ambas as 
temperaturas no intervalo entre (0 e 10 dias) apresenta maior degradação com perdas 
aproximadas de 16,0; 4,1 e 4,6 (mg/100g) e no intervalo entre (15 e 20 dias) menor 
degradação com perdas aproximadas de 3,0; 0,1 e 1,0 para (TC), (TA) e (TR), 
respectivamente. Percebe-se também que em (TA) e (TR) apresentam-se valores 
semelhantes e mais altos do que em (TC), com uma variação próxima a 63 (mg/100g). 

  

    Na tabela 6 observa-se que em temperatura de refrigeração, comparando os 
compostos bioativos, as quantidades de (CFT) possuem maior degradação e são 
maiores nos três primeiros tempos (0, 10 e 15 dias). O decréscimo de fenólicos também 
podem estar associados ao aumento da atividade de água ao longo da estocagem. Essa 
colocação é fundamentada nos estudos de Grace et al., (2014), que observaram a 
degradação fenólica em batata doce submetida a estocagem a 15°C e, que essa perda 
pode ser observada como resultado da ação de um sistema enzimático presente nos 
tecidos vegetais como antocianases, polifenoloxidades e peroxidase. As quantidades 
de Antocianinas são menores e apresentam pequenas variações. Já o Ácido Ascórbico 
não apresenta variações no intervalo entre (10 e 15 dias). 

  

    O L-ácido áscórbico é a forma ativa da vitamina C, a qual se comporta como composto 
hidrossolúvel com capacidade antioxidante. É reconhecido por seu caráter redutor, 
atuando no combate aos radicais livres, reduzindo o surgimento de doenças crônicas, 
porém sofre fácil oxidação (Erdurak-Kilic et al., 2006; Pisochi et al., 2014). Altas 
concentrações do teor de ácido arcórbico em polpas desidratadas podem ser 
provocadas pelo processo de secagem, onde a retirada da água possibilita a 
concentração dos demais constituintes (MORAES, 2014). Além disso, conforme estudos 
de Moraes (2014) e Azevêdo et al., (2014) em relação a polpa de caju, reportaram que 
o uso de maior temperatura de secagem possibilitou maior retenção de AA, fato 
atribuído ao menor tempo de contato do produto com o ar de secagem, reduzindo a 

exposição da amostra ao efeito do calor e oxigênio. 
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    Na FIGURA 3 observa-se que a quantidade de ácido ascórbico em ambas as 
temperaturas no intervalo entre (0 e 10 dias) apresenta maior degradação com perdas 
aproximadas de 920,0; 1579,6 e 1006,1 (mg/100g) para (TC), (TA) e (TR), 
respectivamente. Observa-se também que no intervalo entre (10 e 15 dias) em (TA) e 
(TR) não há variação da quantidade de vitamina C e apresentam-se valores 
semelhantes e mais altos do que em (TC), com uma variação aproximada de 11800 
(mg/100g). Considerando que a acerola é uma importante fonte de ácido ascórbico, 
essa manutenção torna-se relevante para comercialização e valorização da polpa de 
acerola atomizada por spray dryer. 

 
Conclusão 

 

     Conforme os resultados obtidos, pode-se concluir que o Whey, na concentração de 
10%, utilizado como adjuvante de secagem, auxilia na qualidade da obtenção do 
produto desidratado. Relacionado a esse ponto, verifica-se que a diminuição de 
parâmetros importantes como a umidade e atividade de água, após a desidratação, 
proporcionam menor predisposição ao desenvolvimento de microrganismos e 
consequentemente, aumento da sua capacidade funcional e vida útil do produto. 

    Considerando também a importância do processo de estocagem do produto 
desidratado, os resultados obtidos indicam que as melhores condições apontam para a 
temperatura de congelamento. Seus resultados apresentaram maior estabilidade dos 
compostos bioativos e, portanto, menor degradação em relação aos tempos e demais 
temperaturas estudadas. Assim, conclui-se que a polpa de acerola desidratada com 
adição de 10% de whey a 130°C (AW) constitui potencial tecnológico, funcional e 
estabilidade para desenvolvimento de novos produtos. 
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TÍTULO: Incorporação por osmoporação de compostos fenólicos em células de 

Saccharomyces boulardii 

Resumo 

Para atender as atuais demandas por alimentos cada vez mais saudáveis e funcionais, 
a indústria se mobiliza inserindo novas técnicas e/ou novos ingredientes que agreguem 
valor aos seus produtos. A inserção de Compostos Fenólicos (CF) em células de 
Saccharomyces boulardii não só garantiria uma maior biodisponibilidade destes 
compostos, para que sejam devidamente absorvidos pelo trato gastrintestinal, como 
também possibilitaria ações probióticas (provenientes da levedura encapsulante) no 
consumidor. O reaproveitamento do resíduo de acerola nos rendeu um extrato rico em 
CF: 7413,45mg GAE/100g que foi incorporado em células de S. boulardii através da 
técnica de osmoporação. Foram obtidos valores de eficiência de encapsulação (EE) 
acima de 20%, o que pode ser considerado satisfatório. A viabilidade celular da levedura 
também foi parâmetro de estudo, onde relatamos taxas de sobrevivências que variam 
entre 52,3% para células com tratamento osmótico sem internalização de CF a22,2% 
para células com tratamento osmótico e internalização de CF. Os resultados obtidos 
sugerem que uma otimização de processo feita através de tratamento estatístico seria 
interessante não só para garantir valores mais altos para EE e viabilidade celular, como 
também para determinar os principais parâmetros que influenciam tal processo. 
 
Palavras-chave: Microencapsulação, compostos fenólicos, osmoporação, probióticos 

TITLE: Phenolic compounds incorporation by osmoporation into Saccharomyces 

boulardii cells 

Abstract 

 

To meet the current demands for increasing healthy and functional foods, the industry is 
mobilizing by introducing new techniques and / or new ingredients that add value to its 
products. The insertion of Phenolic Compounds (CF) into Saccharomyces boulardii cells 
would not only guarantee a greater bioavailability of these compounds, so that they are 
properly absorbed by the gastrointestinal tract, but would also enable probiotic actions 
(from the encapsulating yeast) in the consumer. The acerola residue yielded an extract 
rich in CF: 7413.45mg GAE / 100g that was incorporated into S. boulardii cells through 
the osmoporation technique. Encapsulation efficiency (EE) values above 20% were 
obtained, which can be considered satisfactory. Yeast cell viability was also a study 
parameter, where we reported survival rates ranging from 52.3% for cells with osmotic 
treatment without internalization of CF to 22.2% for cells with osmotic treatment and 
internalization of CF. The results obtained suggest that a process optimization made 
through statistical treatment would be interesting not only to guarantee higher values for 
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EE and cell viability, but also to determine the main parameters that influence this 
process. 

 
 
Keywords: Microencapsulation, phenolic compounds, osmoporation, probiotics 

Introdução 

A busca por alimentos mais saudáveis vem aumentando consideravelmente ao passar 
dos anos, visto que as populações estão cada vez mais exigentes e atentas com a 
saúde. Nesse âmbito, a indústria de alimentos se mobiliza para atender as demandas 
atuais, seja através do desenvolvimento de novos produtos que atraia o interesse desse 
novo perfil de consumidor, seja através da inserção tecnológica de novas técnicas e 
conceitos em seus processos produtivos (MORAES e COLLA, 2006) que garantam um 
alimento que não só nutra adequadamente, como também ofereça propriedades 
funcionais e/ou nutracêuticas. 
A inserção de compostos bioativos (CB) em formulações de alimentos tem se mostrado 
uma alternativa interessante, visto que eles não são sintetizados pelo nosso organismo 
e desempenham importantes papéis, como: redução do desenvolvimento de DCNT e 
de doenças cardiovasculares (HORST, 2013). Os compostos fenólicos (CF) são um dos 
tipos de CB, encontrados em diversos vegetais, responsáveis por desempenhar alta 
atividade antioxidante que poderá reduzir o risco de desenvolvimento de arteriosclerose 
e câncer (ANGELO e JORGE, 2007). Em estudos feitos em nossa base de pesquisa, 
Correia (2012) e Nobrega (2015) detectaram presença significativa de CF em resíduos 
de polpa de frutas, como a acerola. 
FDA (2014) define biodisponibilidade como a taxa com que substâncias contidas em 
alimentos ou medicamentos são absorvidas nos sítios ativos de sistemas biológicos. Ela 
está associada diretamente a parâmetros como solubilidade da molécula, propriedades 
físicas da matriz do alimento, condições de processamento do alimento (temperatura, 
pH, umidade, presença de luz e oxigênio) (CHEN, REMONDETTO e SUBIRADE, 2006). 
Os CF, por exemplo, são altamente sensíveis ao pH alcalino presente no intestino 
delgado, fazendo com que grande parte desses sejam degradados antes absorção 
(MILBURY, 2002). 
Visando estabelecer um mecanismo mais resistente ao processamento metabólico, 
diversos segmentos vêm usando técnicas de microencapsulação para aumentar a 
biodisponibilidade desses compostos. A partir dos estudos de Dupont et al. (2010; 
2011), que descreveram a criação de permeabilidade temporária na estrutura da 
membrana plasmática de células de levedura como resultado de alterações osmóticas 
brandas e não-letais no meio extracelular sem impacto significativo na viabilidade destas 
células, Pedrini et al. (2014) foram capazes de propor um método alternativo de 
microencapsulação, a osmoporação. Nessa técnica, o tratamento das células com 
solução de glicerol de baixa atividade de água promove a desidratação; a etapa 
posterior é de reidratação com solução isotônica de glicerol acrescida do componente a 
ser encapsulado – nesse ponto, a membrana plasmática se torna temporariamente 
permeável e ocorre a penetração do composto de interesse em todo o citoplasma, ao 
invés de através de simples endocitose. 
Inúmeros segmentos industriais utilizam microrganismos probióticos na formulação de 
seus produtos. O que acaba apontando o seu grande potencial de utilização para a 
osmoporação, pois além de servir como agente encapsulante, ainda agregaria valor 
nutricional ao produto. A Saccharomyces bourlardii é uma levedura que possui alto valor 
probiótico, atuando no equilíbrio da microbiota intestinal e produzindo efeitos benéficos 
para o indivíduo hospedeiro (BRASIL, 2002; KELESIDIS; POTHOULAKIS, 2011). 
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Nesse sentido, o atual trabalho teve como objetivo extrair CF de resíduos de acerola de 
uma indústria local de polpa de frutas e quantificá-los para posterior internalização em 
células de Saccharomyces bourlardii a partir da técnica de osmoporação; quantificar o 
teor de CF nas células antes e após choque osmótico; avaliar a eficiência de 
encapsulação e conferir a viabilidade celular das culturas antes e após o processo. Além 
disso, este estudo também analisou dois parâmetros extrínsecos na degradação dos 
CF: o efeito do congelamento e o efeito do banho ultrassônico + microfiltração. 

  

 
Metodologia 

 

Cultura: A Saccharomyces boulardii foi obtida a partir de um produto comercial 
(Repoflor®) e foi ativada em 100 mL de caldo MSB (250 rpm/25 °C) por 48h. Após o 
período de ativação, uma alíquota de 1 mL foi transferida para outros 100 mL de caldo 
MSB e incubada por mais 24h. Feito isso, foi realizado o estriamento em placas de petri 
contendo 20 mL de caldo MSB com adição de ágar (15 g/L) e incubadas em estufa (30 
°C/48h). As placas foram armazenadas sob refrigeração a 4 °C e as colônias geradas 
usadas como pré-inóculo. 

Meio de cultivo: A levedura foi cultivada em meio de cultura apropriado (MSB), como 
descrito em Muller et al (2007) com adição de glicerol (51 g/L). 

Elaboração do extrato de acerola (extração dos CF): Foi realizada de acordo com 
metodologia descrita por Correia et al., (2017) seguindo proporção mássica de 1:20 
(resíduo:solução hidro-alcóolica) contendo 70% de álcool metílico + 29,5% de água + 
0,5% de ácido acético. 

Soluções de glicerol: Como descrito por Câmara Júnior (2014) a desidratação das 
células foi realizada com solução de pressão osmótica de 30 MPa, e a solução isotônica 
utilizada terá 1,4 MPa. Tais soluções foram preparadas com a adição de 51 e 1.063 g 
de glicerol à 1000 g de água destilada, respectivamente. 

Inóculo e cultivo para choque osmótico: Para preparação do inóculo, 3 colônias 
isoladas foram inoculadas em caldo MSB e incubadas por 48h/25 °C/250 rpm. Após 
esse período, alíquotas de 2 mL foram transferidas para 100 mL de MSB e incubadas 
por mais 24h, visando atingir a concentração celular de 1x107 células/mL. Após 
incubação, as células foram centrifugadas (3000rpm/5min), lavadas com solução 
isotônica e ressuspendidas em solução isotônica com 10% do volume inicial para atingir 
concentração final de 1x108 células/mL. 

Choque Osmótico (encapsulação): Foi realizado seguindo metodologia adaptada de 
Câmara Júnior, et al. (2014). A partir da suspensão celular em solução isotônica, foram 
transferidos 1,5 mL para microtubo que foi submetido a centrifugação a 4000xg/10min. 
O precipitado então foi desidratado mediante adição de 1,5 mL da solução de glicerol a 
30 Mpa e incubado (250 rpm/tempo a ser determinado de acordo com anexo II) à 25 °C. 
Após o período de incubação, os tubos foram centrifugados novamente, e no precipitado 
foi adicionado 1,5 mL da solução isotônica. Imediatamente a adição desta, 300 μL do 
extrato hidro-alcóolico de acerola foram adicionados, onde foram agitados 
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vigorosamente até ressuspender as células e possibilitar a devida internalização durante 
o tempo de reidratação. No anexo I pode-se conferir um esquema representativo do 

processo. 

Planejamento experimental: Composto central rotacional do tipo 2²: No delineamento 
experimental (anexo II) varia-se entre as corridas o tempo de desidratação/reidratação 
celular e a concentração de CF (é alterada de acordo com a diluição do extrato de 
acerola) usada para o choque osmótico. Ao final de cada corrida obtém-se valores para 
eficiência de encapsulação e para viabilidade celular que foram utilizados para indicar o 
grau de êxito entre as corridas e possibilitar a otimização do processo. 

Teor de compostos fenólicos e eficiência de encapsulação: Uma vez concluída a 
etapa de encapsulação, as células foram divididas em dois grupos: o primeiro, que foi 
submetido ao processo de lise (ruptura da membrana e parede celulares), expondo o 
conteúdo interno; e o segundo, que não foi submetido a tal etapa, mantendo a inteireza 
das células. No caso do primeiro, os microtubos contendo 1,8 mL da suspensão celular 
foram levados a banho ultrassônico (20min/40kHz/25°C.) Em seguida, completou-se 
este volume para 10 mL, com a adição de etanol absoluto. A suspensão foi, então, 
filtrada por filtro de seringa com poro de 0,45 μm. No segundo grupo, o mesmo 
procedimento foi seguido, excluindo-se a etapa de banho ultrassônico e substituindo o 
etanol absoluto por tampão fosfato salino. Esses procedimentos têm por objetivo 
garantir que se conheça a quantidade de CF internalizada. O primeiro grupo, que tem o 
conteúdo intracelular exposto após a ruptura da estrutura celular, representa o controle, 
uma vez que todo o CF está contido na amostra que foi lida na análise de compostos 
fenólicos totais. No segundo grupo, cujas células mantiveram sua integridade, estas 
células foram retidas na etapa de ultrafiltração, deixando contido, na amostra que foi 
lida, apenas o teor não internalizado de CF. A diferença na concentração detectada para 
estes dois grupos, representa a concentração de CF microencapsulados nas células. 

A eficiência de encapsulação (EE) pode ser calculada a partir da seguinte expressão: 
((A-B)/A)*100. Onde A = Concentração de fenólicos das amostras que sofreram o 
processo de lise e extração e B = Concentração de fenólicos das amostras que 
mantiveram sua integridade celular. 

Análise de compostos fenólicos totais (CFT): A análise de compostos fenólicos totais 
foi feita pelo método de Folin-Ciocalteu seguindo metodologia descrita por Singleton, 
Orthofer e Lamuela-Raventós (1999). 

Viabilidade celular: A viabilidade das células de levedura que sofreram os choques 

osmóticos foi avaliada através do método de Unidades Formadoras de Colônia (UFC). 

Efeitos extrínsecos sob os Compostos Fenólicos: 

Teste de congelamento: Duas corridas iguais foram feitas, a primeira sendo congelada 
logo após choque osmótico e analisada quanto aos seus CFT 20 horas após o 
congelamento e a segunda foi analisada quanto a seus CFT imediatamente após 
processo de choque osmótico. O objetivo dessa análise foi avaliar o efeito do 
congelamento quanto a perda dos compostos fenólicos. 

Ondas de ultrassom e microfiltração: Extrato de acerola foi submetido a banho 
ultrassônico por 10 e 20 minutos e posteriormente foi microfiltrado para analisar os 

efeitos da microfiltração e das ondas de ultrassom nos CF. 
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Resultados e Discussões 

 
Devido ao atual contexto pandêmico, a execução deste trabalho foi interrompida e com 
isso surgiu a impossibilidade de otimização do processo. Onde antes teríamos resultado 
de 11 corridas experimentais (composto central rotacional do tipo 2²) teve-se como 
resposta apenas 3. O que não foi suficiente para afirmar quais são as melhores 
condições para o processo ocorrer e nem tratar os dados estatisticamente. Todavia, 
apesar da suspensão das atividades, vários resultados foram obtidos durante a 
realização deste trabalho, como pode-se conferir abaixo. 

Somente as corridas R1, R5 e R10 do anexo II foram realizadas com êxito e serão 

denominadas a partir daqui como Corrida A, Corrida B e Corrida C, respectivamente. 

Todos os resultados brutos estão expostos em tabela no anexo III. 

Efeitos extrínsecos sob os compostos fenólicos 

Congelamento após choque osmótico: Foi-se percebido uma perda que variou ente 
9,5% a 27,3% (conferir no anexo III) de compostos fenólicos nos experimentos ao quais 
foram submetidos ao congelamento após choque osmótico. Devido a isso, a leitura de 
CFT logo após o processo foi adotada. A causa para tal fato ainda não foi estudada e 
nem aprofundada. Porém, o processo de osmoporação pode ter contribuído para 
desestabilização dos CF presentes, aumentando sua taxa de degradação ao 

congelamento e armazenamento. 

Ondas de ultrassom e microfiltração 

Como podemos observar no anexo III, o conjunto ultrassom (10 min ou 20 min) + 
microfiltração não influenciou significativamente no teor de CF presente. O que nos 
permitiu o uso desses processos para propiciar a lise (ultrassom) da levedura e retirar 
suas células (microfiltração) do sistema sem alterar o teor de CF. 

Quantificação De Compostos Fenólicos 

Extrato de resíduo de acerola: O extrato apresentou uma concentração de CF 
equivalente a 7413,45 mg GAE/100 g amostra. Valor bem superior ao já encontrado em 
literatura com metodologias distintas. Veber et al (2015) descreve um extrato 
hidroetanólico (75%) de jambolão com concentração de 90 mg GAE/100 g amostra, 
enquanto Tássia et al (2013) determinou 4808,29 mg GAE/100 g amostra em extrato 
aquoso de resíduo de jambolão. Já Correia et al (2017), com metodologia semelhante 
à adotada neste trabalho, determinou 15620,0 mg GAE/100 g amostra em mirtilo 
selvagem. 

O elevado teor de CF no resíduo de acerola mostra o quão vantajoso ele ainda pode 
ser para a indústria de alimentos e/ou farmacêutica. Visto que a extração desses 
compostos é simples e economicamente viável, agregando não só valor nutricional aos 
produtos, como também incentivando o reaproveitamento de resíduos industriais. 

Extrato encapsulado em células de Saccharomyces boulardii: As células, após 
sofrimento de ruptura celular, apresentaram um conteúdo de CF que equivale a 7,5 mg 
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GAE/L. Esse valor foi anotado e subtraído dos experimentos após processo de lise, para 
não interferir no valor da eficiência de encapsulação. Além disso, não foi encontrado 
dados na literatura que reportem a presença de compostos fenólicos em células de S. 
boulardii. 

Eficiência De Encapsulação (EE) 

Na “Corrida A” foi obtido o maior valor de eficiência de encapsulação entre as 3 corridas 
realizadas, com um total de 25,1%. Já para a Corrida B obtivemos o menor valor de EE, 
equivalente a 7%. A corrida C obteve uma EE próxima ao da Corrida A, totalizando 
23,1%. A não realização do delineamento experimental completo impossibilitou a 
discussão e o aprofundamento estatístico dos parâmetros influenciadores da EE, visto 
que os resultados obtidos com as três corridas não satisfazem parâmetros lógicos e não 
são suficientes para inferir resultados para otimização do processo. 

A encapsulação de compostos fenólicos provenientes de uma mistura complexa (extrato 
hidroalcóolico de resíduo de acerola) em células de leveduras probióticas é algo inédito 
na literatura e não explorado. Estudos utilizando essa técnica de encapsulação foram 
feitos apenas com substâncias puras, como a curcumina e a fisetina em células de 
Saccharomyces cerevisiae (MEDEIROS, 2019 ; CÂMARA JÚNIOR et al. 2016). 

Para Medeiros (2019) o maior valor alcançado de EE da Curcumina em células de 
Saccharomyces cerevisiae foi de 34,38%. Já Câmara Júnior et al (2016) obteve uma EE 
de 33,3% ao encapsular Fisetina em células dessa mesma levedura. Ambos utilizando 
processos de choque osmótico como o descrito na metodologia deste trabalho. 

A eficiência de encapsulação é, sem dúvidas, o principal resultado esperado neste 
trabalho. Visto que ela irá determinar quanto do nosso composto de interesse o 
microrganismo irá absorver e se esse processo é ou não viável de ocorrer. Apesar do 
nosso estudo ter sido interrompido devido a pandemia global causada pela COVID-19, 
obtivemos excelentes resultados de eficiência de encapsulação, chegando próximo a 
valores encontrados em trabalhos de pós graduação da nossa base de pesquisa. O que 
mostra forte potencial da utilização de Saccharomyces boulardii para internalização dos 
CF. 

Viabilidade Celular 

Como explicado na metodologia, ensaios de viabilidade celular foram feitos para 
determinar a taxa de preservação das células viáveis durante os processos de 
encapsulação. Para células que não receberam nenhum tipo de tratamento, obteve-se 
2,1x108 UFC/mL. Para células que sofreram alterações osmóticas idênticas ao do 
processo de encapsulação (com tempo de desidratação e reidratação celular de 1 hora) 
a viabilidade ficou em torno de 1,1x108 UFC/mL. Já para as corridas A e C, os valores 
foram de 7,9x107 UFC/mL e 4,65x106 UFC/mL, respectivamente. 

O processo osmótico manteve a viabilidade celular em 52,3%. Mostrando que o 
tratamento afetou negativamente as células de Saccharomyces boulardii. Ao incorporar 
os CF, esse número fica ainda menor. Para a corrida A, a taxa de sobrevivência celular 
representa 37,7% e para corrida C representa de 22,2%. Entre a corrida A e C há um 
aumento tanto do tempo de processo quanto da concentração de CF utilizado. Portanto, 
podemos atribuir essa diminuição de sobrevivência tanto a duração prolongada do 
processo, que deixaria as células mais estressadas e suscetíveis a lise. Outro fator em 
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relação a degeneração seria o aumento da concentração de CF que, provavelmente, 
carrega junto a si resquícios de metanol e ácido acético. Estes compostos podem 
provocar desidratação e desordem celular, visto que estes podem solubilizar 
componentes celulares que apresentam atividade metabólica importante para a célula 
(Piper, 1995; Davey & Hexley, 2011). 

Medeiros et. al (2018) descreve em sua literatura uma taxa de sobrevivência celular 
após choque osmótico em Saccharomyces cerevisiae de 78,3%, enquanto Camara 
Junior et al. (2016) reporta uma sobrevivência de 84% das células desse mesmo 
microrganismo para encapsular fisetina. Comparando com nossa taxa de sobrevivência 
de 22,2% a 37,7% entende-se que a S. boulardii é mais vulnerável frente aos 
processamentos osmóticos. Desta forma, em futuros trabalhos, poderia se pensar em 
incluir um novo parâmetro de estudo, a pressão osmótica, para avaliar o seu efeito na 
viabilidade das células de S. bourlardii. 

  
 
Conclusão 

 
A partir deste estudo podemos concluir que a técnica de osmoporação pode ser usada 
para encapsular compostos fenólicos (CF), provenientes de uma mistura complexa, em 
células de S.boulardii. Durante o estudo foi observado o elevado teor de CF presente 
no resíduo de acerola e sua satisfatória eficiência de encapsulação nas células viáveis. 
Quanto a viabilidade celular da levedura, percebemos que a elevação no tempo de 
processo e na concentração dos CF acarreta um aumento na morte celular. Além disso, 
o congelamento das células logo após o processo de encapsulação leva a uma 
diminuição da quantidade de CF, sendo recomendado fazer a leitura de compostos 
fenólico totais logo após o choque osmótico. A execução do delineamento experimental 
futura será uma importante ferramenta para melhor compreensão dos parâmetros que 
mais afetam as EE e a viabilidade celular. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PURIFICAÇÃO NA ATIVIDADE 

ANTIBACTERIANA DE CULTURAS DE Lactobacillus rhamnosus 

Resumo 

 

O Lactobacillus rhamnosus é uma bactéria gram positiva, do tipo ácido lático que possui 
alguns benefícios para o ser humano, sendo ótima para o sistema gastrointestinal e para 
equilibrar nosso sistema imunológico. Além disso, produzem substâncias como ácidos, 
bacteriocinas e outros metabólitos que, quando isolados, têm grande potencial de 
inibição contra outros microrganismos, incluindo patógenos. Estes metabólitos com 
capacidade antimicrobiana estão presentes em no sobrenadante, livre de células, 
durante sua produção em processos fermentativos. Estudos demonstram a sua eficácia, 
possibilitando a aplicação destes em alguns materiais, como filmes biodegradáveis, 
conferindo característica funcional. Com isso, este trabalho teve o intuito de avaliar 
estratégias para purificação desses metabólitos, com o propósito de potencializar a 
atividade antimicrobiana e posteriormente, em estudos futuros, examinar aplicações à 
filmes biodegradáveis. A avaliação foi realizada através de testes de difusão em ágar e, 
conseguiu-se confirmar que o sobrenadante livre de células do L. rhamnosus possui 
ação antimicrobiana frente bactérias gram positivas e gram negativas. 

 
 
Palavras-chave: Lactobacillus,ação antimicrobiana, purificação. 

TITLE: EVALUATION OF PURIFICATION STRATEGIES IN THE ANTIBACTERIAL 

ACTIVITY OF Lactobacillus rhamnosus CULTURES 

Abstract 

Lactobacillus rhamnosus is a gram positive bacterium, of the lactic acid type that has 
some benefits for humans, being great for the gastrointestinal system and also for 
balancing our immune system. In addition, they produce substances such as acids, 
bacteriocins and other metabolites that, when isolated, have great potential for inhibition 
against other microorganisms, including pathogens. These metabolites with 
antimicrobial capacity are present in the cell-free supernatant during their production in 
fermentation processes. Studies demonstrate their effectiveness, enabling the 
application of these in some materials, such as biodegradable films, giving functional 
characteristics. Therefore, this work aims to evaluate strategies for purification of these 
metabolites, with the purpose of potentiating the antimicrobial activity and later, in future 
studies, to examine applications to biodegradable films. The evaluation was carried out 
using agar diffusion tests and it was possible to confirm that the L. rhamnosus cell-free 
supernatant has antimicrobial action against gram positive and gram negative bacteria. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2725 

 

 
Keywords: Lactobacillus, antimicrobial action, purification 

Introdução 

Há uma crescente preocupação ambiental por parte das indústrias de alimentos 
relacionada às embalagens, devido grande parte ainda ser composto por materiais à 
base de petróleo e outros recursos não renováveis (Shahabi-Ghahfarrokhi, Goudarzi e 
Babaei-Ghazvini, 2019). Uma das alternativas mais viáveis têm sido a produção de 
filmes biodegradáveis, podendo apresentar vantagens como aumento no prazo de 
validade dos produtos, regulagem da troca de oxigênio e umidade, além de aperfeiçoar 

as características sensoriais (Manrich et al., 2017). 

Um dos polímeros mais utilizados para elaboração dos filmes é o amido de mandioca, 
por ser de fácil acesso e menor custo e apresentar características satisfatórias durante 
a produção dos filmes, como a capacidade de formar géis. (GHOSH et al., 2015; 
LAROTONDA et al., 2004; MALI et al., 2010; LUCHESE et al., 2017; LEIS et al, 2017). 
A mandioca é uma conhecida fonte de amido, com produção e consumo significativos 
nas regiões tropicais, especialmente no Brasil, onde possui aspectos culturais e 
históricos (Silva et al., 2017; Tappiban et al., 2018). Contudo, algumas de suas 

propriedades precisam ser aperfeiçoadas, como a capacidade antimicrobiana do filme. 

O Lactobacillus Rhamnosus são bactérias gram positivas, do tipo ácido lática (BAL) 
homofermentativa, que produz substâncias como os ácidos a partir da glicose e outras 
substâncias de caráter proteico. Em processos fermentativos, seu sobrenadante, livre 
de células, contém metabólitos de característica antimicrobiana e, por esse motivo, este 
agente tem sido testado como incremento de alguns produtos, para aperfeiçoamento 
das propriedades funcionais dos mesmos. 

BERISTAIN-BAUZA et al. (2016) demonstraram que os metabólitos, relacionados ao 
ácido lático e a uma substância semelhante à bacteriocina presentes no sobrenadante 
sem células excretados durante a reprodução dos Lactobacillus Rhamnosus, 
apresentam capacidade antimicrobiana em espécies de bactérias como: E. coli, L. 
monocytogenes, S. aureus e S. Typhimurium desde que esteja em concentração de pelo 

menos 18 mg/ml. 

Recentemente, existem estudos mais específicos quanto a potencialização desses 
metabólitos presentes no sobrenadante livre de células do o L. Rhamnosus. Tem-se 
buscado estratégias para uma produção eficiente (Ng e Xue, 2017). O objetivo deste 
trabalho foi avaliar estratégias para purificação do sobrenadante sem células de cultivos 
de Lactobacillus rhamnosus, visando uma maior eficiência dos seus metabólitos com 
capacidade antimicrobiana, afim de incorporar estes agentes a filmes biodegradáveis 
em estudos futuros. 

 
Metodologia 

 

Meio de Cultivo 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2726 

 

O meio de cultivo usado para crescimento do Lactobacillus rhamnosus foi o caldo 
baseado nas formulações de Man, Rogosa e Sharpe (MRS), elaborado no laboratório 
mediante a seguinte composição: Peptona (10 g/L), Extrato de Carne (10 g/L), Extrato 
de Levedura (5 g/L), Glicose (20 g/L), Citrato Triamônico (2 g/L), Acetato de Sódio (5 
g/L), Sulfato de Magnésio (0,2 g/L), Fosfato Dipotássico (2 g/L) e TWEEN 80 (1 ml/L). 
Após diluição em água destilada e esterilização na autoclave a 121°C por 20 minutos, 
toda a manipulação para inoculação da bactéria realizou-se utilizando a capela de fluxo 
laminar vertical. 

Cultura e pré inóculo 

A cepa utilizada foi da marca SACCO (Cadorago (co), Itália), com a cultura liofilizada e 
embalada em bolsas de alumínio à prova d'água e a prova de ar. Esta foi inoculada em 
caldo MRS e incubada a 37°C por 24h. Posteriormente, as células foram coletadas por 
centrifugação numa velocidade de 4000 RPM por 30 minutos, lavadas com 10 ml de 
uma solução salina tamponada de fosfato (PBS), centrifugadas novamente e em 
seguida ressuspendidas em 5 ml de glicerol 30%. Por fim, transferiu-se 1 ml da solução 
para tubos eppendorfs de 2 ml que foram submetidos ao congelamento em ultra 
congelador com temperatura abaixo de -80°C. 

Condições de cultivo 

Um eppendorf contendo Lactobacillus rhamnosus congelados (explicado no tópico 
anterior) foi inoculado em erlenmeyer contendo 50 mL de caldo MRS e incubadas na 
estufa a 37 ºC durante 24 horas. Após esse período, uma alíquota de 1 mL foi transferida 
para três erlenmeyers contendo 50 mL de caldo MRS. As alíquotas foram incubadas 
novamente seguindo a mesma metodologia e, em seguida, foi feita a separação das 
células e do sobrenadante utilizando centrifugação à 4000 rpm por 30 minutos a fim de 
isolar o sobrenadante para uso posterior. 

 Purificação do sobrenadante 

O processo de purificação seria realizado de acordo com Ng e Xue (2016) com algumas 
modificações. Após centrifugação, adicionou-se ácido tricloroacético numa 
concentração final de 4%, dos 50 mL contido inicialmente em cada erlenmeyer. O ácido 
foi colocado juntamente com o sobrenadante em erlenmeyers de 250 mL e as misturas 
foram agitadas durante 4h, a temperatura ambiente, a 250 rpm. Em seguida, houve 
novamente a centrifugação e adição de de etanol absoluto a 95% na proporção de 3:1, 
deixado em repouso por 24h a 4 °C. O precipitado foi retirado por centrifugação, lavado 
duas vezes e ressuspendido em 10% do volume inicial com água destilada para enfim 
serem colocados de 2 a 3 mL nas membranas (8 - 14 KDa) imersas em água destilada 
para diálise, realizada durante aproximadamente 48 horas. A soluções retiradas das 
membranas foram congeladas a -80 °C por 24h e liofilizadas para análise de atividade 
antibacteriana. 

 Atividade Antimicrobiana 

A atividade antimicrobiana do sobrenadante foi determinada pelo método de difusão de 
discos em Ágar Mueller Hinton (MH) utilizando Staphylococcus Aureus (Gram positiva) 
e Escherichia Coli (Gram negativa) como parâmetros de comparação, seguindo as 
recomendações do National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 

2012). 
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Após padronização das bactérias, as mesmas foram espalhadas com o auxílio de um 
swab em superfícies de placas de petri contendo cerca de 25 mL de ágar MH. 
Posteriormente, discos de papel de filtro contendo 0,5 µc de sobrenadante purificado, 
juntamente com os antibióticos (vancomicina e gentamicina) pertinentes a cada bactéria 
foram transferidos para as placas de petri que receberam inoculação, onde por fim foram 
incubadas em estufa a 37°C por 24 horas. Após incubação, os halos de inibição 

bacteriana foram comparados com o antibiótico padrão de cada uma das duas bactérias. 

 
Resultados e Discussões 

 

Neste estudo, utilizou-se a metodologia proposta por Ng e Xue (2016) que obtiveram 
um aumento da produção dos metabólitos presentes no Lactobacillus rhamnosus ZY ao 
adicionar cálcio e peróxido de hidrogênio, durante o processo de purificação. Os autores 
sugerem que na concentração adequada, a incorporação de H2O2 e CaCl2 junto a 
purificação, fornece uma abordagem simples e econômica para aumentar a quantidade 
e qualidade de metabólitos presentes no L. rhamnosus ZY. Em nosso trabalho, foi 
realizado a mesma estratégia de purificação, porém sem a adição de compostos. Foi 
verificado a eficácia do sobrenadante livre de células do Lactobacillus rhamnosus frente 
às bactérias Staphylococcus Aureus (Gram positiva) e Escherichia Coli (Gram negativa). 
Durante este estudo, pudemos confirmar o potencial antimicrobiano com a purificação 

do sobrenadante. 

Comparando os halos de inibição do sobrenadante purificado com os halos dos 
antibióticos referentes a cada bactéria padronizada, observou-se pequenos halos de 
aproximadamente 1,1 mm para as placas da S. Aureus. Já para as placas que 
continham a E. Coli, nem todas emitiram o halo de inibição bacteriana, algumas vezes 
devido à contaminação, já em outros testes não foram encontradas justificativas 
concretas para a irregularidade. Apesar da verificação da atividade antimicrobiana a 
esta cepa, a confirmação terá de ser realizada através estudos futuros. Porém, mesmo 
com resultados preliminares, podemos indicar que o uso de metabólitos produzidos por 
Lactobacillus podem ser utilizadas por indústrias de processamento de alimentos para 
melhorar extensão da vida útil de produtos alimentícios. 

 

Conclusão 

 

O estudo demonstrou que o sobrenadante livre de células do Lactobacillus rhamnosus, 
após purificação, libera substâncias de caráter antimicrobiano. Desta forma, a 
continuidade do desenvolvimento deste trabalho visando a incorporação destes agentes 
a filmes biodegradáveis, torna-se um projeto de grande importância, visto que colabora 
com alguns dos objetivos estimados da Agenda 2030 da ONU. É um projeto inovador, 
que possui um grande potencial biotecnológico, visando novas alternativas para a 
proteção de embalagens biodegradáveis, frente aos possíveis ataques microbianos 
indesejáveis, contribuindo para melhoria de produtos e a saúde do consumidor. 
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TÍTULO: Uso de sementes de moringa (Moringa oleifera Lam.) para clarificação de 

cerveja artesanal de acerola elaborada a partir do resíduo da indústria de polpa de frutas 

Resumo 

 

Para mudar o cenário de desperdício, propomos utilizar resíduo de indústria de polpa 
de frutas na elaboração de cerveja artesanal, já que resíduos de polpa de frutas contêm 
uma quantidade significativa de açúcares, além de algumas características funcionais. 
Este trabalho tem a intenção de verificar o poder de clarificação da moringa e a 
possibilidade de uso na clarificação da cerveja em cervejas artesanais. Caso haja um 
resultado positivo, servir de base a outros trabalhos que venham a avaliar a segurança 
alimentar da espécie e assim, viabilizar seu uso na indústria cervejeira ou outros 
processos de clarificação. Foram realizados ensaios com água barrenta de rio 
adicionada com sementes da moringa. Os resultados demonstraram que ocorreu uma 
diminuição da a turvação da água em relação a água não tratada. Com a cerveja, o 
ensaio foi repetido com amostras de cerveja tratadas com e sem sementes de moringa. 
Apesar dos resultados promissores com a clarificação da água, o mesmo procedimento, 
quando aplicado à cerveja não se mostrou efetivo, não mostrando nenhuma mudança 
perceptível ao produto. São necessários mais estudos, pois, depois de analisar a 
bibliografia, fica evidente que as sementes de moringa possuem várias aplicações 
possíveis, diferentes da que foi testada neste experimento. 

 
 
Palavras-chave: Moringa oleífera. Clarificação. Coagulação. Cerveja. 

TITLE: Title: Moringa seeds (Moringa oleifera Lam.) use for clarification of acerola craft 

beer made from the residue of the fruit pulp industry 

Abstract 

 

To change the waste scenario, we propose to use fruit pulp industry residues in the 
production of craft beer, since fruit pulp residues contain a significant amount of sugars, 
in addition to some functional characteristics. This work intends to verify the clarifying 
power of the moringa and the possibility of use in clarifying craft beer. If a positive result, 
serve as a basis for other studies, thus, enable its use in the brewing industry or other 
clarification processes. Tests were carried out with muddy river water added with 
moringa seeds. The results showed that there was a decrease in the turbidity of the water 
in relation to untreated water. With the beer, the test was repeated with samples of beer 
treated with and without morgana seeds. Despite the promising results with water 
clarification, the same procedure, when applied to beer, was not effective, showing no 
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noticeable change to the product. Further studies are needed because, after analyzing 
the bibliography, it is evident that moringa seeds have several possible applications, 

different from what was tested in this experiment. 

 
 
Keywords: Moringa. Clarification. Coagulation. Beer. 

Introdução 

A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no mundo e no Brasil, e nos últimos anos 
passa por uma revolução voltada a produção em escala artesanal que devido a altas 
expectativas dos consumidores, cada vez mais procuram por produtos diferenciados 
com alta qualidade e novos sabores (Marcusso & Muller, 2017; Ribeiro et al; 2018). 

Os ingredientes comuns de uma cerveja são adjuntos, aditivos, ervas aromáticas e, até 
mesmo, frutas. O açúcar é o ingrediente responsável pela fermentação da bebida, o 
qual é transformado em álcool, podendo ser obtido de diversas formas e, inclusive, ser 
substituído por frutas (Oetterer & Alcarde, 2006). As receitas que levam fruta em sua 
produção são chamadas de cerveja Fruit Beer. 

Para mudar o cenário de desperdício, propomos utilizar resíduo de indústria de polpa 
de frutas na elaboração de cerveja artesanal, pois foi verificado em vários trabalhos na 
nossa base de pesquisa que, resíduos de polpa de frutas contêm uma quantidade 
significativa de açúcares, além de algumas características funcionais. Por exemplo, 
Correia et al, (2012) e Nobrega et al, (2015) verificaram que resíduos desidratados de 
acerola, jambolão e pitanga possuem um conteúdo de compostos bioativos 
significativos, comprovando a sua potencialidade como ingredientes nutracêuticos. 

A clarificação é uma característica muito desejada na maioria dos estilos de cerveja. Em 
cervejas artesanais, muitas vezes não é possível utilizar todos os equipamentos usados 
industrialmente. Um exemplo é o processo de filtração que, artesanalmente, muitas 
vezes não é realizado, ou então a cerveja é clarificada utilizando produtos como a 
carragena ou gelatina sem sabor. Existem vários relatos sobre o uso da moringa 
oleífera, seus atributos nutricionais e seu poder floculante usado para clarificar águas 
barrentas (RANGEL, 1999). A Moringa oleífera seria um meio barato e eficiente de 
clarificação que permitiria a exploração econômica da planta que se adaptou muito bem 
em áreas do semiárido nordestino. 

Caso se mostre positivo, traz mais uma opção para os cervejeiros artesanais e uma boa 
possibilidade de renda para a população do semiárido. Desta forma, o uso da moringa 
se justifica, pois é uma planta tropical que contém substâncias solúveis em água, dotada 
de excelentes propriedades de coagulação, já utilizada para o tratamento de águas 
(Pozzobon & Kempka, 2015), tendo um grande potencial para ser usada na clarificação 

de cervejas artesanais. 

Desta forma, o objetivo principal do nosso projeto visa minimizar o impacto ambiental 
da industrialização de frutas tropicais, com a produção de uma cerveja com gosto 
agradável (Fruti Beer) e com propriedades funcionais, obtidas a partir do resíduo de 
polpa de acerola. Ainda nesta linha, porém adicionando a utilização de produtos 
regionais na tentativa de baratear o produto fabricado por pequenos produtores, este 
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plano de trabalho teve como objetivo fazer um estudo sobre a utilização da Moringa 
(Moringa oleifera Lam.) no processo de clarificação de cervejas artesanais. 

 
Metodologia 

 

MORINGA 

Foram utilizadas duas amostras de sementes de Moringa oleífera. Uma adquirida pelo 
site Amazon.com da empresa “Sou Moringa” e outra colhida em árvore do bairro de 
Pium– Parnamirim RN . 

COLETA DA ÁGUA DO RIO 

A água foi recolhida utilizado uma garrafa de água mineral vazia com volume de 5 litros 
nas margens do Rio Pium em Parnamirim – RN, no período da vazante, quando o fluxo 
de água aumenta e em consequência, sua turvação. 

PRODUÇÃO DAS CERVEJAS 

Foram produzidos 800ml de cerveja com gravidade inicial de 15°Brix com a seguinte 
receita: 100g de malte pilsen, 100g de malte de trigo, 1,3g de lúpulo Hallertal Tradition, 
0,36g de fermento US-05 da Fermentis. 

O mosto foi produzido aquecendo o malte moído misturado com água a 65°C e deixada 
por 40 min para a sacarificação, o resíduo dos grãos foi separado usando um tecido de 
voal, após iniciar a fervura é adicionado o lúpulo ficando assim por mais 40 min. Este 
mosto foi dividido em três recipientes com 250 ml cada um, em um deles foi adicionado 
12g de bagaço de acerola para replicar a receita do projeto anterior. A outras duas 
amostras ficaram como uma cerveja Blond Ale tradicional. Posteriormente, os mostos 
foram resfriados, adicionado o fermento e deixado fermentar por 5 dias a 20°C. Em 
seguida, as cervejas ficaram armazenadas para um período de maturação por 5 dias a 
4° C. 

CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA DO RIO 

Os experimentos foram realizados utilizando a água colhida do rio que foi agitada e 
dividida em dois recipientes de vidro com 800 ml de água em cada. Em uma delas foi 
retirado 100ml e batida no liquidificador com 8 sementes de moringa (aproximadamente 
1,4g) e retornado para o respectivo recipiente. Uma análise comparativa entre as 
amostras com e sem sementes foi realizada através de fotos a cada 30 minutos durante 

um período de 2 hora para avaliar a eficiência no uso da semente . 

CLARIFICAÇÃO DA CERVEJA 

Foram testadas a clarificação da cerveja a partir dos 3 recipientes contendo as cervejas 
produzidas como descrito anteriormente. A cerveja contendo a acerola foi dividida em 
duas e colocadas 100 ml em cada erlenmmeyer, sendo colocada uma semente 
macerada e peneirada de moringa (0,5g para cada 100 ml) em uma e a outra 
permaneceu como controle. A análise foi registrada por fotografia a cada 30 minutos por 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2733 

 

um período de 2 horas e uma análise complementar depois de 24h. O segundo teste foi 
realizado com a cerveja tipo Blond Ale que foi dividida em 3 erlenmmeyers, no primeiro 
frasco foi adicionada uma semente de moringa (0,5g para cada 100 ml) comprada pela 
internet, no segundo, uma semente recém colhida em uma planta do bairro de Pium e 
o terceiro foi deixado para controle. O registro e análises foram feitas a cada 30minutos 
por 2 horas e mais uma análise complementar depois de 24H. 

 
Resultados e Discussões 

 

Clarificação da água do rio 

No procedimento realizado com água rio, após 30 min, já foi possível identificar 
diferenças na turvação entre os recipientes, com e sem sementes de moringa. Após 
uma hora, o recipiente com a moringa estava bem mais límpido que o sem sementes. A 
clarificação obtida em 2 horas se manteve 24 horas depois. Acredita-se que com uma 
concentração maior de extrato da semente, o resultado poderia ser melhor. No entanto, 
o objetivo deste teste com a água do rio foi verificar se as sementes de moringa teriam 
a propriedade de clarificação, como descrito na literatura. 

Clarificação da cerveja 

Na aplicação na cerveja era esperado um resultado semelhante ao que foi observado 
na água do rio, no entanto, tanto a amostra com a cerveja de acerola, quanto a cerveja 
Blond Ale, quer utilizando sementes recém colhidas ou sementes comerciais, os 
resultados foram bem parecidos. Não houve coagulação das partículas causadoras de 
turbidez na cerveja e a clarificação não foi observada. Esse resultado não descarta 
definitivamente a utilização da moringa para esse fim, sendo necessário mais pesquisas 
com a intenção de analisar e descobrir quais fatores inibidores da cerveja não 
permitiram a diminuição em sua turbidez. 

 
Conclusão 

 

Apesar dos resultados promissores com a clarificação da água, o mesmo procedimento 
quando aplicado à cerveja não se mostrou efetivo, não mostrando nenhuma mudança 
perceptível ao produto. 

São necessários mais estudos, pois, depois de analisar a bibliografia, fica evidente que 
as sementes de moringa possuem várias aplicações possíveis, diferentes da que foi 
testada neste experimento. 

Para a clarificação da cerveja, continua sendo mais indicados os meios tradicionais 
como o uso da Silica-Sol (SiO2), carragena, gelatina sem sabor entre outras. 
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TÍTULO: Comparação das propriedades mecânicas e de barreira dos filmes à base de 

amido de mandioca com e sem a incorporação de resíduo de acerola 

Resumo 

 

Foram realizadas as seguintes análises em filmes feitos a partir do amido da mandioca 
com e sem a adição de resíduo liofilizado de acerola: espessura, umidade, solubilidade 
e permeabilidade ao vapor de água. Comparando os resultados obtidos, observou-se 
que os filmes elaborados com o resíduo de acerola apresentaram diferenças 
significativas apenas na espessura (0,162 ± 0,016mm no filme com a acerola contra 
0,142 ± 0,017mm no filme apenas de amido). Não houveram diferenças significativas 
quanto as outras características analisadas. Quando comparado com a literatura, os 
filmes elaborados apresentaram menor permeabilidade ao vapor de água. Devido à 
pandemia causada pelo Sars-CoV-2, não foi possível realizar os ensaios mecânicos. 

 
 
Palavras-chave: amido, mandioca, acerola, filme, 

espessura,solubilidade,permeabilidade 

TITLE: Comparation of the mechanical and barrier properties of cassava starch-based 

films with and without the incorporation of acerola pomace 

Abstract 

The following analysis were made based on films made from cassava starch with and 
without acerola freeze-dryed pomace: thickness, moisture content, water solubility e 
water vapor permeability. Comparing the obtained results, it was shown that the films 
made with the acerola pomace show significant differences only in thickness (0,162 ± 
0,016mmin the film made with acerola against contra 0,142 ± 0,017mm in the starch only 
film). There were no significative differences as for the other characteristics analyzed. 
When comparing with the literature, the elaborated films show a smaller water vapor 
permeability. Due to the Sars-CoV-2 pandemic, it wasn’t possible to do the mechanical 
tests. 
 
Keywords: starch, cassava, acerola, film, thickness, solubility, permeability 

Introdução 

O plástico é um material altamente versátil. Devido à algumas de suas características, 
como baixo preço, resistência, dureza e baixo peso (THOMPSON et al., 2009), ele está 
presente em uma série de produtos, variando do uso doméstico ao industrial, como 
sacolas plásticas e carros, além dos itens relacionados à alimentos, como filmes 
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plásticos, garrafas PET e embalagens dos mais variados produtos. Dependendo do 
polímero utilizado, é possível que durabilidade desse material varie de centenas até 
milhares de anos (BARNES et al., 2009). E essa longevidade complica o descarte do 
plástico, uma vez que, caso não seja tratado adequadamente, pode causar graves 
problemas ambientais. Esse problema é ainda mais agravado nos chamados 
descartáveis, como sacolas e filmes plásticos, canudos e embalagens (XANTHOS; 
WALKER, 2016) que, devido ao seu curto ciclo de vida, são usados e descartados 
rapidamente, aumentando a quantidade de lixo plástico que deve ser tratado 
corretamente para evitar sérios impactos ambientais. 

Uma alternativa promissora aos filmes plásticos de origem petroquímica são os 
polímeros de origem biológica. Segundo Álvarez-Chávez et al. (2012), esses materiais 
tem origem renovável, podem ser transformados em compostagem e seu processo de 
produção pode ter uma eficiência energética maior que o dos plásticos derivados do 
petróleo. Dentre esses polímeros, um bastante pesquisado é o amido de mandioca 
(Manihot esculenta) (VERSINO; GARCÍA, 2014; MALI et al., 2005), visto que é um 
vegetal amplamente produzido no mundo, sendo o Brasil um dos principais produtores 
(FAO, 2016). Este material é o utilizado no presente trabalho na fabricação de filmes 
biodegradáveis. 

Contudo, o uso apenas do amido da mandioca torna os filmes produzidos quebradiços. 
Assim, é necessário o uso de um plastificante, que irá aumentar [K1] o espaço 
intermolecular ao reduzir as ligações de hidrogênio entre as cadeias poliméricas, 
aumentando assim a flexibilidade do filme. Dentre os plastificantes, um dos mais 
utilizados é o glicerol, devido à sua estrutura molecular ser próxima à do amido (MALI 
et[K2] al., 2005). 

Devido à alta higroscopicidade tanto do amido quanto do plastificante, a aplicação 
prática desses filmes é dificultada, pois são muito solúveis em água (LUCHESE et al., 
2017; MALI et al., 2004). Desta forma, é estudado o uso de outros materiais, chamados 
de fillers, de preferência também de origem biológica, para melhorar as propriedades 
dos filmes de amido (VERSINO; GARCÍA, 2014). 

A possibilidade estudada no presente trabalho foi o uso do resíduo de acerola (Malpighia 
emarginata), uma fruta cítrica bastante produzida no Brasil, principalmente na região 
Nordeste (IBGE, 2017). O resíduo desta fruta, composto principalmente por cascas, 
sementes e bagaço (SILVA et al., 2020), é um material facilmente disponível, visto que 
cerca de 46% das acerolas comercializadas no mercado interno serão processadas 
(EMBRAPA, 2012), sobrando então este material que seria um descarte, sendo um 
material de baixo custo. Além disso, devido à sua composição, rica em fibras, o resíduo 
de acerola possui boas propriedades mecânicas (BODIRLAU; TEACA; SPIRIDON, 
2013; GILFILLAN et al., 2012), sendo então uma boa possibilidade de adição para 

melhorar as propriedades mecânicas do filme. 

 
Metodologia 

 

As análises foram feitas no Laboratório de Controle de Qualidade e Microbiologia de 
Alimentos, localizado no prédio dos Laboratórios de Engenharia de Alimentos (LEA), 
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pertencente ao Departamento de Engenharia Química, Centro de Tecnologia, UFRN. 
Todas as análises foram feitas em triplicata. 

Devido à pandemia causada pelo Sars-CoV-2, nem todas as análises puderam ser 
executadas. 

2.1 – OBTENÇÃO DO RESÍDUO LIOFILIZADO DE ACEROLA 

O resíduo de acerola, contendo cascas e sementes, foi cedido por uma indústria de 

polpa de fruta do estado do Rio Grande do Norte. 

O material foi congelado em um ultracongelador (ColdLab/CL200-86V) por 24h. Em 
seguida, foi levado ao liofilizador (Terroni/ENT 1) por 48h. Posteriormente, o resíduo foi 
triturado, peneirado em uma peneira Tyler Mesh 65 e armazenado em frascos de vidro 

no congelador. 

2.2 - PREPARO DOS FILMES 

O filme foi produzido à partir do método casting. Os componentes da solução 
filmogênica foram devidamente pesados em balança semi-analítica (Marte/BL3200H) 
nas seguintes proporções: água destilada (92,64%), fécula de mandioca (5,51%) e 
glicerol (1,85%). O resíduo liofilizado de acerola foi acrescentado junto aos outros 
componentes nos percentuais de 1%, 5%, 10%, 20% e 30% com relação à massa da 
fécula. Estes ingredientes foram então misturados em um bequer com auxílio de um 
bastão de vidro e levados à um agitador magnético com aquecimento (Tecnal/TE-085), 
na temperatura de 70ºC, constantemente homogeneizados com o bastão de vidro, até 
que houvesse a gelatinização do amido. A solução foi então espalhada sobre uma placa 
de acrílico com o auxílio de uma espátula e levada à estufa (Lucadema/Luca-82/27), na 

temperatura de 60oC por 5h00, até a secagem do filme. 

2.3 – ESPESSURA 

A espessura dos filmes foi determinada com o uso de um micrômetro digital (Digimess). 
Foram cortadas amostras de 10 cm x 10 cm e a espessura foi medida em oito pontos 

aleatórios. 

2.4 - UMIDADE 

O teor de umidade dos filmes foi determinado por gravimetria, baseado método descrito 
por Hosseini et al. (2009). As amostras dos filmes foram cortadas em retângulos de 1 
cm x 3 cm e pesadas (Marte/AY220). Em seguida, foram levadas à estufa 
(Lucadema/Luca-82/27) na temperatura de 110ºC por 24h. Após este período na estufa, 
as amostras foram pesadas novamente. O teor de umidade é calculado da seguinte 
forma: 

Umidade (%) = (mi - mf)/mi * 100 

Onde: 

mi = massa inicial da amostra [g]; mf = massa final da amostra, após a estufa [g]. 
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2.5 - SOLUBILIDADE 

O percentual de solubilidade das amostras foi obtido também por gravimetria, pelo 
método descrito por Hosseini et al. (2009), adaptado. As amostras dos filmes foram 
cortadas em retângulos de 1 cm x 3 cm e pesadas. Em seguida, foram submetidas à 
agitação constante em 50 mL de água destilada à 25ºC, por 6h. Os remanescentes do 
filme foram recuperados e secos em estufa à 110ºC por 24h e posteriormente pesados. 

A solubilidade foi calculada da seguinte forma: 

Solubilidade (%) = (msi - msf)/msi * 100 

Onde: 

msi = massa seca inicial da amostra, obtida através da umidade determinada 
previamente [g]; msf = massa seca final, obtida pela pesagem após o período na estufa 
[g]. 

2.6 – PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA (PVA) 

A determinação da permeabilidade ao vapor de água das amostras foi feita segundo a 
norma ASTM 96/96 (2005). Para isso, é necessária a ativação da sílica gel, um agente 
dessecante, à 200°C. 

Foram cortados três corpos de prova, de 10 cm x 10 cm, e feitas as medições da 
espessura em pelo menos oito pontos com micrometro digital (Digimess). 

Depois disso, foram determinadas as áreas de exposição do filme nas células de 
permeabilidade, com o uso de um paquímetro digital (Insize/1112-200), medindo o 
diâmetro em pelo menos três pontos de cada célula utilizada. 

As células recebem, então, o dessecante e, posteriormente, o filme é fixado sobre ela, 

de forma que toda a absorção de umidade da sílica gel seja através do filme. 

Após o preparo das células, elas são acondicionadas em dessecadores de vidro 
contendo uma solução saturada de cloreto de sódio, mantendo uma atmosfera com 
umidade relativa de 75%. 

São feitas 8 pesagens num período de 24h, nas quatro primeiras horas e nas quatro 
últimas. 

Para calcular a permeabilidade ao vapor de água dos filmes, é necessário primeiro 
calcular a taxa de permeabilidade, de acordo com a equação: 

TPVA = w /(t * A) 

Onde: TPVA = taxa de permeabilidade ao vapor de água [g * h-1 * m-2]; w = ganho de 
massa do filme [g]; t = tempo do ensaio [h]; A = área de exposição do filme [m2] 

Feito isso, é possível calcular a permeabilidade ao vapor de água do filme, através da 

fórmula: 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2739 

 

PVA = TPVA * (e/ps) * (UR1-UR2) 

Onde: PVA = permeabilidade ao vapor de água [g * mm * m-2 * d-1 * kPa-1]; e = 
espessura das amostras [mm]; ps = pressão de vapor da água na temperatura do ensaio 
[kPa]; UR1 e UR2 = umidades relativas, em fração, fora e dentro da célula. 

2.7 – ENSAIOS MECÂNICOS 

Devido à pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, esta análise não pode ser 

executada. 

Corpos de prova de tamanho 2,5 cm x 12 cm foram armazenados em dessecadores 
contendo uma solução saturada de cloreto de sódio. Em seguida, as amostras seriam 
submetidas à um alongamento a uma velocidade de 50 mm/min na máquina universal 
de tração (Tensolab 3000, Mesdan, Italy), nas condições de temperatura de 21 °C e 
umidade relativa de 65% para avaliar a resistência máxima à tração e o alongamento 
na ruptura, de acordo com a norma ASTM D882-02. Esses ensaios seriam realizados 
na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

2.8 – ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

A análise estatística foi feita utilizando o software Minitab 18. Os dados foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA), e a comparação das médias foi feita pelo 
teste de Tukey, no intervalo de confiança de 95%. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na tabela 1, são apresentados os dados obtidos para os filmes de amido com os 
diferentes percentuais de resíduo de acerola liofilizado. A identificação “A” representa a 
presença da acerola, seguida do percentual em relação à massa do amido. 

Um fator crucial na fabricação de embalagens é a espessura, uma vez que esta 
característica irá influenciar nas propriedades mecânicas e de barreira do filme. De 
acordo com os dados apresentados, a partir de 10% de adição do resíduo liofilizado de 
acerola a espessura do filme começa a aumentar significativamente (p < 0,05). Luchese 
et al. (2018) utilizando resíduo liofilizado de mirtilo, Versino e García (2014), utilizando 
a fibra da própria mandioca, e Qin et al. (2019), utilizando antocianinas de goji berry, 
também encontraram um comportamento semelhante: conforme aumenta a quantidade 
de filler, aumenta também a espessura do filme. Versino e García (2014) sugerem que 
o aumento da espessura está relacionado com a presença de partículas grandes de 
filler na matriz polimérica. 

A presença do resíduo liofilizado de acerola não interfere significativamente na umidade 
dos filmes (p > 0,05). Esse comportamento é diferente do descrito por Versino e García 
(2014) (de 20.08 ± 0,95% à 12,16 ± 0,06% na maior e menor concentrações) e por Qin 
et al. (2019) (de 10,30 ± 0,10% à 8,74 ± 0,15% na maior e menor concentrações), em 
que a umidade do filme produzido diminui com o aumento do filler. Alguns fatores podem 
explicar isso, como a natureza do material adicionado à matriz filmogênica ou o 
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processo de fabricação do filme, que envolve secagem. A adição do resíduo de acerola 
não apresentou mudanças significativas nesta característica. 

Uma característica crítica com relação aos filmes feitos com amido de mandioca é a 
solubilidade, uma vez que estes são altamente solúveis e, caso fossem utilizadas para 
embalar alimentos muito úmidos, não desempenhariam sua função adequadamente. 
Pelos dados apresentados, é possível perceber que, embora as amostras não possuam 
diferença significativa com relação à solubilidade (p > 0,05), a amostra com maior teor 
de resíduo liofilizado de acerola foi a que apresentou menor solubilidade, abrindo 
espaço para estudos com maiores teores desse filler. Travalini et al. (2019), cujo 
trabalho adicionou nanofibras de celulose e nanoargila à filmes de amido de mandioca, 
demonstrou que a adição desses materiais reduziu significativamente (p < 0,05) a 
solubilidade do filme (de 31,30 ± 0,64% para 22,56 ± 0,47% com a celulose e 6,37 ± 
3,52% com a nanoargila, ambos nas maiores concentrações). Ma et al. (2017), 
utilizando dois materiais diferentes (nanocristais de celulose e nanocristais de 
carboximetilcelulose) obteve dois resultados diferentes: um dos materiais aumentou a 
solubilidade do filme em água, enquanto o outro diminuiu. Desta forma, a adição de 
outros materiais à matriz filmogênica pode ou não interferir nesta característica. No caso 
do resíduo de acerola, não houve mudança significativa nas concentrações estudadas. 

A permeabilidade ao vapor de água (PVA) é uma característica muito importante quando 
se fala de embalagens para alimentos. Como, na maioria das vezes, a função dos filmes 
é impedir a perda ou absorção de água do alimento para o meio externo, esse valor 
deve ser o menor possível (GONTARD; GUILBERT; CUQ, 1993). A adição do resíduo 
de acerola aos filmes produzidos ocasionou diferença significativa apenas na amostra 
A10 (p <0,05). O material utilizado por Versino e Garcia (2014), usando a fibra da 
mandioca, mostrou um aumento da permeabilidade do filme com o aumento do 
percentual do filler (de 8,19 ± 1,65 para 20,18 ± 10,51 g*mm/m²*dia*kPa na maior 
concentração), porém, mesmo na menor concentração, os valores de PVA ainda são 
maiores do que os obtidos neste trabalho. Qin et al. (2019) observou que o aumento da 
concentração do extrato de goji berry diminuiu significativamente a permeabilidade com 
o aumento da concentração (de 13,31 ± 1,21 para 8,38 ± 0,17 g*mm/m²*dia*kPa na 
maior concentração). Ainda assim, esses valores ainda são superiores aos obtidos 
neste estudo. A mudança na permeabilidade de um filme está relacionada à alguns 
fatores, de acordo com Sanchez-Garcia; Gimenez e Lagaron (2008): a adição de um 
filler ao filme diminui a cristalinidade da matriz, aumentando a permeabilidade; a 
presença desse outro material interrompe os caminhos pelos quais a molécula de água 
passa, diminuindo a permeabilidade; e a aglomeração desse filler pode causar espaços 
vazios no filme, facilitando a passagem das moléculas de água. Além disso, Ashrafi et 
al. (2018) sugere que, com a presença de antocianinas, haverá uma interação entre elas 
e o amido, diminuindo a quantidade de hidroxilas disponíveis para interagir com a água, 
diminuindo a permeabilidade. Como o resíduo de acerola é rico em antocianinas 
(FREITAS et al., 2006), a soma desses fatores pode justificar a não alteração da 
permeabilidade ao vapor de água dos filmes adicionados desse resíduo. 

Devido à pandemia causada pelo Sars-CoV-2, os ensaios mecânicos não puderam ser 
realizados. Porém, Versino e Garcia (2014) obtiveram um aumento significativo da 
resistência à tração e diminuição do alongamento na ruptura. Ma et al. (2017) também 
obteve resultados semelhantes. Foi observado pelos autores citados que a adição de 
um filler torna o filme mais rígido, aumentando a resistência mecânica, mas, ao mesmo 
tempo, tornando o filme quebradiço. Assim, é esperado que, devido à natureza fibrosa 
do resíduo liofilizado de acerola, o comportamento seja semelhante. 
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Conclusão 

 

A adição do resíduo liofilizado de acerola apresentou resultados interessantes com 
relação[K1] a sua interação nos filmes de amido. Embora não tenha interferido 
positivamente em algumas propriedades desejadas, como a permeabilidade e a 
solubilidade do filme, também não influenciou negativamente, abrindo espaço para 
outros tipos de aplicação, principalmente com relação à resistência mecânica. Além 
disso, também é possível que mais estudos com maiores concentrações do resíduo 
possam demonstrar outros resultados. 

É importante ressaltar que o material utilizado como filler é originalmente um resíduo, 
que seria descartado. Desta forma, além da possibilidade de melhoria das propriedades 
do filme, também há a valorização de um material que seria considerado lixo e que se 
tornou uma matéria-prima. 
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Tabela 1 – Valores obtidos das análises dos filmes de amido com resíduo de acerola 
liofilizado para: espessura (em mm), umidade (%), solubilidade (%) e permeabilidade ao 

vapor de água (em g mm/m2 dia kPa). 
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TÍTULO: Estabilidade fotoquímica de curcumina incorporada em celulas de levedura 

Saccharomyces cerevisiae 

Resumo 

Desde muito cedo, a humanidade aprendeu que determinadas plantas e vegetais 
possuem características benéficas que podem auxiliar em diversos aspectos, como 
medicinais, estéticos, etc. Entre essas plantas encontra-se a Curcuma longa L. que, ao 
ser tratada, pode-se extrair a curcumina. A curcurmina tem diversas aplicações, tanto 
medicinais como alimentícias. No entanto, uma das principais problemáticas na sua 
utilização é devido a sua baixa resistência a degradação pela luz . Diante dessa 
característica, o trabalho se propôs a testar os efeitos que o processo de encapsulação 
por meio da osmoporação na diminuição do mecanismo de degradação fotoquímica.  E, 
uma vez a atividade antioxidante é uma das principais características da curcumina,  foi 
verificada a atividade antioxidante através dos métodos FRAP e DPPH. Amostras da 
curcumina encapsuladas em células de levedura e amostras não encapsuladas foram 
expostas a luz artificial durante 50 dias.  Ao final do período de exposição, foi possível 
verificar que apenas 19,5 ± 0,1% do conteúdo de curcumina das amostras não 
encapsuladas se mostrava intacta no experimento. Já, em contra partida, as amostras 
que passaram pelo processo de microencapsulação tiveram uma taxa de retenção bem 
maior, chegando a 87,0 ± 0,3%, sendo 4 vezes maior do que as amostras livres. Nas 
amostras de curcumina microencapsulada houve uma diminuição da taxa de 
degradação e um aumento de 5,7 vezes no seu tempo de meia-vida.  
 

Palavras-chave: curcumina, leveduras, atividade antioxidante, luz 

TITLE: Curcumin photochemical stability incorporated into Saccharomyces cerevisiae 

yeast cells 

Abstract 

From a very early age, mankind learned that certain plants and vegetables have 
beneficial characteristics that can help in various aspects, such as medicinal, aesthetic, 
etc. Among these plants is Curcuma longa L. which, when treated, the curcumin can be 
extracted. Curcurmin has several applications, both medicinal and food. However, one 
of the main problems in its use is due to its low resistance to degradation by light. In view 
of this characteristic, the work proposed to test the effects that the encapsulation process 
by means of osmoporation has on the reduction of the photochemical degradation 
mechanism. And, since the antioxidant activity is one of the main characteristics of 
curcumin, the antioxidant activity was verified through the FRAP and DPPH methods. 
Samples of curcumin encapsulated in yeast cells and unencapsulated were exposed to 
artificial light for 50 days. At the end of the exposure period, it was possible to verify that 
only 19.5 ± 0.1% of the curcumin content of the non-encapsulated ones was shown to 
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be intact. In contrast, the curcumin that went through the microencapsulation process 
had a much higher retention rate, reaching 87.0 ± 0.3%, 4 times higher than the free 
ones. Micro-encapsulated curcumin decreased its degradation rate and increased its 
half-life by 5.7 times. 
 
Keywords: curcumin, yeast, antioxidant activity, light. 

Introdução 

Desde a antiguidade partes de vegetais e plantas vem sendo utilizadas como métodos 
medicinais para a cura e amenização de doenças em diversas culturas espalhadas pelo 
mundo. A princípio, a utilização dessas plantas se deu através de descobertas 
acidentais (PALIOTO et al, 2015). Nos últimos anos, a medicina moderna vem tentando 
aliar os conhecimentos sobre essas plantas através de estudos que possam comprovar 
a sua eficácia e potencializar os seus benefícios de modo a garantir o melhor efeito 

possível (Sueth-Santiagoa et al, 2015). 

A Curcuma longa L., popularmente conhecida como açafrão da terra ou cúrcuma, possui 
um histórico de uso bastante amplo, sendo conhecido tanto por suas características 
medicinais quanto pelas características terapêuticas, culinárias, religiosas e 
dermatológicas (Moretes & Geron, 2019). Vários estudos comprovaram os diversos 
benefícios que a curcumina, subproduto extraído do caule da cúrcuma, variando entre 
características anti-inflamatórias, antibactericida, antiviral, antifúngica, antioxidante, 
anticarcinogênica (Marmitt et al, 2016; Silva, Fideles & fook, 2018; Leimann et al, 2017). 

As substâncias pigmentantes presentes na curcumina são caracterizadas por 
absorverem a luz visível no comprimento de onda de 420-425 nm, e acabam por serem 
extremamente susceptíveis a inativação fotoquímica, fato que acaba por dificultar a sua 
utilização no âmbito alimentício (Borrin, 2015). 

Ao longo dos anos, diversos estudos e metodologias cientificas foram desenvolvidas 
para melhorar e prolongar a vida útil de produtos que trazem benefícios ao homem, mas 
que possuem um tempo de vida muito curto (Leonardi & Azevedo, 2018). Entre esses 
diversos métodos, a microencapsulação se destaca como um processo em que ocorre 
o revestimento e controle de liberação das substancias encapsuladas de forma 
controlada, tanto nos quesitos de tempo e local com a utilização de estímulos 
específicos (Andrade et al, 2020). 

Esse tipo de método tem como principal benefício proteger diversos tipos de compostos, 
sendo bastante empregada em diversas áreas, como a farmacêutica e a alimentícia. 
Dentro da indústria de alimentos essa técnica tem como objetivo fazer a proteção de 
compostos bioativos, que por sua vez possuem alta atividade biológica e são 
encontrados naturalmente em quantidades pequenas dentro dos alimentos (Etchepare 

et al, 2015). 

A levedura Saccharomyces cerevisiae, devido as suas diversas características 
estruturais, como sua parede celular altamente resistente e ser de fácil manuseio e 
manipulação, além de ser amplamente utilizada dentro da indústria alimentícia na 
produção de diversos produtos, acabou por se mostrar como um bom alvo de estudos 
sobre sua utilização como agente microencapsulador de compostos bioativos 
(Medeiros, 2019). 
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Dessa forma, o projeto em questão possui como objetivo fazer a determinação da 
atividade antioxidante da curcumina encapsulada em S. cerevisiae submetida a 
estresse fotoquímico específico, realizando assim testes de estabilidade pelos métodos 
de DPPH e FRAP tanto na curcumina encapsulada quando na não encapsulada para 
assim realizar a comparação dos métodos e seus resultados. 

 

Metodologia 

 

Microorganismo (levedura Saccharomyces cerevisiae) 

A ativação das cepas de levedura comercial (Fleischmann, Jundiaí, SP, Brasil) foi 
realizada pesando-se 5g de S. cerevisiae liofilizada, adicionando-se 50mL de caldo 
glicosado 1% (M/V) estéril. Após isso, a mistura foi incubada em temperatura de 25°C, 
250 rpm durante o período de 4 horas. Ao término desse período, foram retiradas 
alíquotas de 1 mL que foram transferidas a 100 mL de meio MW-modificado, onde foi 
encubado sob agitação constante de 250rpm, na temperatura de 25°C durante 24 horas. 
Logo em seguida, as culturas foram novamente transferidas para placas de petri 
contendo o meio MW-modificado solidificado em ágar (15 g.L-1) por 48 horas, a 30°C. 
3 colônias foram separadas, retiradas e cultivas novamente em 100ml de meio MW-
modificado, incubado a 25°c, durante 48, sob constante agitação de 250 rpm. Por fim, 
foram retiradas alíquotas de 1 ml e transferidas ao meio MW-modificado, onde foi 
incubado por 24h, a 25°c, sob agitação constante de 250 rpm, como metodologia 
descrita por Pedrini et al (2014). 

Ao fim da incubação, 50ml de suspensões celulares foram movidas para tubos falcon, 
onde foram centrifugados por 5 minutos, 2200xg, 25°C. As células, ao se precipitaram 
sofreram lavagens seguidas com solução isotônica de glicerol e, logo em seguida, 
recolocadas na mesma solução, em volume e concentração adequada a realização dos 
experimentos. 

Encapsulação via osmoporação 

Alíquotas contendo 1,5ml das suspensões das células foram transferidas para 
microtubos de Eppendorf, onde foram centrifugados a 4000 xg por 10 minutos. O 
composto precipitado celular sofreu desidratação, onde foi adicionado 1,5ml de solução 
de glicerol 30 MPa, onde foi incubado sob agitação de 250 rpm por 1 hora, a 25°C. Ao 
término dessa incubação, ocorreu nova centrifugação onde o precipitado foi então 
reidratado com solução isotônica 1,4Mpa com adição de 300 µL da solução de 
curcumina. Os tubos foram agitados por 5 segundos, para logo em seguida serem 
incubados. 

Estabilidade fotoquímica 

A metodologia adotada se baseou nos estudos de Jafari, Sabahi e Rahaie (2016) com 
pequenas modificações (Hudson et al., 2018; Pu et al., 2019). 200 mg de curcumina e 
das microcápsulas liofilizadas previamente preparadas foram alocadas em 4 poços cada 
de placas de cultivo celular de 24 poços, onde forma expostas deforma direta a 
iluminação constante de lâmpadas LED brancas (36W, 7500 lux) sob condição de 
umidade relativa de 30 ± 3% e temperatura de 30 ± 2°C. Sempre que a câmara atingia 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2748 

 

a condição de saturação ocorria a troca do gel de sílica, que era responsável por manter 
a umidade estável no sistema. As amostras foram retiradas em intervalos de 10 dias 
para a realização dos experimentos, ou seja, de 10, 20, 30, 40 e 50 dias de exposição. 
Logo após a retirada das amostras, eram armazenadas em frascos de vidro âmbar a -
80°C, até o início das análises. 

Atividade antioxidante 

Os testes ocorreram em triplicata, onde 10 mg das amostras foram submetidos ao 
processo de extração direta para que fosse possível determinar o valor do teor de 
curcumina presente em cada amostra. Além disso, foi avaliado atividade antioxidante 
pelo método de sequestro de elétrons, popularmente conhecido como DPPH e de 
redução do ferro, FRAP. Os resultados foram comparados aos resultados das amostras 
que não foram submetidas ao processo de tratamento fotoquímico. 

 
Resultados e Discussões 

 
A Figura 1 demonstra os resultados obtidos quanto a retenção da curcumina após 
incubação sob a luz artificial durante um período de 50 dias utilizando-se. As amostras 
foram retiradas do ambiente de iluminação sistematicamente a cada 10 dias para 
determinar a estabilidade da curcumina encapsulada na levedura Saccharomyces 
cerevisiae. É interessante destacar que é possível perceber que o processo de 
microencapsulação protegeu de forma significativa (p > 0,05) a curcumina dentro das 
leveduras do processo fotodegradativo. Ao final do período de exposição, foi possível 
verificar que apenas 19,5 ± 0,1% do conteúdo de curcumina das amostras não 
encapsuladas se mostrava intacta no experimento. Já, em contra partida, as amostras 
que passaram pelo processo de microencapsulação tiveram uma taxa de retenção bem 
maior, chegando a 87,0 ± 0,3%, sendo 4 vezes maior do que as amostras livres. Tais 
resultados se mostraram a capacidade protetora da levedura S cerevisiae. Os 
resultados aqui obtidos estão de acordo aos demonstrados nos estudos de Wang, Lu, 
Lv, and Bie (2009) onde a curcumina, encapsulada pelo método de spray drying, onde 
obtiveram resultados finais de retenção de 75,53% da curcumina quando encapsulada 
em gelatina comestível e amido poroso, enquanto na metodologia da curcumina livre 
teve uma retenção de 44,25% ao final do experimento. 
Ao se analisar os valores obtidos na Figura 1, foi possível determinar a taxa de 
degradação constante (k) e o tempo de meia-vida (t1/2, dias) da curcumina presente 
nas amostras. A encapsulação da curcumina pelo método de osmoporação demonstrou 
um processo degradativo significativamente (p> 0,05) menos acelerado (0,276%/dia) 
em comparação ao obtido em amostras livres (1,637%/dia). Nas amostras de curcumina 
microencapsulada houve um aumento de 5,7 vezes no seu tempo de meia-vida (181,49 
dias). 

Os resultados da atividade antioxidante das amostras expostas a luz, tanto na forma 
livre quanto na encapsulada determinados dos métodos de DPPH e FRAP são 
apresentados na Figura 2 e Figura 2, respectivamente. Um dos principais pontos 
observados no decorrer desse estudo foi que a atividade antioxidante das amostras sem 
proteção foi afetada de forma bem mais elevada a exposição a luz. Foi possível 
identificar que as amostras livres foram afetadas de forma significativa (p> 0,05) logo ao 
fim dos 10 primeiros dias, passando logo em seguida por uma leve diminuição, uma 
redução brusca e por fim uma estabilização. Já de forma contraria as amostras 
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encapsuladas, após 50 dias, permaneceram com resultados de 87,4 ± 1,6% para o 
método DPPH (Figura 2) e 74,0 ± 2,6% para o método FRAP (Figura 3). 

  

 
Conclusão 

 
Diante dos resultados obtidos com a realização dessa pesquisa, foi possível indicar a 
boa funcionalidade do processo de osmoporação como um método eficaz de proteção 
em relação a degradação fotoquímica da curcumina, utilizando-se células da levedura 
S cerevisiae. Pode-se dizer que processo ajudou consideravelmente a preservação das 
qualidades antioxidantes, abrindo assim possibilidades para sua utilização como 
método de enriquecimento de produtos na indústria alimentícia, com base em sua 
simplicidade e resultados satisfatórios. 
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Figura 1 – Retenção do teor de curcumina nas amostras livre (C livre) e encapsulada (C 
encapsulada) após exposição fotoquímica. 

 

 

Tabela 1- Taxa de degradação e tempo de meia vida das amostras 
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Figura 2- Atividade antioxidante utilizado o método DPPH. 

 

 

Figura 3- Atividade antioxidante utilizando o método FRAP. 
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TÍTULO: Viabilidade de Bactérias lácticas microencapsuladas do leite fermentado em 

condições ácidas similares às do estômago 

Resumo 

 

A microencapsulação é uma técnica promissora que pode ser aplicada em 
microrganismos probióticos para fim de haver uma garantia de sua viabilidade na 
passagem pelo trato gastrointestinal. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a 
sobrevivência, de bactérias probióticas (Bifidobacterium animalis ssp. Lactis e 
Lactobacillus acidophilus) livres e microencapsuladas, aplicadas na produção de leite 
fermentado, em condições de pH similares as do estômago. Houve ainda o emprego de 
um processo de liofilização para que fosse avaliado se há aceleração do processo 
fermentativo utilizando células liofilizadas. 

 

Foi avaliado o tempo de fermentação, comparando bactérias livres e microencapsuladas 
e também comparando células liofilizadas e não liofilizadas. Em função da pandemia as 
atividades no campus foram paralisadas e, por consequência, a pesquisa interrompida. 

 
 
Palavras-chave: microencapsulação, probiótico, sobrevivência, liofilização 

TITLE: VIABILITY OF MICROENCAPSULATED LACTIC ACID BACTERIA FROM 

FERMENTED MILK IN ACID CONDITIONS SIMILAR TO THE STOMACH 

Abstract 

 

Micoencapsulation is a promising technique that can be applied in probiotic 
microorganisms in order to guarantee their viability while passing throughout the 
gastrointestinal tract. The objective of this study was to evaluate the survival rate of 
probiotic bacteria (Bifidobacterium animalis ssp. Lactis e Lactobacillus acidophilus) in 
free form and microencapsulated, applied in fermented milk, using similar stomach 
conditions. In addition, a freeze-drying process was developed to evaluate if there is any 
acceleration to the fermentative process using freeze-dried cells. 
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An evaluation of the fermentation time was also carried out, comparing free and 
microencapsulated bacteria, freeze-dried and not freeze-dried. Due to pandemic, 

campus’ activities were suspended and the research had to be stopped. 

 
 
Keywords: microencapsulation, probiotic, survival, freeze-dried 

Introdução 

As Bactérias Lácticas (BALs) são microrganismos que se caracterizam pela capacidade 
de produzir ácido lático a partir do processo de fermentação da lactose (JAY, 2000). 
Estas bactérias estão envolvidas em diversos processos industriais, especialmente na 
fabricação de derivados lácteos. Além disto, são habitantes normais do trato 
gastrintestinal humano, representando a microbiota dominante do intestino delgado 
(JENSEN et al., 2012). Algumas BALs são classificadas como probióticas, pois possuem 
a capacidade de colonizar e promover o equilíbrio da microbiota intestinal, assim como 
de exercer um importante papel na prevenção de doenças, conferindo assim benefício 
à saúde do consumidor (SANDERS, 2003). Dentre os benefícios à saúde atribuídos aos 
microrganismos probióticos, podem ser citados: equilíbrio da microbiota intestinal; 
inibição de microrganismos patogênicos; prevenção de diarreia; síntese de enzimas 
digestivas (lactase, proteases e peptíades); redução da intolerância à lactose; redução 
dos níveis de colesterol; alívio da constipação; aumento da absorção de minerais, 
melhora da resposta imunológica; síntese de vitaminas do complexo B e vitamina K; 
produção de metabólicos como ácidos e bacteriocinas; colonização intestinal; ação 
anticarcinogênica; reestabelecimento da atividade da barreira da mucosa; Melhora na 
diminuição das taxas de Helicobacter pylori; produção de anticorpos e prevenção de 
câncer de cólon (COLLINS e GIBSON, 1999; SAARELA et al., 2002; SANDERS, 2003 
- citado por LORENZ, 2009; AMARAL, JESUS, 2018; RAIZEL, et al., 2018 ). A 
tecnologia de encapsulamento tem sido muito explorada como uma forma de melhorar 
a resistência de células probióticas ao trato gastrointestinal e prolongar a sobrevivência 
de microrganismos em produtos alimentares (ECKERT, 2016). A microencapsulação 
consiste na tecnologia de recobrir partículas formando cápsulas em miniatura, as quais 
podem liberar seu conteúdo em taxas controladas e/ou sob condições específicas. Os 
microrganismos têm sido microencapsulados ou imobilizados para possibilitar sua 
reutilização na produção de metabólitos de interesse industrial, bem como, elevar a 
concentração de células em reatores, aumentando sua produtividade, protegendo-as 
contra o efeito bactericida do suco gástrico e aumentando a viabilidade da cultura 
durante a estocagem do produto (FÁVARO- TRINDADE et al., 2008; MIRZAEI et al., 
2012 – citado por MENEZES et al, 2013). Diversas técnicas podem ser utilizadas para 
microencapsulação, sendo a extrusão a mais popular, simples e de baixo custo. Todavia 
o encapsulante empregado é o fator determinante para ditar a funcionalidade da 
microcápsula, bem como o desempenho do microrganismo. O alginato é comum na 
utilização da técnica de extrusão ou emulsificação, pois apresenta habilidade de formar 
gel e ser um agente emulsificante, estabilizante, biodegradável e não tóxico, o que 
permite sua aplicação nas indústrias de alimentos (FAVARO-TRINDADE, 2011). A 
técnica da extrusão envolve a preparação da solução de alginato de sódio com a adição 
dos microrganismos e a extrusão desta suspensão de células, através de uma seringa, 
na forma de gotas, em uma solução de CaCl2 (Cloreto de Cálcio) utilizada para o 
endurecimento do alginato (KRASAKOOPT; BHANDARI; DEETH, 2003). As partículas 
obtidas são chamadas de beads e podem ter de alguns micrômetros até poucos 
milímetros (FAVARO-TRINDADE, 2011).  A liofilização é um método muito adequado 
para a conservação de microrganismos que podem ser prejudicados pela aplicação de 
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calor (MORGAN et al., 2006). Esta técnica consiste na redução da concentração de 
água através da sublimação, em condições de baixa pressão, portanto é um processo 
de desidratação que não causa os prejuízos inerentes à outras técnicas tradicionais. 
Esta forma de secagem mantém as características sensoriais, biológicas e nutricionais 
do produto seco próximas às do original e ainda garante uma reidratação de alta 
eficiência (RATTI, 2001). 

 

 
Metodologia 

 
1. Preparo da cultura mãe 

Utilizando um envelope de culturas selecionadas (Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium animalis ssp. Lactis e Lactobacillus acidophilus, as duas últimas sendo 
culturas probióticas), adquirido por meio de doação, a cultura mãe foi preparada 
seguindo a recomendação do fabricante: utilizando o volume da embalagem diluído em 
500 mL de leite esterilizado desnatado reconstituído a 13% de sólidos totais. 
Adicionalmente, foi preparada a cultura starter do iogurte (Lactobacillus delbrueckii ssp. 
bulgaricus e Streptococcus thermophilus). As culturas preparadas foram transferidas 
para tubos do tipo Eppendorf, contendo 1,0 mL cada, sendo mantidas sob refrigeração 
a -20 ºC até o momento de sua utilização. 

2. Preparo da solução tampão ácida com pH similar ao do estômago 

Para a obtenção de 300 mL de solução tampão foram utilizados 2,235 g de cloreto de 
cálcio (KCl) e ácido clorídrico (HCl) na quantidade suficiente para atingir o desejado pH 
2,0. Esta prática foi realizada no interior da capela. Ao final a solução foi filtrada em 

membrana de nylon de 0,20 µm e armazenada sob esterilidade até a utilização. 

3. Preparação das microcápsulas 

Dois tubos tipo Eppendorf da cultura starter do iogurte (2mL) e dois da cultura de 
bactérias probióticas (2 mL) foram adicionados, cada, em 9 mL de alginato de sódio P.A 
(2%) e homogeneizados por 2 minutos em agitador de tubos tipo vórtex. A emulsão foi 
adicionada, gota a gota, sobre uma solução de cloreto de cálcio (0,1M), com auxílio de 
uma seringa plástica (SOHAIL et al., 2011). Ao entrar em contato com os íons de cálcio, 
o alginato de sódio dá origem, instantaneamente, às microcápsulas. Ao término do 
processo, as cápsulas foram separadas da solução de cloreto de cálcio com o auxílio 
do papel filtro, sendo estas posteriormente lavadas com água destilada. 

4. Preparação do leite fermentado para liofilização 

O leite desnatado utilizado no experimento foi previamente pasteurizado a 85ºC por 15 
min e reconstituído a 13% de sólidos totais. Em um frasco tipo schott, 250 mL de leite 
foram adicionadas às bactérias lácteas livres (2 mL) e em um outro frasco foram 
adicionadas (2 mL) as bactérias lácteas previamente microencapsuladas. As amostras 
foram levadas ao banho maria mantida à temperatura de 45ºC até atingirem o pH de 
4,6. Durante o processo fermentativo uma amostra controle teve seu pH verificado a 
cada 30 min utilizando um pHmetro de bancada previamente calibrado, onde eletrodo é 
inserido diretamente na amostra (RIBEIRO, 2011). Ao atingir o pH desejado, as 
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amostras foram submetidas a um choque térmico, sendo posteriormente armazenadas 
por um dia na geladeira e logo após transferidas para potes de vidro com tampa estéreis 
e colocadas no ultrafreezer (ColdLab/CL200-86V) para congelamento por pelo menos 
24 horas, antes do processo de liofilização. Transcorrido esse período as amostras são 
levadas ao liofilizador (Terroni/ENT 1) onde permanecem por 24 horas. 

5. Preparação do leite fermentado a partir das amostras liofilizadas 

A partir das amostras liofilizadas foi realizada uma reidratação de 0,1143 gramas da 
amostra liofilizada em 250 mL de leite desnatado igualmente pasteurizado e 
reconstituído a 13% de sólidos totais. As amostras foram fermentadas nas mesmas 
condições até atingirem os mesmos parâmetros. Decorrida a fermentação as amostras 

passaram por um choque térmico e seguiram para a geladeira. 

6. Avaliação in vitro da sobrevivência das culturas livres e microencapsuladas e análises 
físico químicas 

As amostras foram analisadas com 1, 15, 30 e 45 dias de armazenamento, verificando-
se a acidez em ºDornic, acidez titulável, ºBrix e pH. Para as análises microbiológicas 
foram feitos dois tratamentos distintos em cada amostra, starter e probiótica (livre e 
microencapsulada): leite fermentado sem tratamento ácido e leite fermentado com 
tratamento ácido por 90 minutos. 
Para o leite fermentado sem o tratamento ácido foi retirada uma amostra de 25 gramas 
da amostra, a qual foi misturada em 225 mL de água peptonada 0,1% estéril para a 
preparação da diluição 10-1. A partir desta primeira diluição foram preparadas as demais 
diluições decimais seriadas (1:9) até atingir a diluição 10-9 No leite fermentado que foi 
submetido ao tratamento ácido por 90 minutos, 5 gramas da amostra foram expostas a 
45 mL da solução tampão, durante 90 minutos, a 25ºC e 120 rpm. Após o tratamento, 
as amostras foram centrifugadas por 10 minutos, a 3600 rpm e as células foram lavadas 
duas vezes e ressuspendidas em água peptonada 0,1% estéril. Em seguida foi realizada 
uma diluição seriada 1:9 até a diluição 10-9. 
Nas amostras de leite fermentado em que foram utilizadas bactérias lácteas 
microencapsuladas foi necessário primeiramente quebrar as microcápsulas utilizando 
um liquidificador, previamente sanitizado com 150 ppm de Hipoclorito de sódio por 30 
minutos. No caso da amostra sem tratamento ácido, em um liquidificador, 25 gramas 
foram adicionados a 225 mL de água peptonada 0,1% e para realizar a diluição inicial e 
iniciar a partir daí as demais diluições seriadas até 10-9. O plaqueamento foi realizado 
pela técnica de semeadura em profundidade com dupla camada utilizando meio PCA 
(Plate Count Agar). As placas foram incubadas a 37°C por 72 horas. O plaqueamento 
foi realizado em duplicata e a contagem de colônias foi expressa em UFC/mL. 

 
Resultados e Discussões 

 

A utilização do processo de liofilização na pesquisa teve como objetivo inicial a 
observação de uma possível diferença no tempo de fermentação. No entanto, após a 
realização das análises, verificou-se que o processo fermentativo não mostrou uma 
diferença relevante na sua duração até as amostras atingirem o pH desejado de 4,6, e 
ainda para as amostras que foram preparadas com o uso de microcápsulas, liofilizadas 
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e refermentadas, houve dificuldade de separar as microcápsulas para a reutilização na 
nova fermentação e avaliar a resistência das mesmas em condições ácidas. 

É esperado que os leites fermentados com utilização de microcápsulas apresentem uma 
maior preservação das bactérias durante a estocagem e durante o consumo do produto, 
possibilitando que as células cheguem viáveis e em boa quantidade ao intestino, onde 
atuarão beneficamente. Segundo Shori et al., 2017 (apud Nazarro et al., 2009) é 
necessário que uma quantidade mínima de células viáveis passe pelo aparelho 
gastrointestinal para que se tenha um bom efeito terapêutico, sendo recomendado que 
cerca de 106 UFC/g a 107 UFC/g BAL cheguem ao cólon. Sendo assim, a encapsulação 
das células pode corroborar para que uma quantidade suficiente de bactérias vivas 

cheguem no intestino e desempenhem suas funções benéficas ao hospedeiro. 

Etchepare et al. (2016) avaliaram as reduções logarítmica das BALs utilizando uma 
solução contendo HCl 1M, pepsina e lipase, com pH 1,8 e mediram as reduções nos 
períodos de 5, 30 e 120 minutos. Os resultados apresentaram uma considerável 
redução, principalmente nos primeiros 5 minutos, onde houve um decréscimo de, 
aproximadamente, 4,91 log UFC/g. Apesar de não serem as mesmas condições de 
análise, a inviabilização de crescimento das células ocorreu de forma semelhante, 
observando que houve um decréscimo da contagem inicial, contudo uma parte pode ser 

preservada pelo encapsulante. 

 
Conclusão 

 

O consumo de bactérias probióticas é de grande importância para garantir uma boa 
manutenção da microbiota intestinal, sendo que sua microencapsulação pode garantir 

uma alta taxa de sobrevivência, com uma técnica de aplicação de baixo custo. 

A liofilização por sua vez não se mostrou um processo viável já que seu uso não trouxe 
resultados esperados, como a redução no tempo de fermentação. Além disso, trata-se 
de uma tecnologia com alto custo de funcionamento e manutenção, bem como uma 

demanda grande de tempo para preparação das amostras até a utilização. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de filmes à base de amido de mandioca e incorporados com 

óleo de coco 

Resumo 

Filmes à base de amido de mandioca já vem sendo largamente estudados para uso em 
embalagens de alimentos devido ao seu fácil acesso e ao baixo custo. O objetivo desse 
estudo foi analisar o uso do óleo de coco como um melhorador do filme biodegradável 
obtido por casting e avaliar os diferentes resultados após fatores variantes como: a 
temperatura de secagem, emulsão de óleo de coco, concentração de glicerol e 
concentração de emulsão de óleo de coco. A melhor formulação encontrada foi a do 
filme 1 com 1,85 % de glicerol e 0,66 % de razão da emulsão de óleo de coco/amido 
apresentando a superfície mais homogênea, força de tração quase três vezes maior 
quando comparado com o do filme controle e permeabilidade ao vapor d’água quase 
um terço menor quando comparado ao celofane (material usado comercialmente). 
Diante dos resultados obtidos a incorporação de óleo de coco nos filmes à base de 
amido de mandioca teve um impacto positivo nas propriedade mecânicas e de barreira 
e mostrou bons resultados quando comparados à literatura e podendo ser considerado 
uma alternativa para embalagens de alimentos. 
 
Palavras-chave: amido de mandioca, óleo de coco, biodegradabilidade 

TITLE: Development of cassava starch-based edible films and coconut oil 

Abstract 

Cassava starch-based films have been widely studied to food packaging in due to his 
easy accessibility and low cost. The aim of this study was to investigate the use of 
coconut oil as an additive to the formulation of cassava starch-based biodegradable films 
obtained by casting, and to evaluate the results of different factors such as dry 
temperature, coconut oil emulsion, different concentrations of glycerol and coconut oil 
emulsion concentration. The best formulation found was the film 1 with 1.85 % glycerol 
and 0.66 % coconut oil/starch ratio presented the most homogeneous surface, tensile 
strength presented almost three times higher than control film and the water vapor 
permeability almost one third less when comparing with cellophane (commercial 
material). From the results obtained, cassava starch-based film incorporated with 
coconut oil had a great impact on mechanical properties and showed good results when 
were comparable with literature and this polymeric matrix may be considered as an 
alternative for food packaging. 
 
Keywords: cassava starch, coconut oil, biodegradability 

Introdução 

A poluição por plásticos é problema global e o descarte das embalagens plásticas é uma 
preocupação cada vez mais emergente e como citado em Henderson et al. (2020) os 
microplásticos estão presentes no ar, mares, plantas e animais. Muitos estudos vem 
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sendo feitos para que se encontrem alternativas aos plásticos poluentes no nosso 
planeta como o uso de embalagens biodegradáveis através dos filmes à base de 
biopolímeros ao invés de polímeros sintéticos. O amido de mandioca é um polímeros 
naturais biodegradável usados por ter uma grande biodisponibilidade, não tóxico e baixo 
custo segundo Fangfang et al. (2020) e Souza et al. (2012) além de encorajar o setor 
agrícola. A alta afinidade do amido e do glicerol (plastificante) com a água compromete 
algumas propriedades dos filmes e precisam de outros materiais incorporados como 
aditivos melhoradores de propriedades de barreira e de resistência mecânica. Os óleos 
naturais possuem inúmeras capacidades antixoxidantes e antimicrobianas e em 
especial o óleo de coco virgem antes usado comumente para fins estéticos e de saúde 
é um óleo rico em ácidos graxos saturados (51% de ácido láurico) e alguns polifenóis. 
O óleo de coco é um dos aditivos usados para melhorar propriedades de barreira e 
mecânicas além de conferir uma capacidade antimicrobiana aos filmes como citado em 
Fangfang et al. (2020), tornando-as também embalagens ativas. Para avaliar a 
influência do óleo de coco na matriz, um planejamento experimental fracionado 2ˆk foi 
elaborado totalizando 8 condições, sendo os fatores temperatura de secagem, emulsão 
de óleo de coco, concentração de glicerol e concentração de emulsão de óleo de coco. 
A partir de avaliação qualitativa (visual e tátil) foram escolhidas as quatro melhores 
condições e realizadas as análises de umidade, solubilidade, espessura e 
permeabilidade ao vapor d’água dos filmes. Diante dos resultados dessas análises foi 
feita a escolha da melhor condição e ensaios mecânicos e de biodegradabilidade foram 
realizados. 
 
Metodologia 

 
Os filmes à base de amido de mandioca com a incorporação do óleo de coco e as 
respectivas análises foram feitas no Laboratório de Controle de Qualidade no 
Laboratório de Engenharia de Alimentos (LEA), do Departamento de Engenharia 
Química, Centro de Tecnologia, UFRN. A análise mecânica foi realizada na EMBRAPA 
Agroindústria Tropical, Fortaleza – CE. O coco e o amido de mandioca foram ambos 
adquiridos no mercado local em Natal - RN. A partir dos resultados experimentais do 
trabalho na fase 1 “Obtenção e Caracterização do Óleo de Coco” foi escolhido o método 
de extração à quente do óleo de coco. 2.1 EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE COCO A extração 
do óleo de coco foi feita seguindo Almeida et al., (2012) através do método de extração 
à quente que apresentou o melhor resultado conforme descrito na fase 1 desse estudo. 
Sendo este método feito com 1500 g da carne do coco misturados a 1500 mL de água 
(1:1) e triturados por 4 minutos em um liquidificador doméstico. Após prensa e filtração 
com tecido estéril, a parte filtrada (água de coco e óleo) foi mantida em um recipiente 
de vidro por 24 horas em temperatura ambiente (24 °C) e protegido da luz. A parte que 
se solidificou após o descanso é referente ao óleo de coco que se separou da parte 
líquida (água). A porção de óleo de coco solidificada foi aquecida a temperatura de 100 
°C para evaporar o restante da água e após transferida para um frasco de vidro foi 
resfriada à 4 °C protegida da luz para futuras análises. 2.2 PREPARAÇÃO DOS FILMES 
À BASE DE AMIDO DE MANDIOCA Na preparação dos filmes à base de mandioca foi 
adotado o método casting. Todas as formulações continham 5,51% de amido de 
mandioca e os demais constituintes: água destilada, glicerol e óleo de coco foram 
incorporados de acordo com o planejamento experimental fracionado. Após serem 
pesados em balança analítica (Marte/BL3200H), os ingredientes foram adicionados a 
um bequer e levados à um agitador (Tecnal/TE-085) para agitação mecânica sob 
aquecimento constante por 30 minutos à 65 °C, até completa homogeneização. A 
solução homogênea é derramada em uma placa de acrílico (50 cm x 30 cm) e levada à 
estufa (Lucadema) em diferentes temperaturas por 6 horas, até secagem completa do 
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filme. Foi feito também um filme controle sem óleo de coco usando 92,64% de água 
destilada, 5,51% de amido de mandioca e 1,85% de glicerol e com a temperatura de 
secagem a 55 °C. 2.3 INCORPORAÇÃO DO ÓLEO DE COCO NO FILME A 
incorporação do óleo de coco na matriz do filme à base de amido de mandioca foram 
preparadas com a emulsão do amido e do óleo de coco como proposto por Bricenõ 
(2017), onde são homogeneizados em um agitador magnético (Biomixer AM-10) por 20 
minutos a 9500 rpm e 25 °C. 2.4 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
EXPERIMENTAL O planejamento experimental foi feito para determinar a melhor 
formulação do filme com adição de óleo de coco. O planejamento fatorial fracionado 
escolhido de segundo Rodrigues et al. (2009), no qual 2 indica o número de níveis e o 
k a quantidade de fatores analisados no planejamento. Desta forma, os níveis foram 
analisados em diferentes condições com 4 (k=4) fatores distintos: temperatura de 
secagem (fator A), emulsão de óleo de coco (fator B), concentração de glicerol (fator C) 
e concentração de emulsão de óleo de coco (fator D). 2.5 CARACTERIZAÇÃO DO 
FILME 2.5.1 ANÁLISE DE UMIDADE E SOLUBILIDADE As análises dos filmes de 
umidade e solubilidade na água foram feitas por método gravimétrico. O teor de umidade 
foi feito como descrito por Hosseini et al. (2009). As amostras dos filmes foram cortadas 
em pequenos pedaços (1 cm x 3 cm), levados à estufa (Lucadema) à 110 °C e após 
secagem é resfriada no dessecador e pesada. Esse processo é repetido até o peso 
constante da amostra. A análise de solubilidade foi feita pelo método de imersão em 
água seguido de secagem, como descrito em Hosseini et al. (2009) e adaptado. As 
amostras também foram cortadas em pequenos pedaços (1 cm x 3 cm) e pesadas. 
Foram submetidas à agitação constante em 50 mL de água destilada à 25 °C por 6 
horas. Os fragmentos do filme foram levados à estufa e secos a 110 °C até peso 
constante. Todas as análises foram feitas em triplicata (n = 3) e expressas em 
porcentagem. 2.5.2 PROPRIEDADE MECÂNICA DE TRAÇÃO A propriedade de tração 
do filme foi testada usando o EMIC (modelo DL3000), onde 10 amostras de filme 
controle e de filme com óleo de coco foram cortadas de acordo com o ASTM (ASTM, 
2002). A velocidade de tração foi de 50 mm/min com uma carga de 100 N. As 
propriedades medidas foram de resistência máxima a tração (MTS, MPa) e alongamento 
na ruptura (EB, %). 2.5.3 PROPRIEDADE DE BARREIRA AO VAPOR D’ÁGUA A 
propriedade de barreira ao vapor d’água foi feita de acordo com padrões internacionais 
ASTM E96/E96M-16 (2016). A avaliação dessa propriedade foi feita usando uma célula 
circular de acrílico com área de exposição de 3.84 x 10-4 m². As amostras foram 
posicionadas em dessecadores contendo sílica por 24 horas em temperatura ambiente 
a 25 °C com solução saturada de cloreto de sódio (NaCl) mantendo umidade relativa de 
75%. Todas as análises foram feitas em triplicata (n = 3). 2.5.4 BIODEGRADABILIDADE 
A análise de biodegradabilidade foi feita de forma qualitativa de acordo com Medina-
Jaramillo et al. (2017) usando um método de enterramento no solo. Foram utilizadas 15 
amostras (50 mm x 50 mm) cortados em temperatura ambiente e enterrados em 
bandejas de plásticos no solo com uma profundidade de 10 mm. As amostras enterradas 
foram mantidas em temperatura ambiente e molhadas com água 4 vezes ao dia para 
manter a umidade do solo. As amostras eram analisadas depois de 1, 3, 6, 9 e 12 dias 
enterradas e removidas cuidadosamente para serem registradas por fotografias. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 PREPARAÇÃO DOS FILMES Após a preparação dos filmes conforme descritos 
anteriormente, uma seleção visual e tátil foi feita com os oito filmes preparados e foram 
selecionados quatro amostras de filme à base de amido com incorporação de óleo de 
coco: 1, 2, 5 e 6 por manterem uma estrutura maleável e intacta. Os demais filmes foram 
descartados por se manterem quebradiços devido a baixo porcentagem de glicerol (1 
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%) utilizado na mistura, mesmo que variassem em outros fatores como: temperatura de 
secagem, concentração de emulsão ou quantidade de emulsão. Os 8 filmes produzidos 
de acordo com os 4 fatores (A, B, C e D) descritos no planejamento experimental. Os 
filmes 1, 4, 6 e 7 foram feitos com temperatura de secagem de 55 °C e os filmes 2, 3, 5 
e 6 com 75 °C. Quanto a emulsão de óleo de coco (razão entre óleo de coco / amido) 
os filmes 1, 3, 5 e 7 foram feitos com 0,94 e os filmes 2, 4, 6 e 8 com 0,80. A 
concentração de glicerol dos filmes 1, 2, 5 e 6 foram feitos com 1,85 % e os demais com 
1,00 %. E por último a concentração da emulsão de óleo de coco dos filmes 1, 2, 3 e 4 
foi de 0,66 % e os demais com 3,33 %. 3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES 3.2.1 
UMIDADE, SOLUBILIDADE E PROPRIEDADE DE BARREIRA AO VAPOR D'ÁGUA 
Foram feitas as análises de umidade, solubilidade em água e de barreira ao vapor 
d’água nas amostras selecionadas visualmente: 1, 2, 5 e 6. Os valores de umidade (%) 
do filme 1, 2, 5 e 6 foram de 22.957 ± 0.571a, 20.640 ± 0.167a,18.125 ± 0.686a e 20.250 
± 0.762a, respectivamente. Os valores de solubilidade em água (%) encontrados nos 
filmes 1, 2, 5 e 6 foram de 25.227 ± 0.544a, 59.890 ± 5.516b, 67.185 ± 3.090b e 23.775 
± 7.474 a, respectivamente e os valores de permeabilidade ao vapor d’água (g.mm.m-
2.dia-1.kPa-1) foram de 4.137 ± 0.565a, 6.797 ± 0.505 b,8.127 ± 0.191 b , 7.650 ± 
0.094b, respectivamente. Os filmes 1, 2, 5 e 6 não apresentaram diferença significante 
quanto ao parâmetro de umidade (p > 0,05) e os filmes 1 e 6 não apresentaram diferença 
significante quando ao parâmetro de solubilidade assim como entre os filmes 2 e 5. As 
amostras que secaram com temperatura de 55 °C (1 e 6) obtiveram os menores valores 
de solubilidade em água de 25,227 ± 0.054% e 23.775 ± 7.474%, respectivamente. O 
parâmetro de solubilidade é importante pois a matriz polimérica do filme pode ser usada 
para produzir filmes biodegradáveis mesmo que não seja desejável uma rápida 
degradação do filme em contato com água. A análise de barreira ao vapor d’água foi 
feito nas 4 amostras de filmes selecionadas e o filme 1 foi o que mostrou uma menor 
permeabilidade (TPVA = 4.137 ± 0.565 g.mm.m-2.dia-1.kPa-1) quando comparado aos 
filmes 2, 5 e 6. Os resultados apresentados aqui estão de acordo com o recente estudo 
de Fangfang et al. (2020) onde os autores reportaram que uma superficial morfológica 
dos filmes elaborados com amido de batata e glicerol eram rugosos mas quando 
adicionados óleo de coco virgem (14 a 56%) a superfície se tornou mais uniforme, 
apontando assim uma boa compatibilidade entre os componentes. 3.2.2 
PROPRIEDADE MECÂNICA DE TRAÇÃO E PROPRIEDADE DE BARREIRA AO 
VAPOR D'ÁGUA A amostra de filme 1 foi a escolhida como a melhor formulação entre 
todas as outras e os resultados foram comparados com a literatura e filme controle. A 
tensão máxima de tração na ruptura (MTS) no filme 1 foi de 8.12 ± 1.99 (MPa), o 
alongamento (EB) de 6.90 ± 3.62 (%) e a taxa de permeabilidade ao vapor d’água 
(TPVA) de 4.14 ± 0.56 (g.mm.m-2.dia-1.kPa-1), os resultados do filme controle foi um 
menor MTS de 2.92 ± 0.34 (MPa), um maior EB de 41.97 ± 6.98 (%) e menor TPVA de 
4.10 ± 0.54 (g.mm.m-2.dia-1.kPa-1). Os resultados do filme 1 para o MTS foi maior 
quando comparado ao do filme controle. O aumento do MTS e a diminuição do EB como 
esperado, de acordo com Kester e Fennema (1989), resultam numa menor flexibilidade 
do filme. Os estudos de Souza et al. (2012), Gutierrez et al. (2015) e Andretta et al. 
(2019) apresentaram ainda valores menores de MTS do que o do filme 1 e Luchese et 
al. (2017) também mostrou valores de MTS em filme de LDPE comercial bem menores 
do que os encontrados no filme 1, deixando ainda mais claro a possibilidade do uso do 
filme 1 para embalagens de alimentos. A permeabilidade ao vapor d’água é um 
parâmetro importante para caracterizar e direcionar as aplicações de filmes para 
embalagens de alimentos. Alguns produtos requerem uma maior barreira ao vapor 
d’água para não perder ou ganhar umidade e outros produtos não necessitam de um 
sistema mais restrito onde as trocas gasosas podem acontecer sem comprometer o 
produto e suas características sensoriais. A adição da emulsão de óleo de coco na 
matriz polimérica de amido de mandioca não teve efeito significante na propriedade de 
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barreira ao vapor d’água quando comparado com o filme controle, é possível que a 
concentração de emulsão de óleo de coco não tenha sido suficiente para promover 
ligações tensoativas entre os componentes do filme e alguns espaços polares foram 
mantidos livres de interações com o vapor d’água. 3.2.3 BIODEGRADABILIDADE A 
biodegradabilidade foi analisada em triplicata com as amostras do filme 1 escolhido por 
apresentar os melhores resultados de propriedade mecânica e de barreira ao vapor 
d’água. O primeiro dia após as amostras serem enterradas os filmes mostraram uma 
aparência enrugada devido a água absorvida do solo (terra orgânica). No terceiro dia já 
foi possível notar que as amostras aderiram ao solo e tiveram a estrutura já em 
decomposição. Do dia 6 ao dia 9 a degradação das amostras aumentaram e no dia 12 
foi observado que partes do filme estavam visualmente degradado por completo. No 
estudo de Medina-Jaramillio et al. (2017), no vigésimo dia as amostras estavam 
totalmente degradadas, mas o uso de alguns extratos ajudaram a diminuir o tempo de 
degradação. Os resultados mostraram que o filme 1 é biodegradável, sendo 
decomposto pelo solo. Sendo assim os mesmos não tem impacto negativo ao meio 
ambiente quanto ao seu descarte se usados como embalagens para alimentos. 
 
Conclusão 

 
O óleo de coco obtido pela extração a quente foi considerado adequado quanto aos 
parâmetro fisico químicos achados na literatura para óleos alimentícios. O planejamento 
experimental usado de 24 para analisar os 4 parâmetros utilizados: temperatura de 
secagem, emulsão de óleo de coco, concentração de glicerol e concentração de 
emulsão de óleo de coco nas formulações dos filmes com incorporação de óleo de coco 
se mostrou eficiente para selecionar a melhor fórmula. Baseado em análise visual e nos 
resultados de umidade solubilidade em água e propriedades de barreira ao vapor 
d’água, o filme 1 mostrou os melhores resultados e foi escolhido como melhor 
formulação. Depois da incorporação da emulsão de óleo de coco na matriz o resultado 
de força de tração melhoraram significativamente (p < 0,05). O filme 1 apresentou ainda 
uma superfície mais homogênea e os resultados apresentados quanto a propriedade 
mecânica se mostram superiores aos encontrados na literatura. Esse estudo se torna 
importante para o desenvolvimento de novas e melhores matrizes biodegradáveis para 
embalagens de alimentos após serem incorporados com óleos vegetais contribuindo 
para um menor impacto ambiental e se tornando também embalagens ativas. 
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TÍTULO: Correção de erros quânticos em AdS/CFT utilizando HaPPY code 

Resumo 

 

Usando o HaPPY code, estudamos a construção de uma Zona Casual a partir de uma 
região do CFT da fronteira, utilizando o algoritmo greedy. Devido a existência de 
operadores locais que não estão na Zona Casual mas que podem ser reconstruídos no 
CFT associado a esta, construímos uma Zona de Emaranhamento, utilizando o 
algoritmo greedy e uma versão para códigos holográficos da equação de Ryu-
Takayanagi. Por fim, encontramos limitações no HaPPY code devido ao algoritmo 
greedy e quando retiramos muitos tensores para formar um buraco negro. 

 
 

Palavras-chave: AdS; CFT; HaPPY code; Holografia 

TITLE: Quantum error correction in AdS/CFT with HaPPY code 

Abstract 

 

Using the HaPPY code, we study the construction of a Casual Zone associated with 
some boundary CFT region, using the greedy algorithm. Because the existence of some 
local operators that are not in the Casual Zone but can be reconstructed in the associated 
CFT, we construct a Entanglement Wedge using the greedy algorithm and a holographic 
code version of the Ryu-Takayanagi formula. Finally, we found some limitations in the 
HaPPY code given the greedy algorithm and when we remove many tensors to form a 
black hole. 

 
 
Keywords: AdS; CFT; HaPPY code; Holography 

Introdução 

Após mais de 20 anos de sua formulação inicial por Juan Maldacena, em 1998, a 
correspondência AdS/CFT continua sendo o exemplo mais bem compreendido de um 
teoria de gravidade quântica. Recentemente, A. Almheiri, X. Dong e D. Harlow [1] 
mostraram que podemos entender o problema de reconstrução, no CFT, de um 
operador local no bulk como um problema altamente relacionado com a computação 
quântica, de modo que é possível a sua interpretação como um código de correção de 
erros quânticos. Ao longo do projeto, estudamos um toy model (HaPPY code) para esse 
processo, em que utilizamos redes tensoriais para obtermos a reconstrução, assim 
como feito nos artigos [2, 3]. 
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Metodologia 

 

1 - Durante a primeira parte do projeto, foi feito um estudo dos conceitos básicos de 
informação quântica como qubits, qutrits e entropia de emaranhamento. Além disto, 
também vimos um código de correção de quântica de erros baseado no emaranhamento 
de um estado formado por qubits (que queremos proteger contra a perda de dados), em 
um estado formado por qutrits (por intermédio de um produto do estado que queremos 
proteger com um estado de Bell e seguido pela aplicação de uma matriz unitária em 
dois dois dos qutrits que são gerados do produto) que estão emaranhados 
maximalmente. Esse código de correção de erros é chamado Three Qutrit Code e é o 
mais simples dos códigos de correção de erros quânticos. Nesta primeira parte, também 
nos deparamos com os operadores lógicos (que são operadores que atuam em qutrits 
individuais) e notamos que podemos encontrar um operador que atua no Code 
Subspace da mesma maneira que esse operador lógico. 

2 - O próximo passo foi estudar um tipo especial de tensor que é chamado Tensor 
Perfeito, que nada mais é do que um tensor em que qualquer divisão de seus índices 
gera uma isometria entre um conjunto de índices e seu complementar. Com tensores 
deste tipo mas com 6 índices (um deles representando um input do tensor), cobrimos 
todo o bulk, um processo chamado Tessellation. Dessa forma, um operador local no 
bulk (operador atua no espaço de Hilbert do bulk) é levado até a fronteira através de 
repetidas isometrias dos índices do tensor, gerando regiões com suportes diferentes 
regiões na fronteira. Isso implica que, se perdemos uma certa região da fronteira, 
podemos ainda recuperá-lo em outra região. No AdS/CFT, o bulk é o espaço AdS e a 
fronteira é o CFT. Então, o tessellation implica operadores locais no AdS podem ser 
reconstruídos no CFT em regiões com suportes diferentes. Do ponto de vista da 
computação quântica, esse operador local é o equivalente a um operador lógico. 

3 - No terceiro passo, fomos analisar o problema: dada uma região do CFT, em qual 
região do bulk que o operador local deve estar para que possa ser recuperado nessa 
determinada região do CFT? Inicialmente, utilizamos o algoritmo greedy para resolver 
este problema (esse algoritmo gera uma região chamada Zona Casual), mas notamos 
que a recuperação ainda poderia ser realizada para operadores em regiões do bulk não 
previstas por este algoritmo, mesmo quando a região do CFT considerada é 
desconectada. Para resolver este problema, consideramos representações geométricas 
no bulk de regiões chamadas de Entanglement Wedges. No entanto, para definir esta 
representação geométrica da entanglement wedge, também precisamos do greedy 
algorithm, só que agora aplicamos a todas regiões desconectadas da fronteira 
simultaneamente. Isso gera uma outra região no bulk chamada Greedy Entanglement 
Wedge, que funciona bem para respondermos a pergunta.neste caso simples. Vale citar 
que temos que fazer uma pequena modificação (mas que não perde o sentido original) 

da equação de Ryu-Takayanagi para aplicarmos em redes tensoriais [3, 4]. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como foi citado, a nossa principal intenção com o projeto, foi estudar a elaboração de 
um modelo que realizasse a reconstrução de um operador local no AdS do bulk, no CFT 
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da fronteira, nos moldes de como havia sido feito inicialmente por Almheiri, Dong & 
Harlow, . De fato, conseguimos utilizar o conhecimento de redes tensoriais (formadas 
por tensores perfeitos de 6 índices) para podermos dizer, dada uma região do CFT, 
quais são os operadores locais no bulk que podem ser reconstruídos nesta região. 
Assim, dado o operador na fronteira, podemos, em tese, recuperar o operador no bulk 
de maneira análoga ao que é feito em códigos de correção de erros quânticos. 

Por considerarmos somente o algoritmo greedy, deixamos passar alguns operadores 
que podem ser recuperados em certa região da fronteira, o que é um problema. Outro 
problema é quando consideramos buracos negros. Esses buracos negros são 
introduzidos no nosso modelo pela remoção de tensores da rede [3]. Além do problema 
que temos ao retirar muitos tensores (sobrando só os graus de liberdade da fronteira), 
o HaPPY code apresenta problemas na descrição destes objetos, como vemos em [3]. 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho, exploramos a relação entre códigos de correção de erros quânticos e o 
problema da reconstrução de um operador local em AdS/CFT, mostrando que esse 
operador local pode ser comparado com um operador lógico da computação quântica. 

Além disto, estudamos em detalhe a construção de uma rede tensorial para recobrir o 
bulk, de modo a levar um operador no bulk em um operador na fronteira, de uma forma 
de o operador no bulk possa ser reconstruído a partir de operadores com suportes 
diferentes na fronteira. Para isto, tivemos que encontrar as regiões do bulk em que 
poderíamos recuperar operadores, dado que só tínhamos acesso a uma região limitada 
da fronteira. 

Por fim, vimos que, apesar da aparente eficiência do HaPPY code, esse ainda está 
longe de ser a solução final e mais geral possível, já que, entre outras coisas, apresenta 
problemas quando introduzimos buracos negros, por exemplo. 
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TÍTULO: Saída elegante em modelos de gravitação modificada: re-aquecimento 

Resumo 

      Neste trabalho, inserimos uma pequena correção não local ao modelo de 
Starobinsky com o intuito de verificarmos a existência de um regime inflacionário. A 
partir desta correção caracterizamos o término da inflação e verificamos que ela é 
análoga a saída elegante produzida pelo modelo de Starobinsky. Nesse mesmo 
contexto, analisamos como o final do regime inflacionário se conecta com o modelo de 
Hot Big Bang. Além disso, fizemos uma descrição qualitativa do Reaquecimento do 
Universo e compararmos os resultados com aqueles presente na literatura. 
 
Palavras-chave: Cosmologia; Gravitação, Inflação; Reaquecimento; Starobinsky. 

TITLE: Graceful Exit on modified gravity models: reheating 

Abstract 

      In this paper, we inserted a small non-local correction to the Starobinsky model in 
order to verify the existence of an inflationary regime. Based on this correction, we 
characterized the end of inflation and found that it is analogous to the graceful exit 
produced by the Starobinsky model. In this same context, we analyze how the end of the 
inflationary regime is connected with the Hot Big Bang model. In addition, we made a 
qualitative description of the Reheating of the Universe and compared the results with 
those present in the literature. 
 
Keywords: Cosmology; Gravitation, Inflation; Reheating; Starobinsky. 

Introdução 

      No final de 1979, Alexei A. Starobinsky propôs que efeitos de gravitação quântica, 
associados a inclusão de um termo quadrático na ação de Einstein-Hilbert, produzem 
uma era cosmológica (quase) de Sitter, i.e., um regime inflacionário (quase) exponencial 
[1, 2]. Esse modelo, é um enorme sucesso, sendo atualmente um dos candidatos mais 
promissores a gerar o regime inflacionário, além disso, ele é um modelo de um único 
parâmetro que se ajusta perfeitamente com as observações mais recentes do satélite 
Planck [3].  
      Apesar de ser um modelo bastante robusto espera-se que esse não seja o modelo 
final para a inflação. Esta crença se dá devido a alguns indícios observacionais como a 
leve diminuição no espectro de potências para baixos multipolos na radiação cósmica 
de fundo [4], mas principalmente porque o termo quadrático introduzido por Starobinsky 
é necessário, mas não suficiente para se produzir uma teoria consistente de gravitação 
quântica [5, 6].  
      Assim, seguindo uma motivação bottom-up para quantização da gravitação diversas 
modificações à inflação de Starobinsky foram propostas e estudadas nos últimos anos. 
A classe de modelos que estamos interessados em estudar neste plano de trabalho são 
aqueles contendo derivadas do escalar de curvatura R. Em [7] mostrou-se que a 
inclusão de um termo de derivada de R conduz naturalmente a um regime inflacionário 
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preservando a característica atrativa do modelo de Starobinsky. Além disso, verificou-
se também que o modelo com o termo extra de derivada satisfaz todos os vínculos 
observacionais do satélite Planck [3] e produz um término de inflação consistente com 
um modelo de universo quente (saída elegante).  
      O objetivo deste plano de trabalho é explorar como ocorre a saída elegante em um 
modelo que contém um termo não local como correção a inflação de Starobinsky. Em 
particular, estamos interessados em descrever como se realiza o processo de 
reaquecimento [8, 9] neste modelo e comparar com os resultados da inflação de 
Starobinsky. 
 

Metodologia 

 
      Nos meses iniciais, nós estudamos conceitos de relatividade geral, cosmologia e 
inflação com ênfase nos três estágios do regime inflacionário. Em particular, o modelo 
inflacionário de Starobinsky foi extensamente estudado. Já no âmbito da pesquisa, 
trabalhamos com um modelo aproximado de gravitação modificada seguindo a 
abordagem proposta em [10]. A partir desta proposta simplificadora, o modelo estudado 
se reduziu para o caso de um modelo inflacionário com um único campo escalar mais 
um potencial de Starobinsky modificado. Dentro desta abordagem, foi aplicada as 
técnicas aprendidas, no estudo inicial de cosmologia, para descrever os três estágios 
inflacionários com ênfase no término da inflação. Em particular, descrevemos a fase 
final oscilatória do campo Inflaton e através de um modelo simplificado de física de 
partículas estabelecemos a temperatura do reaquecimento para o modelo proposto. 
 

Resultados e Discussões 

 
      A inflação cósmica é definida como uma expansão acelerada do universo primordial 
que ocorreu quando a gravidade atuou como uma força repulsiva [11]. A maneira mais 
simples de gerar a inflação é inserindo um campo escalar ϕ canônico que descreva a 
evolução do universo de tal forma que em algum momento do Universo primordial o 
campo ϕ assumiu um valor em que o potencial V(ϕ) é muito maior que a termo cinético 
(repare que no contexto desse trabalho, a inflação é gerada por gravitação modificada 
que reinterpretamos como um campo escalar). 
      Dando continuidade ao estudo dos potenciais capazes de gerar um período 
inflacionário, vamos estudar a gravitação de Starobinsky com um termo extra não local. 
Considerando pequenas correções ao modelo de Starobinsky é possível aproximar o 
modelo não local para um modelo local de um único campo escalar canônico. Neste 
caso, a teoria não local é reescrita como relatividade geral mais um campo escalar 
minimamente acoplado a gravitação e com essa aproximação, o modelo original se 
comporta como um modelo local onde as correções à Starobinsky estão totalmente 
contidas no potencial V(ϕ) (figura 1).  
      A saída elegante começa quando o termo cinético se iguala ao potencial 

((dϕ/dt)²≃V(ϕ)), ou seja, é um período em que a fase inflacionária termina e o universo 
caminha para uma expansão desacelerado [12]. Além disso, do ponto de vista do 
potencial, isso corresponde às oscilações em torno do seu valor mínimo. Para o modelo 
em que estamos trabalhando, assim como para o modelo de Starobinsky, isso acontece 
para pequenos valores de ϕ.  
      Uma forma de analisar o universo durante a saída elegante, é usando a equação de 
estado efetiva [13]. Sendo que a diferença entre a equação de estado efetiva para 
Starobinsky e para o nosso modelo é devido a um parametro da teoria adimensional 
que chamamos de "b". Para o potencial de Starobinsky (b=0), temos uma equação de 
estado com o valor igual a zero (ω=0), o que representa um universo dominado pela 
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matéria. Já para o nosso modelo (b=\=0), encontramos ω>0, representando um universo 
mais próximo de uma era da radiação como pode ser conferido na figura 2 (onde o eixo 
das abscissas representa o parâmetro da teoria b e o eixo das ordenadas o valor de ω). 
Uma vez demonstrado que a saída elegante está presente no modelo proposto, o 
próximo passo é analisar como ocorre o reaquecimento do universo.  
  
REAQUECIMENTO:  
      De acordo com a teoria inflacionária, quase toda a matéria do universo foi criada 
durante o processo de reaquecimento, após a inflação devido à oscilação do campo 
escalar [14]. Essas partículas interagem entre si e após um tempo ocorre o equilíbrio 
térmico. Esse processo termina quando toda energia do campo escalar é transferida na 
forma de radiação térmica para as demais partículas elementares.  
      Em razão da produção de partículas, existe uma interação entre o campo gerador 
da inflação e os campos de matéria. Assim, é necessário introduzir o termo Γ na equação 
de Klein-Gordon, no qual a sua função é representar as taxas de decaimento do Inflaton 
nos campos de matéria. De uma maneira simples, a ideia consiste na possibilidade de 
descrever os efeitos de reaquecimento adicionando termos de atrito à equação da 
dinâmica do Inflaton [15]. 
      Contudo, existem dois problemas principais com a descrição simplista acima que é 
bastante utilizada na literatura [16]. Antes de tudo, não se justifica usar a equação de 
Klein-Gordon com um termo de atrito, já que ela não leva em contas as flutuações 
causadas pelas oscilações do Inflaton, assim violando o teorema de flutuação-
dissipação. 
      O outro problema, que é o principal, é que essa análise não leva em conta a natureza 
coerente do campo escalar, a qual consiste em um campo homogêneo oscilante e não 
em uma superposição de estados assintóticos. Por mérito a esses dois problemas, 
temos que considerar o reaquecimento como um gerador de partículas quânticas em 
um fundo clássico. Todavia, as flutuações causadas pelas oscilações do Inflaton não 
crescem para sempre e, inevitavelmente, a produção de partículas (seja essa produção 
gerada por uma ressonância paramétrica ou taquiônica) se torna ineficiente em razão 
das perturbações do campo.  
      Para analisarmos o reaquecimento de uma forma mais complexa, iremos dividi-lo 
em três partes. A primeira é marcada pela produção de χ-partículas de matéria, a 
segunda é marcada por um aquecimento turbulento por efeitos das interações 
"violentas" e uma parte final denominada de termalização. Em seguida, descreveremos 
cada uma dessas três partes de forma mais detalhada para no final, calcularmos a 
temperatura de reaquecimento do universo para o modelo de Starobinsky e para o 
modificado.  
  
.Pré-aquecimento:  
      Essa fase é marcada pela ressonância paramétrica ampla (note que esse nome se 
dá em virtude das oscilações do campo em torno do mínimo, que acaba resultando no 
surgimento de ressonâncias) que em nosso modelo de inflação, é um fenômeno de curta 
duração, no qual ocorre um processo extremamente eficiente de transferência de 
energia do Inflaton para os demais campos. Contudo, ao longo das oscilações, esse 
processo inevitavelmente passa a ser ineficiente, transformando-se em uma 
ressonância paramétrica estreita, assim, torna-se impossível que haja a transferência 
total de energia nessa primeira parte do reaquecimento [17].  
      A maior dificuldade de analisar essa etapa é consequência da instabilidade das 
oscilações do Inflaton, que gera flutuações que não podem ser descritas pelos métodos 
e nem pelas equações já apresentadas. Contudo, para um movimento quase periódico 
(que é o caso do pré-aquecimento), podemos usar a análise de Floquet que prediz uma 
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alta produção de partículas de matéria em uma faixa "estreita" de momentos equivalente 
a uma produção não térmica. Para mais detalhes veja a ref. [17].  
      Além disso, ao final do pré-aquecimento, a instabilidade das oscilações provoca o 
surgimento de um processo estocástico que, é responsável pela alteração na dinâmica 
de produção de partículas, nos levando para um regime caótico que será discutido logo 
em seguida.  
  
.Regime Caótico:  
      Neste regime, iremos abordar um período curto, mas bastante energético que marca 
a transição entre o pré-aquecimento e a termalização. Essa época é marcada por uma 
evolução extremamente complexa e por interações violentas, pois aqui há tanto o campo 
Inflaton quanto os seus produtos de decaimento (χ-partículas). Além disso, em virtude 
da sua grande quantidade de entropia gerada, há o surgimento de uma produção caótica 
(onde o número de partículas produzidas crescem exponencialmente) e o início da 
transferência de energia para os campos, via interações, que não foram energizados 
durante o pré-aquecimento, fazendo com que essas partículas fiquem em um estado 
fora do equilíbrio térmico e cinético [17]. 
      Em seguida, devido aos efeitos não-lineares, ocorre um estágio no qual a dinâmica 
de dispersão de partículas é extremamente eficaz, sendo esses efeitos análogos ao que 
ocorre na turbulência de Kolmogorov uma vez que, a dispersão de partículas é 
caracterizada pela conservação da energia total. Observe que graças a essa dinâmica 
mais complexa a abordagem analítica se torna inviável, pois é necessário resolver um 
sistema acoplado de campos que inclui a gravidade e a métrica do espaço-tempo [18].  
  
.Termalização:  
      A última fase é denominada termalização e ela é marcada pelo reaquecimento do 
universo e pelo equilíbrio térmico de suas partículas com uma temperatura Tr. Para 
alcançá-la completamente, duas condições precisam ser atendidas: (1) o sistema deve 
atingir uma equação de estado quase constante com ω=1/3 e, portanto, o universo é 
dominado por radiação; e (2) o sistema tem que alcançar o Equilíbrio Térmico Local 
(ETL) e para que ocorra o término da termalização, o Inflaton deve decair 
completamente (se um resquício deste campo permanecer, então o universo pode se 
tornar dominado pela matéria antes da nucleossíntese). 
      Além disso, existem duas condições para que ocorra o ETL: (2a) um equilíbrio 
cinético, que garante que a distribuição do momento das partículas maximize a entropia 
e (2b) o equilíbrio químico, o qual garante a estabilidade da diferentes espécies de 
matéria interagindo umas com as outras, ou seja, a taxa de surgimento e eliminação de 
partículas está em equilíbrio. 
      Com toda essa discussão feita sobre o reaquecimento, podemos agora calcular a 
temperatura do universo durante a fase final desse período e para isso, supõem-se que 
a termalização é alcançada quando a taxa de expansão de Hubble diminui para um valor 
comparável a Γ. Isto fornece uma boa estimativa da temperatura Tr. pois é apenas nesse 
regime que a produção de partículas χ se torna efetiva e assim toda energia armazenada 
no campo escalar é transferida na forma de radiação térmica para as demais partículas. 
Assim, vamos calcular a temperatura do universo quando H∼Γ [17]. 
      Uma forma de conectar todas essas informações é usando a primeira equação de 
Friedmann e a lei de distribuição de partículas relativísticas. Comparando estas duas 
expressões conseguimos uma relação matemática entre a temperatura do universo com 
a taxa de decaimento Γ. Para calcular o valor da temperatura é necessário uma 
expressão explícita para Γ. Supondo que o campo Inflaton se acopla apenas com as 
partículas do modelo padrão de partículas obtemos uma forma fechada para a taxa de 
decaimento [19]. Para o modelo de Starobinsky, Γ depende da massa do Quark-Top, da 
massa do campo Inflaton e do parâmetro ξ associado ao termo de acoplamento não 
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mínimo entre o Inflaton e o Higgs. Já para o nosso modelo, além dos parâmetros acima, 
a taxa de decaimento apresenta fatores de correções dependentes dos parâmetros da 
teoria associados ao termo não local. 
      Usualmente, a temperatura de reaquecimento é dominada pelo termo de 
acoplamento ξ onde este termo assume valores entre -1/6<ξ<0. Para um ξ entre essa 
faixa de valores, o Inflaton decai primordialmente no Higgs, e neste caso a temperatura 
Tr é de aproximadamente 10⁹ GeV. Já para o caso especial em que ξ=-1/6, o 
decaimento no Higgs é suprimido e o Inflaton decai essencialmente no quark-top. Neste 
caso, a temperatura de reaquecimento Tr é de aproximadamente 10⁻² GeV. Repare que 
esse último resultado, mesmo sendo pequeno em relação ao primeiro, é superior a 
temperatura da nucleossíntese primordial e, portanto, produz um resultado viável para 
a fase de reaquecimento. De forma geral, os resultados acima são válidos tanto para o 
modelo de Starobinsky quanto para nosso modelo. De fato, a inclusão do termo não 
local a Starobinsky produz uma diferença de no máximo de 40% na temperatura onde 
isso pode ser verificado na figura 3 (onde o eixo das abscissas representa o parâmetro 
da teoria b e o eixo das ordenadas a razão entre as temperaturas dos dois modelos), e 
portanto, temos que a ordem de grandeza para Tr não é alterada. 
 
Conclusão 

 
      O modelo estudado foi obtido após a introdução de um termo não local a cosmologia 
de Starobinsky. No contexto de pequenas correções, as alterações ficaram contidas 
apenas ao potencial do Inflaton. Em um primeiro momento, mostramos que o final da 
inflação acontece de forma usual, mas que diferente do caso de Starobinsky a equação 
de estado efetiva desta fase é da forma ω>0, resultando em um universo mais próximo 
de uma era da radiação. Em seguida, fizemos uma descrição qualitativa das diferentes 
fases do reaquecimento onde verificamos a existência de um regime de pré-
aquecimento, de um regime caótico e de uma fase final de termalização.  
      Em relação a temperatura de reaquecimento do universo, apesar de termos 
correções aos dois casos apresentados (decaimento no Higgs e decaimento no quark-
top), quando confrontados com o modelo de Starobinsky, verificamos por meio de uma 
análise numérica, que o modelo estudado neste trabalho não difere significativamente 
do modelo padrão de Starobinsky. 
      Concluímos que a inclusão de um termo não local, apesar de algumas pequenas 
diferenças com relação ao modelo de Starobinsky, não afeta de forma significativa o 
término da inflação e o reaquecimento. 
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TÍTULO: Gravitação adimensional no formalismo de Palatini. 

Resumo 

Motivados pelo princípio de que teorias físicas fundamentais não possuem escalas de 
energia ou comprimento, estudamos uma teoria de gravitação compatível com tal 
princípio: a teoria R^2 pura no formalismo de Palatini. Mostramos que esta teoria possui 
simetria local de escala, e que a quebra espontânea desta simetria resulta na 
relatividade geral com constante cosmológica não-nula. 
 
Palavras-chave: GravitaçãoAdimensional. TeoriaR^2. FormalismoDePalatini. 

TITLE: Adimensional gravity in the Palatini formalism. 

Abstract 

Motivated by the principle that fundamental physical theories do not possess any mass 
or length scale, we study a gravitational theory which is compatible with such principle: 
the pure R^2 theory in Palatini formalism. We show that this theory possesses local scale 
symmetry, and that the spontaneous breaking of this symmetry results in general 
relativity with nonzero cosmological constant. 
 
Keywords: AdimensionalGravity. R^2Theory. PalatiniFormalism. 

Introdução 

Em nosso plano de trabalho, estudamos a gravitação adimensional no formalismo de 
Palatini. Inicialmente, estudamos a relatividade geral nos formalismos métrico e de 
Palatini [1,2,3], pois a compreensão adequada da distinção conceitual entre os dois 
formalismos constituiu um primeiro passo imprescindível a ser dado para possibilitar a 
progressão da pesquisa. Em seguida, fui introduzido aos conceitos e princípios da 
gravitação adimensional (agravity) por meio da leitura de um estudo recente [4] que, 
com base em considerações teóricas e observacionais, sugere que a gravitação deve 
ser fundamentalmente descrita por uma teoria que não contenha escalas de massa ou 
comprimento, o que conduz naturalmente ao estudo de teorias com ação quadrática na 
curvatura [5], pois estas possuem constantes de acoplamento adimensionais, gerando 
portanto teorias sem escalas. Após compreendermos a importância do estudo da 
gravitação adimensional, nós nos detivemos a estudar um tipo específico de teoria de 
gravidade adimensional: a teoria R^2 pura no formalismo de Palatini. Em particular, 
analisamos um artigo no qual foi demonstrado que neste formalismo, a relatividade geral 
com constante cosmológica é gerada a partir da teoria R^2 pura por meio da quebra 
espontânea da simetria local de Weyl [6]. 
 

Metodologia 

 
Devido à natureza teórica deste trabalho, a metodologia adotada foi o estudo da 
bibliografia, acompanhado por discussões semanais com meu orientador Leandro 
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Ibiapina Beviláqua, para sanar dúvidas, discutir os métodos empregados nos artigos e 
livros, assim como direcionar as principais referências a serem estudadas. Um dos 
principais métodos empregados em nosso estudo foi o método variacional, por meio do 
qual as equações de campo clássicas são obtidas variando a ação e igualando a 
variação e zero, isto é, tornando a ação do sistema de campos estacionária (princípio 
de Hamilton). O método variacional foi aplicado tanto às formulações métrica e Palatini 
da relatividade geral, para demonstrar que elas possuem resultados equivalentes, como 
também à formulação de Palatini da teoria $R^2$ pura, para obter suas equações de 
campo [7]. Além disso, foram empregados conceitos da teoria de calibre [8], uma vez 
que a teoria $R^2$ Palatini estudada é dotada de simetria de Weyl local, o que consolida 
a simetria de escala como uma simetria de calibre desta teoria [6]. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nossa primeira etapa foi estudamos a aplicação dos formalismos métrico e de Palatini 
à ação total (matéria em interação com a gravidade) com o termo cinético do campo 
gravitacional sendo dado pela ação de Einstein-Hilbert, a qual é linear no escalar de 
curvatura. Fazendo uso de cada um destes formalismos separadamente para variar a 
ação total, verificamos que, na ausência de torção, os resultados obtidos em ambas as 
formulações são equivalentes: ambas resultam em uma teoria cuja conexão é a de Levi-
Civita e cujas equações de campo gravitacional são as equações de Einstein; esta 
teoria, evidentemente, é a relatividade geral. Com isso, apesar da diferença conceitual 
de que no formalismo métrico, pressupomos que a conexão seja a de Levi-Civita, 
enquanto que na formulação de Palatini tratamos métrica e conexão como campos 
independentes, a ação de Einstein-Hilbert possui a propriedade especial de produzir a 
mesma teoria física independentemente de qual dos dois formalismos escolhermos 
utilizar ao variarmos a ação total para obtermos as equações de campo gravitacional. 
Essa propriedade, entretanto, não é compartilhada por teorias dotadas de uma ação 
gravitacional não-linear na curvatura: em geral, os formalismos métrico e de Palatini 
resultam em teorias físicas distintas [8]. Com um conhecimento de base bem 
consolidado a respeito do uso destes dois formalismos na relatividade geral, e 
compreendendo também que as duas formulações não são equivalentes para ações 
não-lineares na curvatura, nós aplicamos o formalismo de Palatini para estudar 
propriedades de simetria (e de quebra espontânea de simetria) da ação $R^2$ pura, $$ 
S = \frac{1}{\kappa}\int d^4x\sqrt{-\det g} R^2 \;,$$ que possui constante de acoplamento 
adimensional, sendo portanto uma teoria sem escalas de energia ou comprimento. 
Realizando transformações de Weyl na métrica, $$g'_{\mu\nu} = \Omega^2(x) 
g_{\mu\nu}$$ e fazendo uso da independência entre métrica e conexão no formalismo 
de Palatini, nós verificamos que a ação $R^2$ pura possui simetria local de escala neste 
formalismo. Compreendendo isso, introduzimos um campo auxiliar $\phi$ para 
reescrever a ação como \begin{equation} \begin{aligned} &I = S+S_{aux} = 
\frac{1}{\kappa}\integral d^4x\, \sqrt{-\det g}\Big[-(\mu\phi + R)^2 + R^2\Big]\\ &= 
\frac{1}{\kappa}\integral d^4x\, \sqrt{-\det g}(-\mu^2\phi^2-2\mu\phi R)\;. \end{aligned} 
\label{I} \end{equation} A ação $I$ é equivalente a $S$, pois a invariância de Weyl 
possuída por $S$ é preservada; além disso, o campo auxiliar não se propaga, não 
alterando a teoria em nenhum aspecto. Com isso, realizamos a seguinte transformação 
de Weyl: \begin{equation} g'_{\mu\nu} = \phi^{-1}g_{\mu\nu}\;\;,\;\; \sqrt{-\det g'} = \phi^{-
2}\sqrt{ - \det g}\;\;,\;\; R'=\phi R\;, \label{W} \end{equation} válida desde que $\phi\neq 
0$. A transformação correspondente da ação (\ref{I}) é \begin{equation} I' = -
\frac{2\mu}{\kappa}\integral d^4x\, \sqrt{-\det g}\Big(R+\frac{\mu}{2}\Big)\;. \label{IEH} 
\end{equation} A ação (\ref{IEH}) pode ser identificada como sendo a ação de Einstein-
Hilbert com constante cosmológica na formulação de Palatini, que é a ação gravitacional 
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da relatividade geral (com constante cosmológica não-nula). Isso leva às identificações 
\begin{equation} \mu = -4\Lambda\;, \label{mu} \end{equation} \begin{equation} \kappa 
= 128\pi G \Lambda\;, \label{kappa} \end{equation} onde $G$ é a constante gravitacional 
de Newton e $\Lambda$ é a constante cosmológica. Perceba também que o campo 
auxiliar $\phi$ desaparece completamente devido à simetria de Weyl. Além disso, veja 
que a ação de Einstein-Hilbert (\ref{IEH}) não possui simetria de Weyl: para $\phi\neq 
0$, a simetria é espontaneamente quebrada, e para $\phi=0$, a transformação (\ref{W}) 
é singular. Isso implica que tal transformação somente é válida em \textit{backgrounds} 
curvos $(R\neq 0)$, caso contrário, este procedimento não é válido. Um resultado 
interessante é que no estudo desta quebra espontânea da simetria de Weyl da teoria 
$R^2$ Palatini, começamos com a ação $R^2$ pura, que possui acoplamento 
adimensional, e portanto é uma teoria livre de escalas de energia ou comprimento, mas 
quando ocorre a quebra da simetria de Weyl local, a teoria resultante, que é a 
relatividade geral, contém um acoplamento dimensional (proporcional à constante 
gravitacional de Newton), de modo que a quebra espontânea da simetria de escala 
introduz à relatividade geral uma escala de comprimento, dada pelo o comprimento de 
Planck, e uma escala de energia, dada pela massa de Planck. 
 

Conclusão 

 
Neste trabalho, estudamos um tipo particular de teoria de gravitação adimensional: a 
teoria $R^2$ pura no formalismo de Palatini. Nosso interesse nesta teoria específica se 
deu pelo fato de que além de ser compatível com o princípio adimensional, esta teoria 
também possui a propriedade de ser invariante sob transformações de escala locais, 
sendo portanto uma teoria de calibre, o que nos permitiu fazer a análise de que quando 
esta simetria fundamental de tal teoria é espontaneamente quebrada, a teoria que 
emerge como resultado é, surpreendentemente, a relatividade geral com constante 
cosmológica. 
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TÍTULO: Estudo das equações da Hadrodinâmica Quântica I para modelar as estrelas 

de nêutrons. 

Resumo 

As estrelas de nêutrons são objetos compactos que fascinam astrofísicos e físicos 
nucleares. Elas são formadas quando estrelas massivas esgotam seu combustível e 
colapsam. Devido a suas propriedades extremas como pressão, densidade e campo 
magnético, essas estrelas são utilizadas como laboratório. Atualmente, o interesse no 
estudo de estrelas de nêutrons tem aumentado devido ao fato de que a detecção da 
primeira onda gravitacional foi produzida pela colisão de duas estrelas de nêutrons. 
Neste projeto de iniciação científica visamos apresentar a estrela de nêutrons, sua 
formação, estrutura e propriedades. Também abordaremos a física por trás das estrelas 
de nêutrons, introduzindo o objetivo principal do nosso projeto que é o obter as 
equações da Hadrodinâmica Quântica I. Para futuros projetos iremos desenvolver mais 
a parte da física das estrelas de nêutrons, isto é, iremos aplicar essas equações na 
estrela e utilizaremos códigos numéricos para obtenção de dados. 
 
Palavras-chave: Estrelas de Nêutrons, Astrofísica, Física Nuclear, HDQ-I. 

TITLE: An Study of Equations of Quantum Hadrodynamics I for Modeling Neutron Stars. 

Abstract 

Neutron stars are compact objects that fascinate astrophysicists and nuclear physicists. 
They are formed when massive stars run out of fuel and collapse. Due to their extreme 
properties such as pressure, density and magnetic field, these stars are used as a 
laboratory. Currently, interest in the study of neutron stars has increased due to the fact 
that the detection of the first gravitational wave was produced by the collision of two 
neutron stars. In this scientific initiation project we aim to present the neutron star, its 
formation, structure and properties. We will also address the physics behind neutron 
stars, introducing the main objective of our project, which is to obtain the equations of 
Quantum Hadrodynamics I. For future projects we will further develop the physics part 
of neutron stars, that is, we will apply these equations in the star and we will use 
numerical codes to obtain data. 
 
Keywords: Neutron Stars, Astrophysics, Nuclear Physics, QHD-I. 

Introdução 

Estrelas de nêutrons são formadas pelo colapso do núcleo de estrelas massivas com 
massas entre 10 e 25M_Sol. Após o colapso, a estrela massiva explode em supernova. 
O núcleo da estrela massiva é extremamente denso, de modo que a pressão de 
degenerescência dos elétrons não é mais suficiente para manter o núcleo coeso. O que 
ocorre a seguir é o fenômeno de captura dos elétrons pelos prótons, o que resulta em 
nêutrons. Temos, então, a famigerada estrela de nêutrons. Apesar do foco neste projeto 
ser o estudo das estrelas de nêutrons, após o colapso de estrelas massivas têm também 
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duas outras possibilidades: formação de anãs brancas ou buracos negros. Tudo irá 
depender da massa da estrela e se elas são únicas, fazem parte de sistemas binários 
ou sistemas múltiplos. Uma estrela de nêutrons típica tem massa em um intervalo de M 
~ (1 - 2)M_Sol e tem um raio R ≈ 10 - 15 km, onde M_Sol = 2 x 1033 g é a massa solar. 
A densidade de massa de uma estrela de nêutrons é ρ ~ 1015 g/cm3, portanto quase 3 
vezes maior que a densidade da matéria nuclear (núcleo de chumbo) que é ρ = 2,8 1014 
g/cm3. Sem considerar que a densidade da estrela varia com o raio e o seu centro pode 
alcançar uma densidade cerca de 10 vezes maior àquela da matéria nuclear. Esses 
valores estão além daqueles que podem ser investigados nos mais modernos 
laboratórios e as propriedades e composição das estrelas de nêutrons são matéria de 
estudos intensos. Sob esse aspecto, há diversos modelos teóricos que são resolvidos 
numericamente em computadores de alto desempenho ao redor do planeta e a 
validação dos resultados obtidos são comparados aos dados observacionais como 
luminosidade e, a partir dessa, o raio e a massa das estrelas. Atualmente, conhecemos 
massas precisas de aproximadamente 35 estrelas de nêutrons abrangendo o intervalo 
de (1,17 - 2,0) M_Sol e podemos fixar os raios de mais de uma dúzia para o intervalo 
de 9,9 km a 11,2 km. A combinação da mais pesada massa de estrelas de nêutrons 
conhecidas com as medições de raio existentes já impõe restrições significativas à 
equação de estado densa e fria até densidades que são 8 vezes as densidades 
nucleares. Outra importante característica é o campo magnético intenso dessas 
estrelas, acima de 10^12 gauss. Podemos modelar as estrelas de nêutrons físico-
matematicamente ao considerarmos as teorias da relatividade geral e a relatividade 
restrita para descrever as equações de equilíbrio hidrodinâmico das estrelas, e a 
termodinâmica para incorporar uma equação de estado que relaciona a energia e a 
pressão dessas estrelas que também pode levar em conta a temperatura das estrelas. 
A inserção da física nuclear no modelo se faz necessária devido as interações entre as 
partículas (nêutrons, prótons, elétrons, híperons, quarks…) que compõe a matéria 
nuclear. Desse modo, temos um modelo completo que abrange também a força forte. 
Para isso, utilizamos o modelo da Hadrodinâmica Quântica I via campo médio. As 
melhorias são incorporadas por uma equação de estado da matéria nuclear em um 
escopo de teorias relativísticas de campo médio. Essas teorias são ditas efetivas, pois 
as complexas interações são calibradas via parâmetros que indicam a intensidade da 
interação e permitem, via tal calibração, reproduzir as propriedades nucleares bem 
aceitas e resultantes das de outros cálculos teóricos, observações e experimentos. 
 
Metodologia 

 
A execução desse projeto tem como base uma revisão bibliográfica do tema estrelas de 
nêutrons, bem como o estudo de sua formação e estrutura. Utilizamos as teorias da 
relatividade restrita, relatividade geral, física estatística e física nuclear de modo a obter 
todo o conjunto de equações necessárias para compreendermos melhor a física por trás 
das estrelas de nêutrons. Embora ainda não exista uma equação de estado bem 
definida para essas estrelas, temos algumas hipóteses sendo testadas por 
pesquisadores que trabalham com estrelas de nêutrons.  
  
Relatividade Geral  
A estrutura de um cálculo numérico para simular as propriedades de um objeto 
compacto, como as estrelas de nêutrons, se inicia com um modelo esfericamente 
simétrico em equilíbrio hidrostático e que satisfaz a equação de Tolman-Oppenheimer-
Volkoff (TOV). A equação de TOV é obtida a partir da Relatividade Geral de Einstein e, 
portanto, representa uma extensão das leis de Newton ao domínio da Relatividade Geral 
com as seguintes suposições: campo gravitacional estático, campo esfericamente 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2783 

 

simétrico, espaço-tempo vazio e assintoticamente plano. As equações de TOV formam 
um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem da seguinte forma: (vide 
equações 1 e 2) onde P(r), E(r) e M(r) representam a pressão, a densidade de energia, 
e a massa da estrela, respectivamente, G é a constante gravitacional de Newton e c é 
a velocidade da luz no vácuo. Os termos entre parênteses da equação (1) são correções 
ao termo Newtoniano, fora do parênteses. Todas essas correções são positivas e 
maiores que a unidade, ou seja, incrementam a contribuição Newtoniana a cada valor r 
da estrela. Além disso, o próprio gradiente de pressão é uma fonte adicional de 
gravitação, pois é uma forma de energia. A equação (2), se integrada, pode fornecer a 
massa própria da estrela que não é mesmo que dizer a massa bariônica. Nesse caso, 
devemos resolver as equações de estado provenientes da física nuclear para obter a 
massa bariônica. Relatividade Restrita As partículas existentes dentro das estrelas de 
nêutron apresentam alguma dinâmica relativística, de modo que suas energias têm além 
do termo de repouso, contém a energia cinética relativística. A energia total para cada 
uma dessas partículas e que surgirão nos modelos da QHD é: (vide equação 3) onde 
ρ=nm é a densidade de massa, n é o número densidade do gás, k_f é o momento de 
Fermi e c é a velocidade da luz no vácuo. Física Nuclear e Estatística Como o nêutron 
é instável, uma estrela de nêutrons não será constituída somente por essas partículas. 
De fato, ela não pode ser constituída somente por nêutrons. Deve existir uma fração de 
prótons e elétrons surgindo na matéria densa. Os elétrons e prótons são produzidos via 
decaimento-β (beta): (vide equação 4) e processos inversos, onde um elétron e um 
próton espalham em um nêutron e um neutrino (vide equação 5) A Grosso modo, devido 
ao processo em (5), aquele em (4) é cessado porque a energia dos prótons (m_p>m_n) 
torna-se superior à energia dos nêutrons, e esses serão inibidos a decair. No regime de 
baixas temperaturas, isto é, supondo que a temperatura da estrela seja menor que a 
temperatura de Fermi, deve ser garantido o equilíbrio químico: (vide equação 6) que 
significa que se um nêutron decair, então, faz-se necessário que um próton e um elétron 
tomem seu lugar a fim de preencher os estados de energia possíveis. Neutrinos não 
devem ter um potencial químico finito, como eles escapam das estrelas frias sem 
interação. Segue dessa simplificação a condição para a neutralidade de carga dentro 
das estrelas, isto é, (vide equação 7) portanto, temos uma igualdade numérica entre 
nêutrons e prótons. Podemos escrever o equilíbrio beta, dado pela equação (6), em 
termos dos momentos de Fermi que aparecem na equação (3) de modo que seja obter 
uma expressão do momento de Fermi dos prótons em função dos momentos de Fermi 
dos nêutrons e das massas dos nêutrons e dos prótons: (vide equação 8) A energia total 
e a pressão total são a soma das energias e pressões dos elétrons, prótons e nêutrons, 
respectivamente: (vide equação 9) onde, (vide equação 10) e, (vide equação 11) Essas 
equações são suficientes para resolver uma estrela de nêutrons relativística. Teoria 
Quântica de Campos (efetiva) A interação nucleon-nucleon dentro do núcleo se dá via 
troca de mésons. Em uma estrela de nêutrons o processo é similar, porém, os nucleons 
(prótons e nêutons) estão livres. As características da interação nuclear são tais que 
sejam: atrativa, curto alcance, dependa do spin e independa da carga. Na QHD-I, a 
interação é modelada via um potencial de Yukawa: (vide equação 12) onde m_v e m_s 
são as massas dos méson vetorial-ω (repulsão a curtas distâncias) e do escalar-σ 
(atrativo a longas distâncias), as constantes de acoplamento entre os mésons e os 
nucleons são calibrados pelas constantes g_v e g_s. Na aproximação de campo médio 
os campos do núcleon e dos mésons são valores esperados, isto é, (vide equações 13 
e 14) Assim, a lagrangiana da QHD-I para os campos médios é simplesmente: (vide 
equação 15) A partir das equações de Euler-Lagrange é possível obter as equações de 
movimento para cada campo mesônico (σ-ω) e para o nucleon (ψ): (vide equações 16. 
17 e 18) A partir da equação (16), define-se a densidade escalar, (vide equação 19) e 
de (17) a densidade numérica (vide equação 20). 
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Resultados e Discussões 

 
Neste projeto de pesquisa, fizemos uma revisão bibliográfica com foco no estudo das 
estrelas de nêutrons, sua formação, estrutura e um pouco da física necessária para a 
descrição matemática dessas estrelas. O modelo em específico que visamos explorar 
neste projeto é o modelo da Hadrodinâmica Quântica I. Tal modelo contêm equações 
de estado que levam em conta efeitos devido à interação nuclear dos constituintes 
estelares. Para incluir a interação nuclear, devemos construir uma teoria que descreva 
as características observadas experimentalmente: 1. Força atrativa: A força nuclear 
forte é basicamente atrativa, exceto a curtíssimas distâncias. 2. Curto alcance: Através 
de experimentos de espalhamento pode se estimar o alcance da força nuclear forte. 3. 
Dependência do spin: Experimentos relativos a seção de choque do espalhamento 
nêutron-próton mostrou que o estado de singleto de spin é incapaz de formar estados 
ligados. 4. Independência de carga: A força de atração entre dois nucleons é a mesma, 
independente da carga, sendo que o princípio de exclusão de Pauli é o responsável por 
limitar o número de estados disponíveis para dois nucleons idênticos. Utilizamos o 
modelo da Hadrodinâmica Quântica I, ou HDQ-I, porque o comportamento altamente 
não linear da Cromodinâmica Quântica, ou CDQ, na escala de energia hadrônica 
impossibilita qualquer cálculo teórico. Esse é um modelo relativístico proposto por 
Walecka capaz de descrever o comportamento da matéria nuclear simétrica e de 
núcleos finitos. Baseado em uma teoria quântica de campos totalmente relativística, 
descreve a interação entre bárions mediada por mésons escalares e vetoriais. Os 
mediadores responsáveis pelo acoplamento entre os nucleons são o méson escalar 
sigma e o méson vetorial ômega. Na aproximação estática (invariância translacional e 
rotacional) esta interação tem a forma do potencial de Yukawa. Sendo uma teoria de 
campos totalmente relativística, seu formalismo tem que ser invariante frente a 
transformações de Lorentz e retornar os resultados anteriores. Para isso, trabalhamos 
com uma densidade lagrangiana relativística, tal que as variáveis sejam os próprios 
campos. Ao retirarmos os mésons, temos que recuperar a lagrangiana para partículas 
livres. Para resolver as equações que resultam da lagrangiana de Walecka, precisamos 
fazer aproximações de campo médio. Na aproximação de campo médio consideramos 
que a densidade bariônica é grande o suficiente para que as interações bárion-bárion 
sejam desconsideradas, e o único efeito físico relevante é a interação dos bárions com 
um campo médio. Sendo assim, o problema de muitos corpos se reduz ao problema de 
uma partícula sujeita a um potencial efetivo: os campos mesônicos podem agora ser 
substituídos pelos seus valores esperados. Nosso objetivo com este projeto era obter 
as equações (25) e (26), que são as equações (10) e (11) com as contribuições da Física 
Nuclear. Os cálculos realizados se encontram na sessão Método. Na continuidade deste 
projeto, iremos inserir essas equações em um código numérico com o objetivo de coletar 
dados e compará-los com os dados observacionais e da literatura. 
 
Conclusão 

 
Como uma primeira parte deste projeto de Física Nuclear das Estrelas de Nêutrons, 
sendo este um trabalho mais teórico, estudamos a formação da estrela de nêutrons, a 
sua estrutura e a importância de se estudar tais objetos. Também estudamos o modelo 
relativístico de campo médio da Hadrodinâmica Quântica I, aplicado às estrelas de 
nêutrons, calculamos as equações de movimento e equações de estado. As equações 
de estado apresentadas levam em conta efeitos devido à interação nuclear dos 
constituintes estelares. Na continuidade deste projeto, visamos aprimorar cálculos 
teóricos já realizados, refinar o modelo aqui apresentado e buscar dados experimentais 
recentes para uso em um código numérico já em elaboração. 
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TÍTULO: Avaliação das Propriedades Fotocatalíticas do Molibdato de Cobalto Obtido via 

síntese Hidrotermal 

Resumo 

Os resíduos sólidos marcam fortemente o cenário de alterações climáticas com as 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) em seus produtos reacionais, contribuindo 
assim para um notório impacto ambiental. Partindo dessa problemática é de extrema 
importância o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias 
ambientalmente adequadas de tratamento e destinação final de resíduos. Sendo assim, 
propõe-se a análise da viabilidade de emprego do molibdato de cobalto (CoMoO4) em 
uma estrutura fotocatalítica para a conversão do metano gerado em aterros sanitários, 
em metanol. O projeto utilizou-se do respaldo teórico de uma revisão sistemática 
recorrendo-se às bases de dados Web of Science e Scopus para selecionar 
sistematicamente artigos relacionados à análise do método hidrotermal e seus 
parâmetros, buscando verificar a viabilidade técnica de utilização do método para a 
síntese do composto pretendido, avaliando criticamente sua eficiência, auxiliando a 
tomada de decisões futuras de uma rota de síntese eficaz e que apresente bons 
resultados como elemento fotocatalisador. 
 
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Molibdato de cobalto. Método hidrotermal. 

TITLE: Evaluation of the Photocatalytic Properties of Cobalt Molybdate Obtained via 

hydrothermal synthesis 

Abstract 

Urban solid waste strongly marks the climate change scenario with the emission of 
greenhouse gases (GHGs) in its reaction products, thus contributing to an environmental 
impact. Based on this problem, it is of extreme importance the improvement of new 
technologies that correctly deal with its final disposal. Therefore, an analysis of cobalt 
molybdate (CoMoO4) in a photocatalytic structure for the transformation of methane into 
methanol is proposed. The project uses the respective theorist in a systematic review 
that is based on the Web of Science and Scopus databases to systematically select 
articles in the analysis of the hydrothermal method and its tests for the analysis of the 
compound, critically evaluating its use. Finally, to make future decisions on an effective 
treatment route that presents a good characterization of the compound for use in 
photocatalysis. 
 
Keywords: Solid waste. Cobalt molybdate. Hydrothermal method. 

Introdução 

É notório que as emissões de gases de efeito estufa há bastante tempo vem sendo uma 
pauta de extrema importância no âmbito social e político. Atrelado a isso, a 
decomposição de resíduos sólidos em lixões e aterros sanitários contribui 
significativamente para o aumento global das emissões de GEE, visto que a degradação 
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ocorre de forma biológica e o subproduto dessa reação emite biogás constituído 
basicamente de metano, dióxido de carbono e gases traços que podem ser tóxicos 
(HRAD et al., 2012). 
 
O estilo de vida orientado para o consumo e o uso excessivo de embalagens são umas 
das causas principais para a geração dos produtos residuais e o crescente aumento dos 
desafios para encontrar soluções sustentáveis para os problemas dos resíduos sólidos 
urbanos (VALLINI, 2009). 
 
Em decorrência disso, os resíduos sólidos constituem um dos grandes problemas 
ambientais na vida urbana do século XXI. De acordo com o Diagnóstico do Manejo de 
Resíduos Sólidos Urbanos em 2018, das 62,78 milhões de toneladas de resíduos 
coletados no ano de 2018, 24,4% ainda são dispostas de forma inadequada (em lixões 
e aterros controlados) (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria 
Nacional de Saneamento – SNS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: 
Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2018). 
 
Frente às demandas impostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, 
instituída pela Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010), se faz necessário um maior investimento 
em tecnologia, em educação e em gestão do conhecimento. Segundo Nonaka e 
Takeuchi (1997) é grande a importância de gerar crenças, compromissos, situações e 
interações apropriadas, para que as informações sejam convertidas em conhecimento, 
e possam circular aprimorando comportamentos e atitudes. 
 
Partindo da necessidade de novas tecnologias que possibilitem um tratamento para 
conversão de metano (poluente proveniente da decomposição de matéria orgânica) em 
metanol, os molibdatos de metais de transição são exemplos de agentes químicos com 
diversas propriedades, dentre elas, fotocatalíticas. Devido às características marcantes 
da não-toxicidade e alta estabilidade, os compostos de molibdênio atraíram uma ampla 
gama de pesquisadores pela versatilidade de suas propriedades catalíticas, tornando-
os um material promissor para várias aplicações, incluindo supercapacitores, materiais, 
sensores, fotocatálise e magnetismo (SATPATHY et al., 2019). 
 
Nesse sentido, o molibdato de cobalto (CoMoO4) vem sendo estudado por vários 
pesquisadores por apresentar propriedades que garantem uma certa estabilidade em 
condições ambiente, sendo um excelente intermediário químico no processo de 
degradação fotocatalítica de compostos orgânicos. 
 
Uma das tecnologias que vem sendo desenvolvida é a utilização do molibdato de 
cobalto (CoMoO4) em um filtro para converter o metano, por exemplo, em metanol. 
Nesse sentido, a partir da produção desse compósito químico, o próprio será utilizado 
em uma membrana para contribuir na redução dos GEE´s. 
 
Há diferentes métodos de síntese para obtenção desse composto como, por exemplo, 
reação em estado sólido, em fase líquida, sol-gel, hidrotermal e co-precipitação via 
oxalato. Para o projeto em questão foi escolhido a rota hidrotérmica. Essa, por sua vez, 
apresenta uma variação de diferentes rotas. Sendo assim, torna-se relevante um 
direcionamento por revisão sistemática em artigos publicados para um melhor 
aprofundamento da metodologia escolhida. 
 
A rota hidrotermal é considerada um dos modelos mais simples e eficazes para 
obtenção do composto. De uma forma geral, a síntese hidrotérmica refere-se à reunião 
de substâncias por meio de reações químicas em uma solução selada e aquecida acima 
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da temperatura e pressão ambiente (AD Li , WC Liu, 2010). 
 
Nesse sentido, o planejamento dessa pesquisa científica objetiva um estudo conduzido 
por uma revisão sistemática acerca dos diferentes parâmetros utilizados na metodologia 
hidrotérmica para o molibdato de cobalto. 
 

Metodologia 

 
O artigo em questão seguiu as diretrizes de uma revisão sistemática para condução de 
decisões referentes ao projeto de pesquisa em relação à metodologia hidrotermal e a 
caracterização do molibdato de cobalto (CoMoO4) para fins fotocatalíticos. Para a 
esquematização da escolha bibliográfica utilizou-se as orientações do fluxograma 
indicado pelo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses 
(Moher et al., 2009). 
 
A pesquisa sistemática foi realizada em abril, maio e junho de 2020 através do portal 
periódicos da CAPES/MEC utilizando as seguintes bases de pesquisas: Web of Science 
- Coleção Principal (Clarivate Analytics) e Scopus (Elsevier). As escolhas referentes às 
bases de pesquisas utilizadas deu-se pela relevância e número de publicações nas 
áreas de pesquisas em tecnologias, ciências da terra e engenharias. 
 
A busca pelos artigos foi excutada partindo-se das seguintes palavras-chave e 
operadores booleanos: “Cobalt Molybdate AND Hydrothermal Method”; “CoMoO4 AND 
Hydrothermal Method”. Além disso, foram considerados como critérios: ano (artigos 
publicados entre 2010 e 2020), língua (inglês) e tipo (artigo). Foram selecionados todos 
os artigos empíricos publicados em periódicos científicos que estivessem relacionados 
à síntese efetiva do molibdato de cobalto (CoMoO4) pelas diferentes técnicas do método 
hidrotermal. 
 
Além do estudo sistemático dessa revisão bibliográfica, a pesquisa serviu também como 
uma boa referenciação das instituições que mais estão envolvidos e com tendências em 
desenvolver novas tecnologias com o molibdato de cobalto (CoMoO4). Sendo assim, foi 
utilizada uma ferramenta de pesquisa avançada para mostrar os países que mais 
publicaram artigos dentro dessa temática. 
 
Após a identificação dos artigos através das ferramentas definidas anteriormente, teve-
se uma triagem para a exclusão de duplicatas nas bases de pesquisas e suas 
respectivas combinações de palavras-chave. Em seguida, os artigos foram submetidos 
a uma avaliação considerando o seu título, resumo e obediência à temática quanto ao 
critério de elegibilidade. A partir dessa primeira exclusão, os materiais escolhidos foram 
sujeitos a uma leitura completa do texto. Por fim, dos artigos escolhidos para a leitura 
completa, foram incluídos na revisão, os que apresentaram maior relevância para o 
estudo e tomada de futuras decisões no projeto. 
 
Com todo o respaldo da literatura e a revisão sistemática, o direcionamento da pesquisa 
em questão vai ser espelhada nos melhores resultados da síntese e caracterização para 
o composto no método hidrotermal. 

  

 
Resultados e Discussões 
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Foram identificados ao todo 164 artigos nas bases de pesquisa, com a seguinte 
distribuição: Web Of Science (n = 93) e Scopus (n = 71). Depois da exclusão das 
duplicatas, os artigos foram reduzidos a 100. A partir desse número, a triagem inicial foi 
realizada levando-se em conta a exclusão de artigos por análise do tema e resumo que 
não contemplavam a concordância com a proposta do projeto, ficando 21 artigos para 
um estudo completo. Por último, 10 artigos foram selecionados para a inclusão na 
revisão. Tal escolha foi definida partindo da relevância, elegibilidade e confiabilidade 
dos resultados para o estudo em questão. Para uma melhor visualização das decisões 
tomadas relacionando os números das amostras, a apresenta-se na Figura 1, um 
diagrama de blocos no modelo do PRISMA ilustrando o procedimento de seleção.  
  
Como a revisão sistemática contempla um estudo bibliográfico de forma abrangente e 
planejada, informações como abordagem de pesquisa, local de publicação e área de 
atuação dos autores é de significativa relevância no contexto. Partindo dessa premissa, 
os quadros 1, 2, 3 e 4 identificam os artigos incluídos no estudo de forma resumida e 
descreve um pouco sobre o método de cada um e seus respectivos resultados obtidos. 
  
Das publicações dos periódicos científicos escolhidos, destacam-se as áreas de 
química (60%), ciência dos materiais (30%) e tecnologia (10%). Quanto à área de 
atuação de dos autores, representada visualmente pela tabela 1, tem-se cientistas na 
área de química; física; engenharia química; ciências da vida; tecnologia e ciência dos 
materiais; engenharia biônica e nanotecnologia. No que se refere aos locais das 
instituições de origem e laboratórios, a China apareceu em primeiro lugar (60%), com o 
maior número de desenvolvimento das pesquisas selecionadas. 
  
Para o método hidrotermal utilizado, as produções científicas analisadas mostraram 
uma total compatibilidade em questão do equipamento utilizado para a reação 
hidrotérmica. Todos os artigos empregaram o teflon como material de revestimento, com 
capacidade para 50 a 70 mL em seu volume. Esse teflon era então selado em uma 
autoclave de aço inoxidável e submetido à um aumento de temperatura por um 
determinado tempo. 
 
As condições operacionais a que as soluções foram submetidas no procedimento 
descrito foram de extrema importância para os diferentes resultados obtidos na 
caracterização do composto. Tais procedimentos conferidos nos artigos podem ser 
visualizados na tabela 2. 
 
Como observado, a escolha desses parâmetros foram bem diversificadas no espaço 
amostral, entretanto, 40% dos artigos utilizados apresentaram compatibilidade no tempo 
reacional e temperatura ajustada da autoclave, sendo estes os de 12 horas e 
submetidos a 180°C. Em uma outra abordagem, as variáveis temperatura e tempo de 
forma separada estão representadas abaixo pelo gráfico 1 e gráfico 2. 
 
Em seguida, os precipitados obtidos com os diferentes critérios escolhidos passaram 
por uma etapa de lavagem, secagem e calcinação. Esses 3 tratamentos também são 
de extrema significância para o resultado do composto final. 
  
Meng et al. (2017) utilizou como reagentes químicos cloreto de cobalto, cloreto de 
níquel, molibdato de amônio, ureia, etanol e água. A solução foi tratada com pano de 
carbono durante o período reacional hidrotermal de 12h a 120°C, depois resfriado, 
lavado e seco a 60°C por 12 horas. Pela análise no supercapacitor (EDLC) o molibdato 
de cobalto com pano de carbono apresentou uma estabilidade eletroquímica satisfatória 
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e uma grande área superficial por BET. Os elementos Co, Mo e O foram distribuídos 
homogeneamente no tecido de carbono e os picos de difração para essa análise 
mostraram uma estrutura cristalina. Os resultados mostraram uma excelente atividade 
catalítica. 
 
Candler et al. (2015) empregaram molibdato de sódio, acetato de cobalto tetrahidratado, 
etanol, etileno glicol e água para a reação hidrotérmica, a qual foi mantida a 150°C por 
12 horas. O precipitado foi lavado com água destilada e seco a 500°C por 4 horas. Em 
seus resultados, os padrões de DRX estão de acordo com o padrão de CoMoO4 
(JCPDS, cartão nº 21-0868). A ausência de outros picos de impureza, exceto os de 
CoMoO4, sugere que os materiais sintetizados são puros de fase. A razão de 
concentração relativa de Co, Mo e O foi observada em cerca de 1: 1: 4, o que confirma 
ainda mais a fase CoMoO4. 
 
Wu & Zhang (2014) em sua síntese utilizaram molibdato de sódio, nitrato de cobalto e 
água para o tratamento selado a 180°C por 12 horas. Em seguida, o produto foi 
resfriado, centrifugado e lavado várias vezes para remoção de impurezas. As 
caracterizações confirmam a presença do molibdato de cobalto (CoMoO4) em sua forma 
hidratada seguindo o cartão (JCPDS n° 26-0477). 
 
Satpathy et al. (2019) reagiu molibdato de sódio, acetato de cobalto e ureia mantida a 
220°C por 24 e 48 horas separadamente por duas reações. Os precipitados foram 
removidos por filtração, lavados várias vezes com água destilada para remover os íons 
residuais e secos a 60 ° C. No que se diz respeito a caracterização, o padrão de DRX 
da amostra CM-2 revelou que os picos mais intensos correspondem ao CoMoO4 (PDF 
nº 00-026-0477). Os autores revelam a formação do composto devido ao processo de 
dissolução-precipitação de cada óxido/hidróxido de metal. Entretanto, não se obteve a 
formação de uma fase pura. O estudo provou que o composto ainda assim apresenta 
um forte potencial para um material fotocatalisador e supercapacitivo. 
 
Zang et al. (2018) partiu dos reagentes de molibdato de sódio e nitrato de cobalto 
cultivados em uma espuma de níquel. A reação ocorreu durante 6 horas a 150°C, 
seguida por uma calcinação a 450°C durante 2 horas. Os resultados obtidos tiveram 
alterações notáveis na estrutura de fase, com picos danificados na estrutura pós 
calcinação com uma dispersão significativa dos tamanhos particulados. Entretanto, com 
uma manipulação desse composto em novos experimentos, atributos favoráveis foram 
observados, possibilitando uma futura aplicação no catalisador em uma reação de 
evolução do hidrogênio. 
 
Wang et al. (2018) em sua reação utilizaram uma solução de heptamolibdato de amônio 
tetra-hidratado, nitrato de cobalto, água e ureia, a qual foi submetida a 180°C durante 
diferentes tempos, secos a 60°C em uma estufa a vácuo por 10 horas e calcinado por 2 
horas a 400°C. O padrão observado no XRD condiz com a ficha de CoMoO4 (JCPDS 
No. 21-0868). Contudo, observou-se uma cristalização fraca nas amostras, sendo a 
melhor, obtida para o material no tempo de 12 horas, o qual teve os nanoflocos mais 
espessos. e, consequentemente, uma melhor validação de resultados de aplicações de 
fotocatálise e eletrocatálise. 
 
Rahulan et al. (2017) operou com os precursores de molibdato de sódio, nitrato de 
cobalto e água em uma reação hidrotermal durante 12 horas em uma temperatura de 
180°C. Então, o sólido precipitado foi separado, lavado com água deionizada, etanol e 
acetona, seco e calcinado a 450° durante 2 horas. A concordância com o cartão JCPDS 
(26-0477) mostra resultados compatíveis com o molibdato de cobalto, com um 
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confortável grau de pureza na nanoestrutura do composto. Além disso, ainda em sua 
caracterização, o crescimento uniforme garantiu uma satisfatória repercussão do 
material em sua estruturação. 
 
Zhao et al. (2019) utilizou uma solução de nitrato de cobalto, molibdato de sódio e água 
junto com um tecido de carbono em uma autoclave mantida a 140°C por 4 horas. O 
precipitado foi resfriado naturalmente, lavado com água e etanol, depois seco a 50°C 
por 6 horas. A boa cristalinidade e tamanho com as nanopartículas interconectadas de 
acordo com a investigação das técnicas aferidas, demonstrou uma atividade catalítica 
superior com conclusões promissoras na aplicação desse composto. 
 
Fang et al. (2018) em um procedimento típico de mistura, cloreto de cobalto hexa-
hidratado e molibdato de amônio tetra-hidratado foram dissolvidos em água sob 
agitação contínua. A solução foi transferida para a autoclave dando início ao 
procedimento hidrotérmico em um forno elétrico à 150°C por 5 horas. Depois de um 
resfriamento até a temperatura ambiente, o produto foi centrifugado, lavado com água 
destilada e etanol e então seco a 60°C. Uma abordagem diferente utilizada pelos 
autores foi o recozimento do precursor a 300°C em árgon puro por 3 horas. O padrão 
de XRD mostra um cartão (JCPDS n° 21-0868) confirmando uma síntese bem sucedida 
de CoMoO4. Acrescenta-se ainda uma distribuição uniforme pela estrutura do 
composto, em uma razão atômica que indica uma boa estruturação do cristal. O plano 
do molibdato de cobalto mostrou-se favorável para o uso em novos supercapacitores de 
alto desempenho e eletrocatalisadores. 
 
Padmanathan et al. (2015) partiu dos materiais químicos de nitrato de cobalto e 
molibdato de sódio, água e uma fibra de carbono (CFC) pré tratado. No forno reacional, 
a mistura estava sob as condições de 180°C por 12 horas, em seguida, resfriou-se até 
a temperatura ambiente, lavado e então calcinado por 2 horas a 500 °C. Os picos de 
difração foram bastante similares à estrutura α-CoMoO4 com uma excelente 
correspondência ao arquivo (JCPDS n° 21-0868). Nesse artigo temos a particularidade 
do molibdato de cobalto em uma estrutura de fibra de carbono (CFC). Nesse sentido, a 
morfologia do composto no tecido apresentou um crescimento das partículas bem 
interligadas na superfície de CFC. 
 
Em todos os artigos analisados, as propriedades do molibdato de cobalto (CoMoO4) 
foram selecionadas com uma finalidade de absorção ótica, fotocatalítica e de potencial 
eletroquímico. As propriedades desse material são estudadas em grande parte para 
reações de eletro-oxidação de componentes poluentes. A representação positiva em 
futuros projetos de supercapacitores com esse composto são bastante promissoras 
diante dos outros molibdatos de metais de transição. 
 
Tratamento com ureia, tecido de carbono e espuma de níquel são algumas tecnologias 
acopladas ao CoMoO4 para tentar novas propriedades promissoras na aplicação desse 
composto. Os artigos selecionados apresentaram uma proposta recorrente de uso 
dessas tecnologias, conduzindo técnicas fáceis e promissoras de aplicação na adesão 
das partículas. 
 
Um outro ponto que diferencia a síntese dos compostos pelo estudo sistemático da 
literatura é a escolha dos reagentes químicos que estarão presentes na reação 
hidrotermal. Percebe-se que a combinação do nitrato de cobalto e molibdato de sódio é 
bastante utilizado para a mistura reacional, 50% dos artigos trabalham diante essa 
combinação. Outros precursores como cloreto de cobalto, molibdato de níquel, 
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molibdato de amônio e acetato de cobalto foram também apresentados para essa etapa 
de obtenção da composição final do produto desejado. 
 
Com o respaldo da literatura na concordância com a temática escolhida em uma 
abordagem obtida por uma verificação sistemática, o amadurecimento de ideias com 
esse estudo facilitou a tomada de decisões para um melhor direcionamento do projeto 
em questão. Sendo assim, levando-se em conta os melhores resultados obtidos na 
caracterização do composto e sua futura aplicação, escolheu-se trabalhar com uma rota 
sintética utilizando os reagentes de molibdato de sódio e nitrato de cobalto. 
 
No que se refere a lavagem após o período de autoclave, 50% dos artigos utilizaram 
água destilada, 40% água deionizada e 10% não deixou essa etapa especificada. A 
utilização de etanol também foi um componente químico selecionado em algumas 
situações para esse processo, escolhido em 30% das publicações estudadas. 
 
A mistura líquida desses dois componentes será colocada em um reator de autoclave 
hidrotérmica de aço inoxidável com um Teflon de 50 mL acoplado dentro de sua 
estrutura. Então, na etapa reacional, a solução será submetida a condições de 180°C 
durante 12 horas em uma estufa de aquecimento. A opção por estes parâmetros foi 
baseada nos melhores resultados obtidos durante a caracterização e sua frequência de 
aparição nos artigos selecionados. Depois, a solução vai passar por um processo de 
lavagem com pH neutro, filtração a vácuo, secagem do precipitado a 60°C durante 10 
horas segundo Li et al. (2018); e calcinação da amostra com testes para 400°C e 450°C 
no tempo de 2 horas na mufla (ZANG et al. 2018; RAHULAN et al. 2017; Li et al. 2018). 
 
A caracterização inicial de análise conforme Wu & Zhang. (2014); Li et al. (2018); 
Rahulan et al. (2017); Padmanathan et al. (2015); dentre outros autores, será conduzida 
por uma difração de Raio-X da amostra para identificação dos picos e concordância com 
a ficha do molibdato de cobalto. Além disso, também será feito uma microscopia 
eletrônica de varredura com o intuito de visualizar a estruturação, organização e 
tamanho das partículas do composto. Para o teste das propriedades fotocatalíticas, em 
concordância com Tiao et al. (2018); Fan et al. (2017), será utilizado o azul de metileno 
como indicador de degradação na reação de fotocatálise. 
 
A esquematização da rota de processo para o molibdato de cobalto pode ser visualizada 
pela figura 2. 

  

 

Conclusão 

 
A síntese e caracterização na ciência dos materiais são ferramentas de extrema 
importância para garantia de uma obtenção efetiva do produto desejado. Nesse sentido, 
é justo pontuar que uma revisão aprofundada da literatura é essencial para o 
desenvolvimento do projeto. Partindo dessa premissa, foi realizado uma revisão 
sistemática para definir uma rota hidrotermal para síntese do molibdato de cobalto, 
selecionando 10 artigos publicados em periódicos para uma análise crítica. 
 
Estatísticas percentuais e análise comparativa foram abordagens utilizadas para 
comprovar a concordância dos parâmetros, sua relevância e os resultados desejados 
com a síntese e caracterização. Sendo assim, escolheu-se uma rota com reagentes 
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químicos com molibdato de sódio e nitrato de cobalto em um reator de autoclave 
hidrotérmica de aço inoxidável com um Teflon de 50 mL com os parâmetros reacionais 
de 180°C por 12 horas. A caracterização vai ser direcionada pela técnica de difração de 
raio-x, microscopia de varredura e então testes fotocatalíticos serão realizados. 
 
O Teflon a ser utilizado já foi comprado e usinado nas dimensões citadas. Os reagentes 
necessários para a síntese também já foram adquiridos. O atraso experimental após a 
definição da rota deu-se pelos imprevistos decorrentes da pandemia do novo corona 
vírus., Assim que os laboratórios forem liberados, os procedimentos de síntese e 
caracterização serão realizados. 
 
Nessa perspectiva, levando-se em conta a responsabilidade social para promover 
tecnologias que visem medidas preventivas ao combate dos efeitos climáticos no 
cenário atual, o projeto em questão está sendo desenvolvido para futuramente agregar 
impactos positivos no âmbito ambiental. Nesse sentido, espera-se avaliar as 
propriedades fotocatalíticas do molibdato de cobalto (CoMoO4) e sua futura participação 
como agente de degradação de poluentes orgânicos em uma tecnologia para diminuição 
do agravante gases do efeito estufa (GEE). 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Diagrama de blocos para a revisão sistemática. Legenda: n = número. Fonte: 
Autor. 
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Quadro 1 - Dimensões analisadas nos artigos 1, 2 e 3. Fonte: Autor. 
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Quadro 2 - Dimensões analisadas nos artigos 4, 5 e 6. Fonte: Autor. 
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Quadro 3 - Dimensões analisadas nos artigos 7, 8 e 9. Fonte: Autor. 
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Quadro 4 - Dimensões analisadas no artigo 10. Fonte: Autor. 

 

 

Tabela 1 – Área de atuação dos autores e sua respectiva aparição nos artigos. Fonte: 
Autor. 

 

 

Tabela 2 – Tempo e temperatura para o período reacional na autoclave. Legenda: N = 
Quantidade de artigos que apresentam concordância do mesmo tempo e temperatura 
na autoclave. Fonte: Autor. 
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Gráfico 1 – Percentual das temperaturas reacionais na autoclave em função da 
quantidade de artigos analisados. Fonte: Autor. 

 

 

Gráfico 2 – Percentual dos tempos reacionais na autoclave em função da quantidade de 

artigos analisados. Fonte: Autor. 
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Figura 2 – Fluxograma da rota de processo para o molibdato de cobalto. Fonte: Autor. 
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TÍTULO: Estudo da adição de carbetos refratários nanométricos em aço sobre suas 

propriedades mecânicas e físicas 

Resumo 

Nos últimos anos, os compósitos de matriz metálica (CMM) reforçados com partículas 
cerâmicas passaram a ser destaque em aplicações de alto desempenho. O aço 
inoxidável 316L é amplamente usado por sua propriedade de alta resistência à corrosão 
e alta tenacidade. No entanto, sua aplicação é limitada pela baixa resistência ao 
desgaste, em consequência de sua baixa dureza. Diante disso, a presente pesquisa tem 
como objetivo analisar o efeito da adição de carbeto de tungstênio (WC) na 
microestrutura e nas propriedades mecânicas do aço inoxidável austenítico 316L. 
Inicialmente, foi realizada a síntese do WC via reação gás sólido entre paratungstato de 
amônia (APT) e os gases CH4/H2 em reator de leito fixo. Após isso, seriam adicionados 
2, 5 e 10%, em peso, de WC ao aço, seguindo para a moagem de alta energia por 2 
horas com velocidade de 400 rpm em moinho tipo planetário. Em seguida, as misturas 
seriam compactadas a frio sob uma pressão uniaxial de 700 MPa. Os compactados a 
verde seriam sinterizados em forno resistivo à vácuo a uma temperatura de 1290°C por 
60 minutos, com taxa de aquecimento de 10°C/min. Espera-se que a incorporação de 
WC resulte em maiores valores de dureza e de resistência ao desgaste que o aço 316L 
puro em virtude da maior densificação, do refino de grão e presença de precipitados no 
contorno de grão. 
 

Palavras-chave: carbeto de tungstênio,aço inoxidável 316L,partículas 

nanométricas,CMM 

TITLE: Effect of the addition of tungsten carbide synthesized via solid gas reaction in 

316L austenitic stainless steel 

Abstract 

In recent years, metal matrix composites (MMC) reinforced with ceramic particles have 
come to be highlighted in high performance applications. 316L stainless steel is widely 
used for its property of high corrosion resistance and high toughness. However, its 
application is limited by its low wear resistance, due to its low hardness. Therefore, this 
research aims to analyze the effect of the addition of tungsten carbide (WC) on the 
microstructure and mechanical properties of 316L austenitic stainless steel. Initially, WC 
synthesis was performed via a solid gas reaction between ammonia paratungstate (APT) 
and CH4 / H2 gases in a fixed bed reactor. After that, 2, 5 and 10%, by weight, of WC to 
steel can be applied to the steel, proceeding to the high energy milling for 2 hours with a 
speed of 400 rpm in a planetary mill. Then, the mixtures were cold compacted under a 
uniaxial pressure of 700 MPa. The Green compacts are sintered in a vacuum-resistant 
oven at a temperature of 1290 ° C for 60 minutes, with a heating rate of 10 ° C / min.It is 
expected that the incorporation of WC will result in higher values of hardness and wear 
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resistance than pure 316L steel due to the higher densification, grain refining and the 
presence of precipitates in the grain boundary. 
 
Keywords: tungsten carbide, 316L stainless steel, nanometer particles, MMC 

Introdução 

Nos últimos anos, os compósitos de matriz metálica (CMM) têm sido amplamente 
estudados devido às suas excelentes propriedades mecânicas e térmicas. (WANG, LI, 
TAO, 2016; KEMAL, MAHMUT, 2005) Nas indústrias aeroespacial, automotiva e 
química, os CMM reforçados com partículas cerâmicas passaram a ser destaque em 
aplicações de alto desempenho por conseguir unir as propriedades inerentes aos 
materiais metálicos (alta resistência, boa plasticidade e tenacidade ao impacto) e aos 
materiais cerâmicos (alta dureza, alta resistência ao desgaste, estabilidade térmica e 
resistência à corrosão). (ZHANG et al., 2017; ZHAO et al., 2018) 
  
 O aço inoxidável austenítico 316L é bastante utilizado nas indústrias química, de 
construção naval, automotiva, médica e nuclear, por apresentar alta resistência à 
corrosão, elevada resistência à fluência e alta tenacidade. No entanto, sua baixa 
resistência ao desgaste impede seu uso em equipamentos/componentes submetidos a 
elevadas cargas ou com alto requisito de dureza. (ZHAO et al, 2018; ALMANGOUR et 
al, 2018)  
  
Como uma maneira de melhorar suas propriedades mecânicas ,a incorporação de 
partículas de carbetos e óxidos, como: Y2O3, SiC, Al2O3 , TiB2 e TiC vêm sendo 
estudadas. (TJONG, LAU, 1999; ALMANGOUR et al, 2018;PAGOUNIS, LINDROOS, 
1998; SURESH et al., 2016; LIN, XIONG, 2012) Entre essas partículas cerâmicas, o 
carbeto de tungstênio (WC) destaca-se por apresentar alta temperatura de fusão (2600–
2850 °C), e alta dureza (16–22 GPa de 500 g de carga Vickers), combinada com uma 
alta tenacidade à fratura (28 MPa m 1/2 ). Além dessas propriedades, possui elevada 
resistência à compressão (5 GPa a 20 °C) e apresenta uma alta resistência à oxidação 
e à corrosão. (SHABGARD, NAJAFABADI, 2014; KOC, KODAMBACA, 2000; LIN et al., 
2013; WANG, LI, TAO, 2016; ZHAO et al. 2018; ZHANG et al., 2017)  
  
Neste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo produzir a baixa temperatura 
carbeto de tungstênio (WC) nanométrico via reação gás sólido entre paratungstato de 
amônio e mistura de hidrogênio e metano. Para desenvolver, através das etapas de 
metalurgia do pó, um compósito metálico com matriz de aço inoxidável 316L reforçado 
com partículas nanométricas carbeto de tungstênio e avaliar o efeito de incorporar ao 
aço diferentes proporções de carbeto de tungstênio - WC (2, 5 e 10% em peso). 
 
Metodologia 

 
Para o desenvolvimento da pesquisa, as matéria-prima usadas foram o pó de aço 
inoxidável austenítico 316L atomizado à água, com tamanho médio de 45 µm, e 
partículas nanométricas de carbeto de tungstênio (WC) obtidas via reação gás sólido.  
  
1. Síntese do Carbeto de Tungstênio 
  
 A obtenção do Carbeto de Tungstênio (WC) ocorreu via reação gás sólido entre 
paratungstato de amônia tetra hidratado [(NH4)10 (H2 W12 O42 ).4H2O], e a mistura 
gasosa de metano/hidrogênio (5 % de metano e 95% de hidrogênio) em reator horizontal 
de leito fixo. O reator é constituído por um tubo de alumina, com 800mm de comprimento 
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e 31,5 mm de diâmetro, envolvido por um forno resistivo bipartido com sistema de 
vedação e controladores de gás acoplados. Uma navícula de alumina, contendo 2g do 
paratungstato de amônia (APT) foi inserida no centro do reator. Em seguida, o sistema 
foi vedado e o fluxo de gás foi ativado. Após a purga, inicia-se aquecimento a taxa de 
5°C/min até 850°C, permanecendo nesse patamar por 2 horas. Durante esse período, 
o precursor foi submetido fluxo da mistura gasosa de CH4 e H2 à vazão total de 17L/h. 
Após o resfriamento, o pó obtido foi analisado por difração de raio x para assegurar a 
obtenção da fase WC pelo processamento. A metodologia de síntese descrita foi 
desenvolvida por De Medeiros (2002).  
  
2. Metalurgia do pó  
  
Para avaliar a influência do carbeto de tungstênio sob a matriz de 316L, seriam 
incorporadas diferentes proporções (2, 5 e 10%) de WC ao aço 316L. Esta etapa não 
foi realizada devido a suspensão das atividades acadêmicas, mas o procedimento 
planejado será descrito. Tabela 1 - Composições dos compósitos formulados pelo 
processo de mistura. 
  
 Os pós (316L e WC) seriam homogeneizados em um moinho planetário de alta energia 
durante 2 horas, com velocidade de 400 rpm. Em seguida, compactados sob pressão 
de 700 MPa e sinterizados em forno à vácuo. Os compactos a verde seriam aquecidos 
a taxa 10 °C/min até 1290 °C, permanecendo neste patamar durante 60 min e resfriados 
dentro do forno. Amostras de aço inoxidável puro também iriam ser preparadas 
seguindo a mesma rota para efeito de comparação.  
  
3. Difração de Raio X  
  
A difração de Raio x (DRX) é uma técnica padrão para analisar estruturas, podendo 
fornecer informações sobre parâmetro de rede, tamanho e orientação de cristais. A 
análise foi realizada em um difratômetro de raio x da marca Shimadzu modelo XDR-700, 
utilizando emissão de Cu Kalfa (lambda =1, 5406 A) gerada por uma corrente de 30 mA 
e tensão de 40KV. As fases cristalinas foram identificadas com o auxílio do programa 
de análise cristalográfica e a bases de dados de estruturas cristalinas Inorganic Crystal 
Structure Database (ICSD)  
  
4. Avaliação das propriedades  
  
As amostras sinterizadas passariam pelas etapas de lixamento, seguindo a sequência 
de lixas: 100, 120, 220, 400, 800 e 1200 mesh, de polimento com alumina 1 um e de 
ataque químico com o reagente Marble. Seguindo para lavagem em água corrente e 
limpas com álcool para retirada do ácido e secas com secador.  
  
4.1. Caracterização Microestrutural As análises microestruturais seriam realizadas 
através microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 
avaliar a distribuição de carbeto e de poros, assim como tamanho e formato do grão da 
matriz.  
  
4.2. Ensaio de Microdureza Vickers  
  
O ensaio de microdureza Vickers utilizaria a norma ASTM E384 como referência. Ao 
longo da superfície, nas amostras seriam aplicadas 10 indentações com uma carga de 
500g por 15 segundos, utilizando o equipamento Shimadzu HMV 2000 Micro Hardness 
Tester.  
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4.3. Fluorescência de Raio X  
  
A análise química seria feita usando o espectrômetro de fluorescência de raio x de 
energia dispersiva EDX - 720/800 HS Shimadzu. Este equipamento realiza análise 
qualitativa e quantitativa de elemento químico na faixa de sódio a tungstênio. 
 
Resultados e Discussões 

 
Devido a suspensão das atividades acadêmicas, as análises planejadas não foram 
totalmente realizadas. Dessa forma, nesta seção serão apresentados os resultados da 
síntese do carbeto de tungstênio e os resultados esperado para o compósito a partir de 
revisão bibliográfica.  
  
3.1. Carbeto de Tungstênio  
  
A reação entre APT e uma mistura gasosa de H2 e CH4 evoluiu de acordo com a 
equação 1, mostrada na seção metodologia. Com a elevação da temperatura, o APT 
sofre decomposição, liberando H2O e NH3 até 500 °C, formando um óxido de 
tungstênio. Em seguida, a reação prossegue através da redução por H2 de óxidos 
intermediários de tungstênio (WO2,9 , WO 2,72 e WO2) até tungstênio metálico. 
Finalizando com a carburação de W pelo metano. (MEDEIROS at el, 2001)  
  
No padrão de difração obtido para o pó sinterizado foi identificado duas fases cristalinas, 
WC (ICSD: 015406) de estrutura hexagonal e W2C (ICSD: 043017) de estrutura 
ortorrômbica. O resultado indica que os parâmetros adotados na síntese não formaram 
suficientes para haver a carburação completa do W2C.  
  
Não foi possível reproduzir os dados de De Medeiros(2002) e Medeiros at el. (2009), 
que obtiveram 100% de fase WC em suas síntese utilizando parâmetros similares aos 
da presente pesquisa. Isto pode estar relacionado ao sistema de controle de vazão 
utilizado nos trabalhos. As referências mencionadas utilizaram rotâmetros, como 
sistema de controle de vazão, e esta pesquisa usou fluxímetros, um sistema mais 
preciso. Em seu estudo, Medeiros at el. (2009) observou que o aumento na proporção 
de CH4, ou seja, a maior disponibilidade de carbono, acarretava em uma taxa mais 
elevada de reação. Desta forma, pode ser que o maior controle de vazão tenha reduzido 
a disponibilidade de C na reação, reduzindo a taxa de carburização.  
  
Outro aspecto que pode ter influenciado a obtenção da fase W2C na síntese, é a 
granulometria da precursor. Para avaliar a influência do tamanho de partícula do ATP 
na taxa de redução e carburização, Medeiros at el. (2009) incluiu etapas de maceração 
e peneiramento (400 mesh) na preparação do precursor. Notou que a reação de redução 
ocorria mais rapidamente no pó com granulometria mais refinada, justificando que o pó 
fino apresentava uma maior área de superfície exposta ao H2. Enquanto, na reação de 
carburização, o pó mais refinado antecipa o início da carburação.  
  
De Medeiros (2002) e Da Costa et al. (2008) sintetizaram carbeto de tungstênio via 
reação gás sólido entre paratungstato de amônia (APT) e a mistura gasosa de H2 e CH4 
em condições similares ao da presente pesquisa. E observaram que o pó produzido 
consiste em aglomerados de finas partículas de carbeto (cristalitos < 1 um). 
  
 3.1. Compósito 316L - WC  
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As propriedades mecânicas dos compósitos reforçados por partículas dispersas sofrem 
forte influência da distribuição dos reforços cerâmicos. As aglomerações de partículas 
prejudicam as propriedades do material, servindo como locais de microporosidade e 
iniciação de trincas. Por outro lado, uma distribuição homogênea dos reforços garante 
propriedades isotrópicas e distribuição uniforme de tensões no material. (CHAWLA, 
1998; HULL,CLYNE, 1996)  
  
Em sua tese, Furucava (2007) descreveu que a adição 3% de Carbeto de Nióbio (NbC) 
alterou significativamente a microestrutura do material estudado. As nanopartículas de 
carbeto localizadas entre as partículas de aço 316L impediram durante a sinterização a 
sua união, e consequentemente seu crescimento de grão, aumentando assim a 
densidade dos sinterizados. O NbC atuou impedindo a formação do pescoço e 
dificultando a absorção das menores partículas do aço pelas maiores durante a 
sinterização no estado sólido. Os resultados de densidade e dureza obtidos afirmam 
que o compósito obtido através da sinterização de aço 316L atomizado à água reforçado 
com partículas nanométricos de NbC apresentam propriedades superiores ao material 
convencional.  
  
Considerando que todas as composições estudadas tiveram uma boa homogeneização, 
pode-se inferir um comportamento similar para o compósito estudado. Os sinterizados 
contendo as partículas de WC devem apresentar uma microestrutura mais refinada, 
quando comparado ao aço inoxidável puro, com matriz de grãos austeníticos e carbetos 
precipitados nos contornos de grão. Devido a alta dureza do carbeto de tungstênio 
associado a microestrutura mais refinada, espera-se que a dureza seja maior as 
amostras reforçadas com WC. Este efeito foi observado nos trabalhos de Suresh et al. 
(2016), Oliveira (2008) e Menezes (2016). 
  
 A Fig 5 mostra o resultado de microdureza obtido no estudo da sinterização sólida do 
CMM de aço 316L atomizado a água reforçado com Carbeto de Tântalo (TaC). As 
amostras contendo TaC apresentaram maiores valores de microdureza, em especial, o 
carbeto produzido na UFRN. Para Oliveira (2008), essa diferença está provavelmente 
associada à dispersão de partículas na matriz metálica. O carbetos da UFRN produziu 
partículas com pequenos tamanhos cristalito, em relação ao comercial, e com isso, 
apresentou uma distribuição mais homogênea ao longo de toda a matriz. De modo geral, 
o TaC contribuiu com o aumento da dureza, pela densificação e pelo controle do 
crescimento dos grãos da matriz metálica. (OLIVEIRA, 2008)  
  
No aspecto de resistência ao desgaste, estudos mostram que a incorporação de 
reforços cerâmicos em matriz metálicas fazem com que estes materiais apresentem 
comportamento superior ao metal puro.(ALMANGOUR et al, 2018; PAGOUNIS, 
LINDROOS, 1998; ZJIEJEWSKA et al.,2019; ZHOU, JIANG, LU, 2003; ZHANG et al., 
2017) Alguns dos referidos trabalhos serão melhores tratados a seguir:  
  
Pagounis e Lindroos (1998) avaliaram o efeito da adição de Al2O3, TiC, Cr3C2 e TiN, 
aos aços inoxidáveis (duplex, 316L e superaustenítico) e aos aços ferramenta( de alta 
velocidade e de trabalho a quente), obtendo os compósitos através do processo de 
prensagem isostática a quente. Verificaram que a incorporação de uma fração de 
volume relativamente pequena de reforços de partículas de cerâmica aumenta 
significativamente a resistência ao desgaste das matrizes de aço, sem deteriorar as 
propriedades de corrosão. Por outro lado, foram observadas reduções na resistência à 
tração, ductilidade e tenacidade. Os compósitos de aço inoxidável superaustenítico- TiN 
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e aço para ferramentas de trabalho a quente- Cr3C2 podem oferecer a melhor 
combinação de propriedades.  
  
Ziejewska et al. (2019) analisou a influência do tamanho e fração volumétrica de WC na 
microestrutura, resistência ao desgaste abrasivo e à corrosão do CMM sintetizado à 
base de aço baixa liga. O estudo mostrou que a fração volumétrica e o tamanho de 
partícula apresentam influência significativa no processo de sinterização. O aumento de 
volume e redução do tamanho de partícula resultaram em um aumento na densificação 
do material. No teste de desgaste, a adição de 5% de WC foi suficiente para redução do 
desgaste e aumento da proporção de WC no compósito levou a redução da perda de 
massa do compósito. No aspecto microestrutura, as amostras apresentaram uma 
distribuição homogênea de carbeto. Além disso, as amostras reforçadas com WC de 5 
µm apresentaram falta de coerência com a matriz, o mesmo não foi observado nas 
amostras reforçadas com WC de 0,7 µm. 
  
 Zhou, Jiang e Lu (2003) estudaram a relação entre a resistência à erosão e a fração 
volumétrica de partículas de WC, usando a técnica de fundição por infiltração a vácuo 
para fabricar um revestimento compósito em substrato de ferro fundido cinzento. Foram 
usadas 10, 15, 19, 27, 36, 45 e 52 % em volume as partículas de WC. Os resultados 
mostraram que em todas as composições a taxa de desgaste foram inferiores aos do 
ferro fundido com alto cromo. E a fração de 36% obteve a menor taxa de desgaste. Lin 
e Xiong (2012) desenvolveram uma pesquisa sobre compósitos de aço inoxidável 316L 
com frações de 2, 5, 10 e 15 % em peso de partículas de TiC preparadas usando 
compactação a quente e sinterização por micro-ondas. A adição de TiC melhorou a 
resistência à abrasão do aço 316L, mostrando-se consideravelmente melhor do que a 
do aço 316L. As microestruturas dos compósitos sinterizados foram uniforme com 
ligação metalúrgica entre o aço e as partículas de TiC. No teste de abrasão, os 
compósitos que utilizam 5 % de TiC oferecem uma alta resistência à abrasão. No teste 
de desgaste, a perda de massa diminuem inicialmente com o aumento do teor de TiC 
em até 5 % em peso, depois aumentam ligeiramente à medida que aumentam o teor de 
partículas de TiC para 10 e 15 % em peso. Sob as condições de teste usadas, os 
compósitos que utilizam 5 % em peso de adição de TiC oferecem uma alta resistência 
ao desgaste.  
  
Os trabalhos citados indicam que a incorporação de partículas cerâmicas dispersas em 
matrizes metálicas atua melhorando a resistência ao desgaste independentemente do 
tipo de processamento e de matriz. Verifica-se também a influência da fração 
volumétrica incorporado ao metal, ou seja, existe uma quantidade crítica de reforço a 
partir do qual as propriedades diminuem, e esse valor depende do compósito estudado. 
Dessa forma, pode-se inferir que um compósito de matriz metálica produzido por 
metalurgia do pó a partir do aço inoxidável austeníticos 316L reforçado com partículas 
de carbeto de tungstênio obtida via reação gás sólido apresenta maior resistência ao 
desgaste e dureza que o aço 316L puro em virtude da maior densificação, refino de grão 
e presença de precipitados no contorno de grão. No entanto, não há como saber a 
composição em que estas propriedades serão as melhores. 
 
Conclusão 

 
Na síntese de carbeto de tungstênio via reação gás sólido entre paratungstato de 
amônia tetra hidratado e a mistura gasosa de 95% de hidrogênio e 5% de metano foi 
obtida as fases WC e W2C. Indicando que os parâmetros adotados na síntese não 
formaram suficientes para ocorrer a carburação completa do W2C. Não foi possível 
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reproduzir os resultados das referências base que obtiveram 100% de fase WC em suas 
sínteses utilizando parâmetros similares aos da presente pesquisa. Isto pode estar 
relacionado ao sistema de controle de vazão utilizado nos trabalhos. Na pesquisa, 
utilizou-se um sistema de controle de vazão mais preciso que as referências, e pode ser 
que o maior controle de vazão tenha reduzido a disponibilidade de C na reação, 
reduzindo a taxa de carburização. O compósito de matriz metálica obtido por metalurgia 
do pó do aço inoxidável austeníticos 316L reforçado com partículas de carbeto de 
tungstênio deve apresentar uma microestrutura uniforme com grãos austeníticos mais 
refinados, contendo carbetos precipitados nos contornos de grão. A revisão bibliográfica 
realizada indica que a incorporação de partículas cerâmicas dispersas em matrizes 
metálicas atua melhorando a resistência ao desgaste e a dureza, independente do 
processamento, da matriz metálica e reforço utilizados. Corpos de provas reforçados 
com partículas dispersas de carbeto de tungstênio devem apresentar maior resistência 
ao desgaste e valores dureza que o aço 316L puro em virtude da maior densificação, 
refino de grão e presença de precipitados no contorno de grão. Para os trabalhos 
futuros, deixo como sugestões investigar a influência do aumento de vazão na obtenção 
de WC, avaliar o comportamento do compósito em diferentes condições de sinterização 
(temperatura, atmosfera e patamar de sinterização), analisar a resistência ao desgaste 
e resistência à corrosão do compósito. 
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Figura 3 - Difratograma de Raio X da amostra obtida via reação gás sólido entre 
paratungstato de amônia (APT) e mistura gasosa (Hidrogênio e Metano) 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2825 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática do reator de leito fixo usado. (1) Controlador 
mássico de CH4; (2) Rotâmetro para H2; (3) Rotâmetro para argônio; (4) Navícula de 

alumina; (5) Forno bipartido; (6) Reator Tubular de alumina; (7) Sistema de vedação; (9) 

 

 

Figura 2 - Evolução da reação entre paratungstato de amônia (APT) e a mistura gasosa 
de hidrogênio e metano. 
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Figura 4 - Micrografia do Carbeto de tungstênio via reação gás sólido entre 
paratungstato de amônia (APT) e a mistura gasosa de H2 e CH4 por (a) De Medeiros 
(2002) e (b) Da Costa et al. (2008) 
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Figura 5- Resultado de microdureza das amostras sinterizadas em forno a vácuo a 1290 
C (OLIVEIRA, 2008) 
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TÍTULO: Desenvolvimento de dispositivo para Internet das coisas. 

Resumo 

 

A busca por alternativas que visem melhorar a eficiência e diminuir o consumo com que 
lidamos com nossos recursos naturais é algo sempre presente nas pesquisas 
científicas. O presente trabalho tem como objetivo inserir o conceito de Internet das 
Coisas na forma que a nossa universidade é gerida, sendo no controle de lâmpadas, 
aparelhos de ar condicionado ou no monitoramento de ambientes a partir de sensores 
como temperatura, umidade, e de consumo de água. Sendo assim, a solução proposta 
para tornar esses dispositivos ainda mais úteis é a criação de uma estrutura de regras, 
onde poderemos relacionar dados para tomar decisões e controlar os dispositivos de 
maneira automática. Isso pode ser usado para criar alertas caso algum sensor acuse 
um valor perigoso, ligar aparelhos em um horário específico ou mediante a entrada de 
uma pessoa em algum ambiente determinado. A solução foi relacionar os sensores e o 
atuador através de mensagens diretas através de uma conexão com Internet via Wi-Fi 
e utilizando o sistema SAIOT para fazer a configuração, que é o middleware produzido 
e usado no projeto, a partir desse sistema seria possível modificar parâmetros de 
funcionamento dessa regra e com uma rotina já gravada na memória do 
microcontrolador responsável pela função de atuador. 

 
 
Palavras-chave: Automação, Internet das Coisas, Sensores, Controle, Regras 

TITLE: Internet of things device development. 

Abstract 

 

The search for alternatives that aim to improve efficiency and reduce consumption with 
which we deal with our natural resources is something that is always present in scientific 
research. The present work aims to insert the concept of Internet of Things in the way 
that our university is managed, being in the control of lamps, air conditioning devices or 
in the monitoring of environments using sensors such as temperature, humidity, and 
energy consumption. Water. Therefore, the proposed solution to make these devices 
even more useful is the creation of a rules structure, where we can relate data to make 
decisions and control the devices automatically. This can be used to create alerts if a 
sensor detects a dangerous value, turn on devices at a specific time or upon the entry of 
a person in a specific environment. The solution was to relate the sensors and the 
actuator through direct messages through an Internet connection via Wi-Fi and using the 
SAIOT system to make the configuration, which is the middleware produced and used in 
the project, from that system it would be possible to modify operating parameters of this 
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rule and with a routine already recorded in the memory of the microcontroller responsible 
for the actuator function. 

 
 
Keywords: Automation, Internet of Things, Sensors, Control, Rules 

Introdução 

O esgotamento dos recursos naturais é um assunto recorrente e cada vez mais se torna 
uma área para aplicação de tecnologias visando frear esses avanços ou atingir um nível 
maior de eficiência da forma com que consumimos recursos. Dentro da automação 
desenvolvemos dispositivos que possam interagir com o meio, adquirindo dados ou 
modificando (atuando) o ambiente, como por exemplo um aparelho para medir a 
temperatura do ambiente ou um controlador para as lâmpadas de uma sala. 

O seguinte relatório apresenta os resultados de um plano de trabalho que compõe um 
projeto mais amplo, atuando na área de internet das coisas e focando em problemas no 
contexto da UFRN, assim, dando continuação ao que já foi feito em outros planos de 
trabalho. O foco dado foi em criar ferramentas de suporte que podem ser usadas em 
vários dispositivos já feitos e projetos futuros, sendo uma estrutura de regras a fim de 
realmente existir uma automação e não apenas um controle a partir de alguma interface 
homem máquina, com as regras salvas na memória do próprio dispositivo, isso faz com 
que o middleware tenha uma folga de processamento, já que os próprios dispositivos 
vão se comunicar e gerenciar as regras sem depender dele. 

 
Metodologia 

 

Esse plano de trabalho trata mais da parte de hardware e software embarcado e assim 
construindo diretamente os dispositivos de automação, onde todos são compostos por 
algum tipo de atuador ou sensor. O primeiro tem a função de modificar o meio e o outro 
é capaz de adquirir informações dele, também temos um microcontrolador para 
gerenciar os sinais de entrada e saída, além de ter a conexão com o middleware usado. 
Seguindo a mesma escolha anterior, foi utilizado o ESP8266, no módulo Wemos D1 
mini. 

O middleware utilizado foi o já trabalhado e feito a partir do mesmo projeto, o SAIOT, o 
qual é o responsável pela integração dos dispositivos e a Internet de uma maneira que 
qualquer pessoa cadastrada no local em que o dispositivo está submetido possa mandar 
e receber informações. Para comunicar com o sistema foi utilizada um biblioteca 

produzida também pelo projeto com a finalidade de facilitar essa integração. 

Como já temos alguns dispositivos validados estamos estudando formas de melhorá-
los. Assim, foi pensado em uma estrutura de regras que possam ser armazenada na 
memória flash do microcontrolador e relacione os dispositivos que alguém possua por 
meio de variáveis e com isso consiga executar rotinas estabelecidas de forma 
automática. 
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Inicialmente foi pensado nos requisitos que seriam necessários para construir essa 
estruturas de regras. Inicialmente foi pensado duas propostas: uma em que as funções 
que iriam relacionar os dados e definir se a rotina em questão será executada já estariam 
dentro da programação, assim, não seria possível modificá la; e outra para construir a 
regra com o dispositivo já em funcionamento, sendo mais genérica que a anterior, dando 
mais liberdade para qualquer alteração da sua estrutura. 

Para as duas propostas existem atributos que seriam comuns, como o fato de uma 
variável para definir se a regra está ativa ou não, assim como algo para definir se a regra 
iria acionar todo momento ou iria permanecer ativa e só poderia ser chamada 
novamente depois que cruzasse de estado. Em ambas as estratégias se faz necessário 
um vetor para armazenar os seriais dos sensores e outro para guardar os seus dados 
atualizados. Analisando as duas propostas, podemos diferenciá las em questão do 
funcionamento da seguinte forma: na solução com programação fixa teríamos um 
ponteiro para a função que deve ser chamada para verificar a regra, enquanto que na 
solução configurável a distância seria utilizado um JSON (JavaScript Object Notation) 
para definir sua fórmula, então a regra seria composta a partir de três campos, duas 
entradas e uma operação entre elas. Assim poderíamos criar regras mais complexas 
apenas inserindo outro JSON seguindo essa estrutura dentro de uma dessas entradas 
até quando fosse necessário e então a regra seria salva nesse formato e uma função 
ficaria responsável por decodificar ela durante o funcionamento do dispositivo. 

Comparando as duas propostas se nota que a segunda é mais genérica, mas não seria 
intuitiva, além de ser mais limitada em termos de memória, já que expressões mais 
complexas ocupariam mais espaço em bytes na memória do que se já estivessem 
gravadas no processo de compilação como um função. Tal solução também é mais lenta 
por passar pelo processo de decodificação para efetuar as operações. Por isso foi 
testado apenas com uma função já escrita na programação. 

 
Resultados e Discussões 

 

Para o teste foram usados três microcontroladores, onde dois eram sensores, sendo um 
de temperatura e outro que enviava um único valor cada vez que um botão era apertado. 
O terceiro dispositivo é o controlador que receberia esses valores a partir de um broker 
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) e atuaria no ambiente. Nesse mesmo 
broker iremos relacionar os seriais de cada sensor com os parâmetros das regras a 
partir de um dos tópicos que utilizamos para essas configurações, modificando variáveis 
já comentadas. 

Os sensores enviam os valores medidos em um JSON contendo também o seu serial 
para um tópico do broker em que o atuador foi inscrito, o dispositivo do botão enviava 
“1” quando o botão era apertado e “0” quando era solto, e o dispositivo com o sensor de 
temperatura de modelo DHT11 envia valores do sensor a cada cinco segundos. Cada 
vez que o atuador recebe os valores de algum desses sensores ele analisa a regra. A 
regra utilizada para o teste é ativada quando verificava que o botão foi apertado ou 
quando o sensor de temperatura marcava algum valor acima de 30°C, para confirmação 
visual do funcionamento da regra foi utilizado um led conectado ao atuador e também 
no monitor serial do computador era possível visualizar as mudanças feitas pelo broker. 
Também foram inseridos parâmetros para caso a regra já estivesse ativa, o atuador 
permanecer no último estado, a regra era desativada quando o atuador recebia o valor 
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“0” do botão e uma temperatura menor que 30°C. Pelo tópico de configurações era 
possível referenciar cada serial com um índice de um vetor que armazena o último valor 
enviado pelo sensor, também como alterar o parâmetro para continuar acionando a 
regra mesmo que já tenha realizado a rotina e também um comando para salvar essas 
configurações na memória Flash do microcontrolador, que é uma memória não volátil e 
assim não perde seus dados ao ficar sem energia. 

 
Conclusão 

 
A partir dos testes realizados, foi possível notar que a estrutura é compatível com o 
middleware utilizado, sendo necessário apenas de uma interface que o usuário consiga 
enviar diretamente uma mensagem para o dispositivo, mas de uma forma já pré 
estabelecida, podendo ser inspirada em algo como os comandos de Hayes, usando 
cadeias curtas de caracteres e assim efetuando as configurações. Para projetos futuros 
há o objetivo de inserir essa estrutura nos dispositivos já instalados na Escola de 
Ciências e Tecnologia, como controlar as lâmpadas e aparelhos de ar condicionado a 
partir de um horário, também seria interessante se desenvolver algo alinhado a segunda 
proposta para estrutura das regras, de uma forma que se tenha uma interface como 
uma programação em blocos, facilitando sua criação, mas limitando o tamanho da regra 
pelo espaço disponível na memória do microcontrolador. 
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TÍTULO: Efeitos da Interação Solo-Estrutura em edificações de Concreto Armado 

Resumo 

 

Usualmente, em projetos estruturais são considerados apoios rígidos, ou seja, sem 
considerar os deslocamentos em sua base. Porém, na realidade, a estrutura está 
apoiada em um maciço de solo deformável, isto faz com que haja alteração dos esforços 
e deslocamentos da estrutura. Com isto, este trabalho pretende analisar até que ponto 
esta consideração de apoios rígidos causa alterações relevantes se comparado a 
utilização da interação solo-estrutura. Para isso, foram analisados edifícios simples com 
4, 8, 12, 16 e 20 pavimentos utilizando apoios rígidos e flexíveis e comparando seus 
resultados. Para todos os edifícios foi utilizado o mesmo solo de perfil arenoso, com 
capacidade de carga calculada de acordo com a formulação de Vésic (1974) e para o 

cálculo de recalque e coeficientes de mola foi utilizado o método de Schertmann (1970). 

 
 
Palavras-chave: interação solo-estrutura, análise estrutural. 

TITLE: Soil-Structure Analysis in Buildings on Shallow Foundations 

Abstract 

 

Usually, in structural projects it is considered rigid supports, that is, without considering 
the displacements in their base. However, in reality, the structure is supported on a 
deformable ground mass, this causes changes in the efforts and displacements of the 
structure. Taking that into account, this work intends to analyze the extent to which this 
consideration of rigid supports causes relevant changes when compared to the use of 
soil-structure interaction. For this, simple buildings with 4, 8, 12, 16 and 20 floors were 
analyzed using rigid and flexible supports and comparing their results. For all buildings 
the same soil with a sandy profile was used, with load capacity calculated according to 
the formulation of Vésic (1974) and for the calculation of repression and spring 

coefficients, the Schertmann method (1970) was used. 

 
 
Keywords: soil-structure interaction, structural analysis. 

Introdução 

A maior parte dos projetos estruturais utilizam a hipótese de apoio rígido, esta 
simplificação é praticada há muitas décadas e é justificada porque para representar 
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melhor a realidade seria necessária uma grande força computacional que não existia 
antigamente. A análise dos edifícios considerando apoios deformáveis é quase 

impossível manualmente, portanto era utilizada esta simplificação. 

 

Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, novos softwares e análises computacionais, 
é de se imaginar que os projetistas tivessem abandonado esta hipótese de que a 
estrutura não sofre influência da deformação do solo. Porém, apesar de todos estes 
avanços, a grande parte dos projetos ainda trabalha com a simplificação de apoios 
rígidos. 

 

Um dos motivos para isto, de acordo com Silva (2019) é que, para uma melhor análise, 
deve-se existir uma relação de comunicação e troca entre o projetista estrutural e o de 
fundações. Contudo, cada profissional acaba se ocupando apenas com a sua parte e 
não há uma interação necessária entre eles. 

 

Porém, de acordo com Souza e Reis (2008), a simplificação de apoios rígidos pode 
gerar resultados distantes dos reais. Sabe-se que em um edifício, seus deslocamentos 
e esforços dependem da interação entre a estrutura e o maciço de solo, o fenômeno 
denominado Interação Solo-Estrutura (ISE). Esta consideração é muito mais próxima da 
realidade, pois analisando os deslocamentos e rotações causadas pela deformação do 
solo, é obtido esforços e deslocamentos da estrutura diferentes da análise com apoios 
indeslocáveis, em comparação eles podem ser tanto maiores quanto menores. 

 

Em alguns casos, dependendo do solo e da estrutura, esta diferença é grande e muito 
importante a ser analisada. A ausência da análise da ISE pode causar deformidades 
não previstas na etapa de projeto. Em outros casos, esta diferença não é tão grande e 

a simplificação para apoios rígidos não causa danos efetivos. 

 

Sabendo disso, este trabalho tem função de analisar edifícios de alturas diferentes, com 
4, 8, 12, 16 e 20 pavimentos assentados em um mesmo solo de perfil arenoso e com 
fundação direta. Estes edifícios foram analisados com o cálculo dos esforços e 
deslocamentos utilizando a simplificação de apoios rígidos e utilizando apoios elásticos 
de forma a analisar o quanto a ISE é importante nestes casos. A capacidade do solo foi 
calculada de acordo com a formulação de Vésic (1974) e o recalque e coeficientes de 

mola foram calculados a partir do método de Schertmann (1970). 

 
Metodologia 

 
A metodologia do trabalho teve como base as tabelas de Pinheiro (1993) para o cálculo 
das reações das lajes na viga do pórtico escolhido, a formulação de Vésic (1974) para 
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o cálculo da capacidade de carga do solo, o método de Schertmann (1970) para o 
cálculo do recalque e coeficientes de mola e o software FTOOL para as reações de 
apoio dos pórticos. Todos os cálculos foram realizados com auxílio de planilhas 
eletrônicas. Inicialmente, para análise, foi escolhido o pórtico plano central da planta 
abaixo (Figura 1) e o perfil do solo de apoio, que representa um terreno típico da região 
de São Paulo, está representado na Figura 2. 
  
Após a escolha do pórtico e do solo, foi iniciado o levantamento das ações e cálculo das 
reações de forma a saber o carregamento em cada trecho da viga V2 vindo das lajes L1 
a L8. A escolha das lajes e as suas vinculações estão representadas nas figuras 3 e 4 
abaixo. A tabela 1 mostra a classificação do tipo da laje de acordo com as tabelas de 
PINHEIRO (1993) em anexo. Para o cálculo do peso próprio da laje, foi considerado que 
o peso específico do concreto armado é de 25kN/m³ e que a espessura da laje será de 
10cm. As tabelas 2 e 3 representam o cálculo das ações de cada laje com os valores 
adotados de revestimento cerâmico com regularização e sobrecarga acidental para os 
pavimentos-tipo e para a cobertura. 
  
Após a obtenção das ações nas lajes, calculou-se as reações com base nas tabelas 
2.2b e 2.2c (PINHEIRO 1993) em anexo. As tabelas 4 e 5 abaixo demonstram o cálculo 
das reações das vigas de borda de todas as lajes. 
 
Após a obtenção das reações, foi possível fazer o cálculo do carregamento na viga. A 
figura 5 abaixo representa em planta os valores das reações causadas pela laje nas 
vigas em cada trecho (no caso dos pavimentos). As tabelas 6 e 7 abaixo mostram como 
foi calculado o carregamento para cada trecho das vigas centrais. 
  
Para o cálculo do peso próprio da viga, sabe-se que a viga V2 possui dimensão de 
20x60cm e foi adotado o peso específico do concreto armado de 25kN/m³. Também 
foram consideradas paredes em cima da viga em todos os pavimentos (exceto na 
cobertura). A altura do pé direito é de 2,4m e o valor adotado para o peso de 1m² de 
parede pronta, considerando tijolo furado de meia vez, 3cm de reboco de cada lado e 
1cm de junta horizontal e vertical de argamassa foi 2,5kN/m². 
  
Após ter sido obtido todo o valor de carregamento, foi possível montar todos os pórticos 
de 4 a 20 pavimentos no programa FTOOL e obtido as reações de apoio de base, 
considerando apoios rígidos. O pórtico para o edifício de 4 pavimentos está 
representado na figura 6 abaixo. 
  
A versão do programa FTOOL utilizada não possui a opção de incluir o peso dos 
materiais, logo o peso dos pilares foi calculado manualmente e representado por forças 
verticais concentradas. Esta força foi obtida sabendo-se o valor do peso específico do 
concreto, a seção do pilar e a altura de cada pavimento (3m). 
  
Em seguida, iniciou-se o cálculo da capacidade de carga, tomando como base o perfil 
de solo apresentado na figura 2, de forma a ser feito o dimensionamento das sapatas. 
  
Para a dimensão das sapatas, foi determinado que as sapatas manterão as mesmas 
proporções dos pilares. Os pilares de extremidade P6 e P10 possuem dimensão de 
40x80cm, com relação de proporção B/L = 0,5 (onde B é o valor de menor dimensão da 
sapata). Os pilares P7 a P9 possuem dimensão de 40x140cm, com relação de 
proporção B/L = 2/7. 
 
Pelo perfil do solo, o NSPT possui valor de 10 na cota de assentamento de 2m. Para 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2835 

 

este valor, da tabela de peso específico de solos arenosos (Godoy, 1972), tem-se um 
peso específico seco igual a 17kN/m³. 
 
A partir disto, calculou-se a sobrecarga q = 34 kN/m². Como é um solo arenoso 
medianamente compacto, deve-se fazer o procedimento de ruptura local, ou seja, 
precisa-se fazer o cálculo da capacidade de carga com ruptura geral e por 
puncionamento e a tensão de ruptura será a média dos dois valores. 
 
Portanto, as formulações utilizadas (Vésic 1975) estão dispostas na tabela 8 abaixo. Os 
fatores Nq, Nγ e tg(Φ) foram retirados das tabelas de fatores de carga de Vésic (1975) 
a partir do ângulo de atrito Φ (ruptura geral) e Φ* (ruptura por puncionamento). A tensão 
admissível foi dada como 1/3 da tensão de ruptura. 
 
Após serem calculadas as tensões admissíveis, foram calculadas as dimensões das 
sapatas. Inicialmente o valor de B a ser colocado na formulação da tensão de ruptura 
foi determinado anteriormente e feito um processo iterativo com as formulações 
dispostas na figura 7 até ser encontrado valores de B e L coerentes. 
 
Depois disso, como mostrado na tabela 9 abaixo, calculou-se a tensão para conferência 
das medidas das sapatas e a tensão atuante a ser utilizada na determinação do 
recalque. Este procedimento de cálculo das dimensões das sapatas foi feito para todos 
os edifícios de 4, 8, 12, 16 e 20 pavimentos e os valores das dimensões das sapatas 
estão dispostos na tabela 10. 
 
Após isto, calculou-se o recalque, utilizando o método de Schertmann (1970). As 
formulações utilizadas para isto estão dispostas na tabela 11 abaixo. 
 
Após a obtenção do recalque para os edifícios com apoios indeslocáveis, iniciou-se o 
cálculo iterativo para simular a interação solo-estrutura. 
 
Para isto, foram calculados coeficientes de mola vertical e rotacional. A partir destes 
coeficientes, foram construídos os mesmos edifícios com os mesmos carregamentos, 
porém com apoios elásticos (inicialmente apenas com mola vertical e posteriormente 
com a mola vertical e rotacional) e todo o cálculo acima de tensões e recalques foram 
refeitos a partir dos novos valores das reações de apoio obtidas pelo FTOOL. 
 
O cálculo foi feito de forma iterativa até que a diferença do recalque anterior com o 
próximo fosse mínima, aproximadamente 0,2%. Com este critério de parada, todos os 
edifícios tiveram 3 iterações. O cálculo dos coeficientes de mola foi dado da seguinte 
maneira como mostrado na tabela 12 abaixo. 
 
Resultados e Discussões 

 

A partir dos passos descritos anteriormente, foram encontrados resultados de reação 
normal, momentos fletores e recalques nos apoios para os casos das estruturas com 
apoios rígidos, com apoios flexíveis representados apenas pela mola vertical (ISE 1) e 
com apoios flexíveis representados pela mola vertical e mola rotacional (ISE 2). 
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As tabelas 13 e 14 abaixo mostram a variação total percentual das reações verticais, do 
momento fletor e dos recalques para as situações sem interação solo-estrutura, ou seja, 
com apoios rígidos e para a situação com ISE no caso 1 (apenas apoios elásticos com 
mola vertical) e no caso 2 (apoios elásticos com mola vertical e rotacional). 

 

Com base nas tabelas 13 e 14 acima, é possível perceber que tanto no caso ISE 1 como 
no caso ISE 2, para todos os edifícios, os valores de reação vertical obtiveram um 
aumento de aproximadamente 4% para os apoios de extremidade, um alívio de 
aproximadamente 3% nos apoios intermediários e um aumento singelo de no máximo 
2% no apoio central. 

 

Analogamente, para os recalques, nos dois casos, foi tido um aumento do recalque nos 
apoios de extremidade de aproximadamente 6%, um alívio do recalque nos apoios 
intermediários de aproximadamente 4% e um aumento variando de aproximadamente 
1 a 2% no apoio central. Esta variação é coerente com a variação obtida na reação 
vertical, ou seja, se há um aumento no valor da reação vertical, consequentemente 
deverá existir um aumento no recalque causado por ela. 

 

Com isso, é possível perceber que a adição da mola rotacional não acarretou em 
diferenças na variação das reações normais nem na variação do recalque se comparada 
apenas com o caso da adição da mola vertical. 

 

É possível notar também que, a variação percentual dos valores de reação vertical e 
recalque no apoio central vai diminuindo à medida que a quantidade de pavimentos 
aumenta. Já nos apoios de extremidade e intermediários, há um aumento na 
porcentagem quando se observa o edifício de 4 pavimentos e o edifício de 8 pavimentos 
e a partir daí, a variação vai diminuindo à medida que se aumenta a quantidade de 
pavimentos. 

 

Analisando a coluna do momento fletor, temos a maior diferença percentual se 
comparado tanto a ISE 1 quanto a ISE 2. No caso da ISE 1, adição apenas da mola 
vertical, nos apoios da extremidade, há um aumento variando de aproximadamente 17% 
a 24% quando se aumenta a quantidade de pavimentos. Ou seja, à medida que se 
aumenta a quantidade de pavimentos, a variação do valor de momento fletor aumenta 
cada vez mais. Em contrapartida, nos apoios intermediários há um alívio no valor do 
momento fletor variando de -97% a -38%. Ou seja, à medida que se aumenta a 
quantidade de pavimentos, a variação do momento fletor vai decaindo. 
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No caso da ISE 2, é tido nesta situação a maior diferença se comparado com a ISE 1. 
Nos apoios de extremidade, ao invés de um aumento, é tido um alívio variando de 
aproximadamente -89% a -46%. O que é coerente, pois o apoio rígido foi modificado 
para flexível, portanto, a rotação neste ponto é agora, possível, logo, havendo a rotação, 
há alívio na reação de momento. É possível perceber também que à medida que se 
aumenta a quantidade de pavimentos, esta variação de alívio diminui. Nos apoios 
intermediários, análogo ao caso da ISE 1, há alívio, porém o valor varia de -94% a -57%, 
ou seja, à medida que a quantidade de pavimentos aumenta, há uma diminuição na 
variação, porém diminui mais lentamente do que a ISE 1. 

 

Os gráficos 1-3 abaixo demonstram melhor esta diferença causada pela interação solo-
estrutura. É possível perceber que a maior diferente ocorre para o momento fletor tanto 
entre o caso com apoios rígidos (S/ ISE) quanto se comparado a ISE 1 com a ISE 1. 

 

É possível notar também que, à medida que se aumenta a quantidade de pavimentos, 
todos os valores (reação normal, momento fletor e recalque) aumentam em quase todos 
os casos (s/ ISE, c/ ISE caso 1 e c/ ISE caso 2). Isto se dá porque, claramente, o 
carregamento vertical aumenta à medida que o edifício é acrescido de mais pavimentos. 
Exceto o valor de momento fletor no caso s/ ISE (com apoios rígidos) que se mantém 
praticamente o mesmo. 

 

Isto se dá porque, para esta análise, foram colocadas apenas cargas verticais, não há 
cargas horizontais incidindo no edifício, logo as reações de momento fletor não 
modificam muito com acréscimo de apenas carga vertical quando os apoios são rígidos. 
Quando utilizada a interação solo-estrutura, fazendo com que o edifício possa se 
deslocar, esse momento fletor sofre modificação se comparado ao caso s/ ISE e à 
medida que a quantidade de pavimentos aumenta, o momento fletor na base também 
aumenta. 

 
Conclusão 

 

Como explicado anteriormente, este trabalhou analisou a influência da interação solo-
estrutura em edifícios de 4, 8, 12, 16 e 20 pavimentos sobre fundação superficial em um 
solo de perfil arenoso. A análise estrutural foi feita a partir do software FTOOL e os 
valores foram plotados em planilhas desenvolvidas a partir do Microsoft Excel, a fim de 
obter os deslocamentos verticais e coeficientes de mola. Estes coeficientes substituíram 
os apoios rígidos iniciais em um método iterativo a fim de comparar os esforços e 
deslocamentos gerados na estrutura sobre apoios completamente rígidos, sobre apoios 
flexíveis com molas apenas verticais e sobre apoios flexíveis com molas verticais e 
rotacionais. 
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De um modo geral, os recalques e esforços normais nos apoios não sofreram alterações 
muito discrepantes se comparado os três modelos nem comparando a mudança de 
quantidade de pavimentos do edifício. Houve uma tendência de alívio dos esforços 
normais e recalques nos apoios intermediários e uma tendência de acréscimos dos 
resultados nos apoios das extremidades e também no apoio central. Ou seja, os pilares 
intermediários passam a transferir esforços para os pilares de extremidade em 

decorrência da deformação do solo. 

 

No caso do esforço de momento fletor, foi tido a maior discrepância de valores se 
comparado tanto o caso dos apoios fixos quanto os dois outros casos de ISE. No modelo 
de apoios fixos, é tido valores de momento fletor positivos e praticamente imutáveis se 
comparado todos os edifícios. Quando se analisa o caso com molas verticais é tido uma 
tendência de alívio do valor de momento fletor nos apoios intermediários e um acréscimo 
progressivo nos apoios de extremidade, em contrapartida, no caso da adição de molas 
rotacionais, há uma tendência maior ainda de alívio nos apoios intermediários e uma 
tendência muito significante de alívio nos apoios da extremidade. 

 

Os valores de variação de momento fletor se comparado com o caso de apoios fixos 
atingem até, aproximadamente, 97%. O coeficiente de mola rotacional torna a estrutura 
mais sensível a deslocamentos horizontais, isso é mostrado justamente por esta alta 
alteração no momento fletor. Porém, os deslocamentos horizontais não foram 
analisados neste trabalho, pois foram utilizadas apenas cargas verticais, o que seria 
uma análise para um trabalho posterior. Além disso, o solo utilizado neste trabalho 
possui perfil arenoso, é provável que em solos de perfil argilosos, todas as variações 
sejam ainda mais altas devido a prováveis maiores valores de recalque iniciais. 

 

Deste trabalho, conclui-se que há mudanças de esforços e deslocamentos da estrutura 
sobre fundações superficiais devido à ISE que devem ser consideradas em um projeto 
estrutural. A não consideração da interação solo-estrutura pode acarretar em valores de 
esforços e deslocamentos diferentes da realidade, o que pode prejudicar a segurança e 

durabilidade das edificações. 
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Figura 1 - Planta de forma tomada como base 
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Figura 2 - Perfil do solo 
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Figura 3 - Planta de forma com numeração das lajes 
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Figura 4 – Vinculação de cada laje 
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Figura 5 –Representação em planta dos valores das reações causadas pelas lajes nas 
vigas de borda dos pavimentos-tipo 
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Figura 7 – Formulações utilizadas para o cálculo das dimensões das sapatas 
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Figura 6 – Pórtico montado no FTOOL para representação do edifício de 4 pavimentos 
com apoios rígidos 

 

 

Tabela 1 – Classificação da vinculação de cada laje 
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Tabela 2 – Cálculo das ações nas lajes dos pavimentos. 

 

 

Tabela 3 - Cálculo das ações nas lajes dos pavimentos. 
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Tabela 4 -Reações das vigas de borda de cada laje dos pavimentos-tipo. 

 

 

Tabela 5 - Reações das vigas de borda de cada laje da cobertura. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2850 

 

 

Tabela 6 –Carregamento de cada trecho da viga central dos pavimentos-tipo. 

 

 

Tabela 7 – Carregamento de cada trecho da viga central na cobertura. 

 

 

Tabela 8 – formulações para o cálculo da tensão de ruptura. 
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Tabela 9 – Procedimento para conferência das medidas das sapatas e formulação para 
o cálculo da tensão atuante. 

 

 

Tabela 10 – dimensões das sapatas para cada edifício. 
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Tabela 12 – Formulações dos coeficientes de mola vertical e rotacional. 

 

 

Tabela 13 -Variação total percentual das reações verticais, momentos fletores e 
recalques comparando a estrutura S/ISE e com ISE representada apenas com mola 

vertical. 
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Tabela 14 – Variação total percentual das reações verticais, momentos fletores e 
recalques comparando a estrutura S/ISE e com ISE representada com mola vertical e 

rotacional. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2854 

 

 

Tabela 11 – Formulações para o cálculo do recalque. 
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Gráfico 1 – Comparação dos valores da reação vertical para os casos S/ISE e C/ISE em 
virtude da quantidade de pavimentos. 
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Gráfico 2 – Comparação dos valores de recalque para os casos S/ISE e C/ISE em 
virtude da quantidade de pavimentos. 
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Gráfico 3 – Comparação dos valores de momento fletor para os casos S/ISE e C/ISE 
em virtude da quantidade de pavimentos. 
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ANEXO - Tabela 2.2b (PINHEIRO 1996) 
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ANEXO - Tabela 2.2c (PINHEIRO 1996) 
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ANEXO - Tabela de fator de correção α (Teixeira e Godoy, 1996) 

 

 

ANEXO - Tabela de fator de correção K (Teixeira e Godoy, 1996) 
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ANEXO - Tabela de peso específico de solos arenosos (Godoy, 1972) 
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ANEXO - Tabela de fatores de capacidade de carga (VESIC 1975) 
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TÍTULO: Implementação de um analisador inteligente trifásico aplicado a sistema de 

geração distribuída de energia 

Resumo 

Com o aumento da demanda energética e da geração distribuída, redes elétricas não 
mais são pensadas da forma habitual, mas sim como redes elétricas inteligentes. Nesse 
contexto, precisamos de formas eficientes e de baixo custo de mesurar e avaliar a 
energia que chega no consumidor final. Nesse trabalho, adotamos uma abordagem 
multidisciplinar como forma de implementar tal medidor, cujas informações podem ser 
facilmente acessadas pelo consumidor final ou pela concessionária. Com o objetivo de 
apresentar aos participantes do projeto uma aplicação de engenharia do mundo real, 
são utilizados um microcontrolador com Wi-Fi (ESP32), juntamente com um CI de 
medição de energia, Node-RED e banco de dados SQL, como ferramentas de 
aprendizagem baseada em problema (ABP). 
 
Palavras-chave: Sistemas embarcados. SmartGrid. Medidores inteligentes 

TITLE: DEVELOPMENT OF A LOW-COST SMART METER FOR SMART GRID 

APPLICATIONS AS A PROBLEM-BASED LEARNING CASE 

Abstract 

With the rising energy demand and microgeneration, electrical grids are no longer 
conceived in the the same manner, but as smart grids. In that context, we need efficient 
and low-cost methods to measure and evaluate the electrical energy that reaches the 
final consumer. In this paper, we adopt a multidisciplinary approach as a way of 
implementing such meter, whose data might be easily obtained by the final consumer or 
the electric energy utility. In order to present project participants with a real-world 
engineering application, a microcontroller with Wi-Fi (ESP32) is used, together with an 
energy measurement IC (ADE7880), Node-red and SQL database, as a problem-based 
learning (PBL) case. 
 
Keywords: Embedded systems. Smart grid. Smart meters. 

Introdução 

Com o crescimento da demanda de energia elétrica, as concessionárias e os governos 
fazem um grande esforço para poder acompanhá-la. Uma projeção divulgada no Plano 
Decenal de Expansão de Energia (EPE, 2019), prevê um crescimento de 3,9% ao ano 
no consumo residencial de energia. As concessionárias tem de lidar também com o 
crescimento da geração distribuída, que é devida à queda nos preços de painéis solares 
(PORTAL SOLAR, 2020) e no maior aproveitamento dos recursos energéticos 
renováveis, como a energia eólica. Assim, as concessionárias tem de repensar como 
as redes elétricas são organizadas, já que a estrutura habitual não comportará tantas 
mudanças de forma adequada. 
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Segundo Momoh (2012), as redes elétricas inteligentes diferem das redes elétricas 
atuais pois elas possuem melhores esquemas de comunicação, novas técnicas de 
medição para aumentar a resiliência e conseguir conter perturbações internas e 
externas. Assim, a nova rede é capaz de melhor suportar eventos de transferência de 
energia não agendados entre regiões e prover um fornecimento com maior 
confiabilidade e qualidade. 

Os medidores inteligentes, então, são uma ferramenta fundamental no desenvolvimento 
e implementação das redes elétricas inteligentes, ou smart grids. Ainda de acordo com 
Momoh (2012), os medidores inteligentes ou smart meters dão informações aos 
consumidores sobre o quanto eles consomem e o preço que é cobrado por kWh, o que 
resulta em contas mais precisas e uma detecção de quedas de energia mais rápidas. 
Além disso, o consumidor pode ter acesso ao seu perfil de consumo (quando e com 
quais aparelhos a energia é consumida) e participar de programas para a redução ou 
consumo mais inteligente. Outros aspectos também podem incluir o desligamento à 

distância de eletrodomésticos, por exemplo. 

Diante disso, nosso trabalho visa em desenvolver um medidor inteligente de baixo custo 
que possa atuar para atender as seguintes necessidades: 

Dos consumidores residenciais/industriais, para que eles obtenham dados de utilização 

e que possam traçar seu perfil de consumo; 

Da concessionária, fornecendo dados não somente da quantidade de energia como 
também da qualidade da energia (presença de harmônicas, queda de fase, curtos-
circuitos, etc.) 

A implementação desse medidor, antes de todas as melhorias que possam o levar ao 
mercado, tem o objetivo de mostrar aos estudantes participantes do projeto como é 
resolver uma aplicação de engenharia do mundo real, fora dos problemas idealizados 
apresentados em livros, por exemplo. 

Segundo Duch et al. (2001), a metodologia de aprendizado baseado em problema (ABP) 
dá aos estudantes novas habilidades de busca de soluções para um problema e os 
ajuda a construir o conhecimento de forma diferente, os permitindo retê-lo melhor e 
aplicá-lo de forma mais eficiente. Como caso de ABP, os desenvolvedores do medidor 
aprendem e aperfeiçoam conceitos de sistemas embarcados, programação embarcada 
e de aplicação, banco de dados, eletrônica e elétrica (alta potência). 

 
Metodologia 

 

Foi utilizado o método de pesquisa exploratória com a finalidade de densenvolver um 
medidor inteligente, trifásico, para aplicação em redes elétricas inteligentes. Dessa 
forma, buscamos comparar diversos componentes e tecnologias para alcançar os 
melhores resultados em termos de funcionalidade e de custo-benefício do produto. 

ESPECIFICAÇÕES DO MEDIDOR 
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Antes de começarmos o desenvolvimento, devemos deixar bem claras as 
especificações do medidor. Assim, determinamos o que gostaríamos que fosse o 

comportamento ideal do produto e, em seguida, definimos seus componentes. 

A primeira parte no desenvolvimento de um medidor é saber exatamente o que 
queremos medir. Nosso medidor inteligente nos fornecerá informações sobre consumo, 
sobre a tensão da rede e sobre a qualidade de energia; isso se traduz em valores RMS 
de tensão e corrente, potências, fatores de potência e presença e intensidade de 
harmônicos na rede. O medidor também deve suportar um sistema trifásico para atender 
diferentes tipos de consumidores. 

A medição de tensão da rede é fixada em 220 V entre fase e neutro pois é a tensão 
disponível em nossa região. Além disso, a corrente é limitada em 30 A. A medição de 
corrente não deve ser invasiva para facilitar a instalação. 

O medidor deve ser alimentado pela tensão da rede e possuir conectividade Wi-Fi, para 
que possa transmitir facilmente os dados medidos. Além de ser um medidor de fácil 
instalação e leitura, devemos manter um baixo custo para que ele seja acessível a uma 
vasta gama de consumidores. 

Escolha dos componentes 

Para medição, escolhemos o circuito integrado ADE7880, do fabricante Analog Devices 
®. Com um encapsulamento QFN40 (6,0 x 6,0 mm), ele é certificado por diferentes 
normas (ANALOG DEVICES, 2014), assegurando boa confiabilidade e o tornando ideal 
para aplicações comerciais. 

Escolhemos esse circuito integrado pois seu antecessor, o CI ADE7758, já havia sido 
explorado e testado com sucesso (GUIMARÃES et al., 2015). O CI ADE7880 amplia as 
funcionalidades do CI ADE7758, nos fornecendo informações sobre todas as 
quantidades medidas em relação à frequência fundamental e total (por exemplo, 
potência ativa da fase A, total e somente da fundamental) e também diversas medições 
sobre a presença de harmônicas na rede, que podem ser utilizadas para obter 
informações sobre a qualidade da energia da rede (e como equipamentos, como um 
motor, injetam harmônicas na rede). 

O CI ADE7880 também apresenta um erro menor de medição e é considerado como a 
solução atual da Analog Devices para medição de energia, e nos fornece todas as 
quantidades desejadas, para sistemas monofásicos e trifásicos em diferentes 
configurações (delta e estrela): valores eficazes de tensão e correntes, potências (ativa, 
reativa e aparente), detecção de picos e quedas de tensão e outras medições que 

podem ser exploradas futuramente. 

O controle do nosso sistema é feito com um ESP32, um dos mais conhecidos 
controladores no mercado de internet das coisas e que possui Wi-Fi integrado. Seu 
núcleo opera a uma frequência de 240 MHz e permite fácil integração com um sistema 
operacional em tempo real (RTOS), o que nos permite uma aquisição e transmissão 
síncrona dos dados em intervalos pré-estabelecidos (de 5 minutos). Neste projeto, 
empregamos uma placa de desenvolvimento do ESP32 (ESP32 DOIT-DevKit V1), 
devido à sua facilidade de montagem e seu baixo custo. 
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Para alimentação, utilizamos um módulo da Hi-Link (HLK-PM03) que funciona como 
conversor AC/DC, e aceita uma tensão alternada de 110-220 V em entrada e nos 

fornece os 3,3 V necessários para o CI ADE7880 e para o módulo ESP32 na saída. 

Para corrente, foi utilizado um sensor de corrente não invasivo baseado em um 
transformador de corrente, o SCT-013 100A. 

Com o valor do dólar a R$ 5,20 e todas as cotações feitas para a aquisição de 100 
peças, o valor total da parte eletrônica do projeto é de R$ 143,86, que é discriminado na 
tabela 1. O valor é relativamente baixo, se comparado a medidores comerciais que estão 
na faixa de R$ 2.000,00. 

Tabela 1 - Preços e quantidades dos componentes eletrônicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) com base em aliexpress.com e mouser.com.br. 

Os componentes escolhidos são mostrados na figura 5, juntamente com as placas 
finalizadas. Nela, podemos ver os sensores de corrente e o módulo ESP32 DOIT-DevKit 
V1. O CI ADE7880 fica embaixo do ESP32. 

Uma vez definidos todos os componentes, podemos determinar de maneira geral um 
primeiro esquema de blocos de produto. O esquema é mostrado na Figura 1. A partir 
dele começaremos a traçar um esquemático da seção seguinte. O bloco mostrado como 
adaptação de tensão e corrente é composto não somente pelos sensores de corrente 
como também dois pequenos circuitos sugeridos pelo datasheet e pelas notas de 
aplicação. O primeiro circuito serve para transformar a corrente obtida dos sensores de 
corrente em uma tensão a ser lida pelo circuito integrado e o segundo serve para 
converter a tensão de 220V em um nível que possa ser lido pelo circuito integrado, que 
possui uma tensão máxima de entrada de 0,25V. Esses circuitos serão detalhados na 
seção seguinte. 

 
Resultados e Discussões 

 

DESENVOLVENDO O HARDWARE 

Através do datasheet do ADE7880 vemos que a tensão máxima em cada uma de suas 
entradas é de 500mV, como é mostrado na Figura 2. Sendo assim, precisamos adaptar 
a tensão da rede (que é de 220Vrms, ou seja, 311,12Vpico) e para isso utilizamos um 
divisor de tensão como sugerido numa nota de aplicação (ANALOG DEVICES, 2014b). 
Para a maior segurança do usuário, toda a parte de alta tensão ficará em uma placa de 
circuito impresso separada, incluindo o módulo Hi-Link mencionado anteriormente. 

Figura 2 – Entrada analógica do circuito integrado. 

Fonte: ANALOG DEVICES (2014a). 

A Figura 3 nos mostra o divisor de tensão desenvolvido. O divisor acompanha um filtro 
passa baixa RC com uma frequência de corte de 5 kHz. Essa frequência é suficiente 
para monitorarmos as principais harmônicas e mantendo longe todas as réplicas criadas 
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pela frequência de amostragem de 1.024 MHz. O divisor tem um segundo caminho que 
não está montado na placa, para caso precisemos trabalhar com tensões de rede 
diferentes de 220 V. A razão utilizada é de 1001:1; assim, além de podermos medir toda 
a tensão de entrada (na faixa de -0,31 a 0,31 V) ainda podemos detectar picos e 
mensurá-los. 

O indutor L1 é uma ferrita que serve como filtro de entrada. Podemos substituir os 
resistores para mudar a relação da ponte divisora caso tenhamos um transformador na 
entrada abaixando a tensão para 9Vrms (e provendo um melhor isolamento e segurança 
para o usuário). O transformador não é utilizado por padrão pois é grande (aumentando 
o tamanho e o peso do produto), caro, e introduz um erro de fase devido à sua 

indutância. 

Figura 3 – Divisor de tensão. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

A entrada de corrente vem de um sensor hall, não invasivo para uma instalação mais 
simples. O sensor funciona como um transformador, e a saída é convertida em tensão 
através dos resistores de carga. O circuito de condicionamento de corrente, mostrado 
na Figura 4, possui o mesmo filtro passa-baixa. Para calcularmos os resistores de carga, 
aqui indicados por R30 e R32, utilizamos a Equação 1, sabendo que o sensor de 
corrente tem uma relação de espiras de 2000:1 e queremos medir uma corrente máxima 
de 35 Arms. 

[Equação] 

(1) 

Figura 4 – Conversão de corrente em tensão. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Já para o circuito do ADE7880, seus capacitores de acoplamento, LED’s, resistores e 
circuito do oscilador são seguidos como na referência do datasheet (ANALOG 
DEVICES, 2014a). Utilizamos igualmente componentes SMD para reduzir o tamanho 
do produto final e para seguir o layout sugerido no datasheet (ANALOG DEVICES, 
2014a). Componentes SMD são o padrão atual para as novas placas utilizadas na 
indústria (MONKMAN, 2002). As duas placas, já com os componentes conectados, são 

mostradas na Figura 5. 

A placa de circuito impresso foi desenvolvida utilizando o software Altium Designer. A 
placa principal tem dimensões de 6,75 x 7,00 cm; já a placa secundária de 5,00 x 6,50 
cm. Ambas são realizadas em uma placa de FR-4 de duas camadas. 

Figura 5 – Hardware finalizado do produto. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

O módulo ESP32 recupera os dados e envia comandos ao CI ADE7880 através de uma 
comunicação I²C; além desta, temos uma interface HSDC (High Speed Data Capture) 
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para recebermos as formas de onda de tensão e corrente em tempo real, dois pinos 
para configurar o power mode e mais dois pinos de interrupção para eventos como um 

curto-circuito. 

MEDINDO QUANTIDADES 

O CI ADE7880 é o componente do nosso hardware responsável pelas medições. As 
principais quantidades que visamos extrair com o nosso medidor são os valores RMS 
de tensão e corrente, potências (ativa e aparente), fator de potência e harmônicos. O 
valor eficaz (ou valor médio quadrático, RMS) pode ser interpretado como a tensão que 
seria fornecida caso a fonte fosse contínua ao invés de alternada (RICO, 2006). Ao 
calcularmos o valor RMS de um sinal discreto, segundo a Equação 2 (que nos mostra 
os casos contínuo e discreto, embora só utilizemos o caso discreto no nosso cálculo), 
não somente levamos em conta a frequência fundamental da rede como também suas 
harmônicas. 

Para resolver esse problema, o CI ADE7880 utiliza um filtro passa-baixa, e a soma para 
o cálculo do valor RMS é simplificada e descrita na Equação 3 (considerando que o sinal 
possui a forma f(t) descrita abaixo). 

[Equação] 

(2) 

[Equação] 

(3) 

Para o cálculo da potência ativa, considerando que os sinais de tensão e corrente tem 
a forma do sinal f(t) mostrado na Equação 3. Considerando [Equação]e [Equação] como 
as respectivas amplitudes e fases dos sinais de tensão e corrente, podemos calcular a 
potência ativa com a equação 4. 

[Equação] 

(4) 

O cálculo da potência aparente é somente a multiplicação dos valores eficazes de 
tensão e corrente; já para o fator de potência, basta dividirmos a potência ativa pela 
potência aparente. 

Com relação às harmônicas, podemos extrair diversas informações (como potência 
ativa, reativa e aparente, fator de potência, valores eficazes e distorção harmônica) de 
qualquer um dos múltiplos dos 60 Hz na rede na banda passante de 2.8 kHz. Um 
exemplo, a distorção harmônica total de tensão, é mostrado na Equação 5. O índice 1 
indica o valor da quantidade para a frequência fundamental. 

[Equação] 

(5) 
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SOFTWARE EMBARCADO E LEITURA DOS RESULTADOS 

O software embarcado deve garantir um funcionamento contínuo, e que as amostras 
sejam coletadas em intervalos de tempo pré-fixados; escolhemos 100 milissegundos, 
para que possamos eficientemente todas as variações na rede. Esse intervalo também 
é suficiente para adquirir as amostras e enviá-las por MQTT. Caso ocorra algum surto 
que não seja detectado devido ao intervalo, o CI ADE7880 enviará uma interrupção ao 

microcontrolador avisando-o do ocorrido. 

Além disso, as informações são enviadas ao cliente logo após serem coletadas. O 
medidor deve ser capaz de coletar dados e também de ser expansível futuramente de 
acordo com as demandas do cliente, funcionando como um relé ou mesmo interrupções 
vindas do CI ADE7880, para que ele possa agir como disjuntor em caso de curto-
circuito, por exemplo. 

Para isso, nós utilizamos um sistema operacional em tempo real (ou RTOS, Real-Time 
Operating System), o freeRTOS. Nele, temos duas tarefas principais: 

A tarefa de aquisição, responsável por ler os dados via I²C do ADE7880 e transmiti-los 
à tarefa de comunicação; 

A tarefa de comunicação, responsável por transmitir os dados via Wi-Fi utilizando o 
protocolo MQTT. 

O Messsage Queuing Telemetry Transport, ou MQTT, é um protocolo de transmissão 
de mensagens via internet (através do nosso módulo Wi-Fi) que é ideal para a 
comunicação entre máquinas (M2M) e internet das coisas (IoT). Seu sistema de publish 
e subscribe é amplamente utilizado devido à sua escalabilidade. O MQTT também tem 
diversas sobre o HTTP, como melhor segurança, melhor tempo de resposta e taxa de 
transferência, e mais importante para internet das coisas, menor consumo de bateria e 
de largura de banda (ERIDANI et al., 2019). 

A Figura 6 mostra um fluxograma do software embarcado. Nele, podemos ver as 
principais etapas e verificações pelas quais o produto passa. Primeiro iniciamos o 
controlador e suas entradas e saídas; em seguida os protocolos de rede e por fim o CI 
de aquisição de dados. Sempre que adquirimos as medições necessárias, as enviamos 
e esperamos um intervalo pré-fixado para realizar outra medida. 

Para programar o software, utilizamos o datasheet do ESP32 como referência 
(ESPRESSIF SYSTEMS, 2020), juntamente com as bibliotecas fornecidas pelo 
fabricante (ESP-IDF). O software foi programado em linguagem C, utilizando a IDE 
Visual Studio Code com o auxílio do CMake. 

Figura 6 – Fluxograma do software embarcado. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Do lado do cliente, o que lerá as informações do medidor, utilizamos o Node-RED, que 
é uma ferramenta de programação visual criada pela IBM Emerging Technology e 
voltada para IoT (LEKIC e GARDASEVIC, 2018), para nos inscrevermos nos tópicos 
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MQTT os quais o módulo ESP32 publica. Utilizamos o broker público do Eclipse com 
usuário e senha para proteger os dados do cliente. 

O Node-RED nos permite criar uma interface para monitorar os dados, e pode ser 
facilmente executado a partir de um terminal, mesmo em um módulo Raspberry Pi, caso 
o cliente queira uma máquina exclusiva e de baixo custo para esse fim. A interface é 
exibida em um navegador web, como o Google Chrome. A interface, que ainda está em 
sua versão inicial, apenas exibindo valores eficazes de tensão e corrente, é mostrada 
na Figura 7. A interface permite escolher entre a visualização de diversos medidores. 

Figura 7 – Interface Gráfica do Node-RED. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Os dados recebidos pelo Node-RED ficam armazenados em um banco de dados 
SQLite, e assim podem ser analisados posteriormente para a contestação de contas de 
eletricidade ou mesmo para monitoramento do consumo. 

 

Conclusão 

 

O design desse medidor nos permitiu abordar diversos aspectos relevantes à formação 
do engenheiro. Em primeiro lugar, o projeto é multidisciplinar por si próprio; a progressão 
entre suas diversas partes exige que o projetista domine diversas áreas, desde a parte 
física (hardware) à parte de programação, envolvendo eletrônica, elétrica, redes, etc. 

Além disso, o método de aprendizagem baseada em problema ajudou a melhor fixar os 
conceitos aprendidos, dando aos alunos a oportunidade de enfrentar um verdadeiro 
problema de engenharia e chegar a soluções práticas e factíveis. 

O projeto também dá margem para ser explorado e continuado futuramente com foco 
em outros tópicos. Podemos fazer uso das interrupções e dos pinos disponíveis do 
ESP32 para utilizá-lo como um disjuntor, por exemplo. Também podemos utilizar a 
grande quantidade de dados disponíveis para aplicá-lo em um projeto de Machine 
Learning como a detecção e previsão de surtos na rede, como quedas ou picos de 

tensão. 

Por fim, o design e desenvolvimento do produto serviu como um proof of concept, ou 
seja, apesar de não termos um produto final, provamos que seu desenvolvimento é 
possível com as tecnologias e com as ferramentas que temos em mãos. Assim sendo, 
este artigo pode servir de base para a concepção de um medidor de baixo custo que 
estará presente em diversos lares brasileiros, melhor informando concessionárias e 
consumidores sobre a qualidade e consumo de energia elétrica e incentivando o 
consumo inteligente. 
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Equação 5 

 

 

Figura 1 - Esquema de blocos do sistema 

 

 

Figura 2 - Entrada analógica do circuito integrado.png 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2876 

 

 

Figura 3 - Divisor de tensão.PNG 

 

 

Figura 4 - Conversão de corrente em tensão.png 
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Figura 5 - Hardware finalizado do produto.jpg 

 

 

Figura 6 - Fluxograma do software embarcado.png 
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Figura 7 - Interface gráfica do Node-RED.png 

 

 

Tabela 1 - Preços e quantidades dos componentes eletrônicos.PNG 
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TÍTULO: Avaliação de atividade catalítica da perovskita duplamente substituída La(1-

x)CaxCo(1-x)MnxO3 e sua possível possível contribuição no estudo do olho biônico 

Resumo 

Automóveis são uma das principais causas de emissão de monóxido de carbono (CO) 
na atmosfera, que é altamente nocivo à saúde humana, e por isso o atual trabalho tem 
o objetivo de sintetizar pós catalíticos capazes de converter monóxido em dióxido de 
carbono(CO2), o qual é bem menos prejudicial à saúde humana. Além disso, o material 
conta com propriedades que possivelmente ajudará no estudo do olho biônico, 
desenvolvido pelo professor da Universidade de Hong Kong Zhiyong Fan, um sistema 
de visão artificial que usa perovskita. Após cálculos estequiométricos para definição de 
proporções dos compostos para sintetizar a nossa perovskita usando a rota combustão 
por estequiometria rica, materiais de estruturas perovskitas La(1-x)Ca(x)Co(1-
x)Mn(x)O3 (x = 0,4) foram obtidas e posteriormente calcinados a 700 e 900 ºC/4h. 
Geralmente o grupo realiza diversas caracterizações, mas devido à pandemia ainda não 
foi possível procedê-las. Mas pelas características observadas durante a síntese, é 
possível dizer o que pode-se esperar do material. Seriam 3 tipos de caracterizações. 
São elas: estruturais por técnicas de difração de raios-x (DRX) físico-químicas por 
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e morfológicas 
por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Todas essas técnicas nos capacita 
analisar características (tais como porosidade e homogeneidade) fundamentais para 
boa atuação do material na catálise ambiental para conversão de gases poluentes. 

 
Palavras-chave: catálise; síntese; dupla substituição; propriedade elétrica 

TITLE: Evaluation of catalytic activity of perovskita doubly replaced La(1-x)CaxCo(1-

x)MnxO3 and its possible contribution to the study of the bionic eye 

Abstract 

 

Automobiles are one of the main causes of carbon monoxide (CO) emissions in the 
atmosphere, which is highly harmful to human health, and therefore the current work 
aims to synthesize catalytic powders capable of converting monoxide into carbon dioxide 
(CO2), which is much less harmful to human health. In addition, the material has 
properties that will possibly help in the study of bionic eye, developed by Hong Kong 
University professor Zhiyong Fan, an artificial vision system that uses perovskita. After 
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stoichiometric calculations to define compound proportions to synthesize our perovskita 
using the rich stoichiometry combustion route, materials from perovskita structures La(1-
x)Ca(x)Co(1-x)Mn(x)O3 (x = 0.4) were obtained and then calcined at 700 and 900 ºC/4h. 
Generally the group performs several characterizations, but due to the pandemic it has 
not been possible to perform them yet. But by the characteristics observed during the 
synthesis, it is possible to say what can be expected from the material. Thus, the current 
work would have 3 types of characterizations. They are: structural by X-ray diffraction 
techniques (XRD) physical-chemical by Fourrier-transform infrare d spectroscopy (FTIR) 
and morphological by scanning electron microscopy (SEM). All these techniques enable 
us to analyze characteristics (such as porosity and homogeneity) fundamental to the 
good performance of the material in environmental catalysis for conversion of pollutant 
gases. 

 
 

Keywords: catalysis; synthesis; double substitution; electrical property 

Introdução 

Automóveis são parte do dia a dia da enorme maioria das pessoas no mundo inteiro, 
seja particulares ou públicos. Como mostra a figura 1, a concentração de poluição 
causada pelos escapamentos de carros, ônibus etc são fatores preocupantes quanto à 
saúde dos seres vivos, tendo em vista a alta liberação de monóxido de carbono na 
atmosfera, que é extremamente nocivo à saúde humana. A importância de um 
catalisador automotivo, hoje em dia, é enorme, tendo em vista o crescimento elevado 
do número de carros nas ruas. Entre 2008 à 2018, só no Brasil, foram acrescidos cerca 
de 42.3 milhões de carros e motocicletas, sem contar ônibus, caminhões etc (Matos de 
Oliveira, 2019). Tendo isso em vista, o atual trabalho tem o objetivo de sintetizar um 
catalizador automotivo capaz de converter CO em CO2, que é bem menos nocivo à 
saúde humana (Vorhoeve, 1976). Outro assunto pertinente a se abordar é o fato da 
busca de um meio de atribuir tarefas que requerem um alto nível de inteligência à 
programas de computadores para facilitar o dia-a-dia da humanidade, para que 
encurtem o tempo gasto em determinada tarefa que seria, além requerer amplo 
conhecimento na área, muito desgastante na rotina de um ser humano. Muito além 
disso, também se tem estudado sobre máquinas capazes de auxiliar ou até mesmo 
substituir uma pessoa em determinada tarefa. A inteligência artificial (IA) é a ciência que 
simula o comportamento humano em máquinas, fazendo-as adquirir habilidades como 
percepção, capacidade de resolver determinados problemas, aprender e se adaptar 
(Tecuci, 2012). Máquinas podem ser pré-designadas a exercer algumas funções 
humanas, desde as mais básicas como manusear um objeto a casos mais complexos, 
como veículos autônomos e até mesmo robôs na medicina (Tecuci,2012). Inúmeros 
filmes e séries vêm retratando robôs o máximo possível à aparência de um humano, o 
que nos faz pensar sobre qual a realidade que vivemos hoje. É possível criar um robô 
tão fiel à aparência de um homem ou uma mulher como são representados nas obras 
audiovisuais? Essa busca incessante por tecnologias capazes de imitar ou até mesmo 
superar o ser humano é bem representada pelo pesquisador Zhiyong Fan, professor do 
departamento de eletrônica e engenharia da computação da universidade de Hong Kong 
que, junto com sua equipe, desenvolveu um sistema de visão artificial (figura 2), que 
utiliza um olho biomimético esférico com retina hemisférica feita de uma matriz de 
nanofios de perovskita de alta intensidade, que pode até mesmo superar a visão 
humana(Gu, 2020). O atual trabalho tem como objetivo sintetizar e catacterizar (via 
DRX, FTIR, FRX e MEV) perovskita duplamente substituídas do tipo La(1-x)Ca(x)Co(1-
x)Mn(x)O3 (x = 0,4), os quais têm alta atividade catalítica. As perovskitas de cobaltato 
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têm propriedades magnéticas, elétricas e termoelétricas (Yamaura, 2000), o que pode 
contribuir para o uso da estrutura com estudos sobre o olho biônico. Outro fator que 
pode ajudar com o desenvolvimento do olho biônico é a possível utilização da estrutura 
eletrodo (Vashook, 2009). É a primeira vez que o grupo trabalha com dupla substituição, 
porém espera-se melhores resultados no que diz respeito às fases secundárias (López, 
2008), uma vez que sua formação é mais esperada acrescentando mais metais à rede. 
Os materiais foram sintetizados via combustão (que é o método mais econômico) e com 
ureia rica. Além de ser um dos métodos mais viáveis, materiais sintetizados por rota 
combustão apresentam características que corroboram para o bom funcionamento 
catalítico (Oliveira, 2019). Com a dupla substituição, a estrutura mantém-se muito boa, 
além de apresentar melhora de desempenho da propriedade magnética (López, 2008). 
Este trabalho visa a contribuição com os objetivos 3, 9, 12 e 13 da agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
 

Metodologia 

 
Inicialmente foram preparadas estruturas perovskitas duplamente substituídas para que 
chegasse à fase La0,6Ca0,4Co0,6Mn0,4O3, realizado pelo método de combustão a 
partir dos cálculos estequiométricos dos reagentes, para a obtenção de 5g de material, 
e utilizando o cálculo de proporção de ureia rica. Essa técnica consiste na diluição de 
precursores (nitratos e cloreto foram utilizados neste trabalho) com um combustível 
(ureia) em água. Logo em seguida, a solução obtida é colocada para esquentar em uma 
fonte externa (Cunha, 2009). A tabela 1 mostra os nitratos e o cloreto utilizado como 
precursores. Todo esse material foi diluído em aproximadamente 150 ml de água 
destilada, e então adicionada aproximadamente 11,11g de ureia. Logo em seguida, 
foram homogeneizados em agitador magnético até a completa homogeneização. As 
soluções foram levadas para aquecer dentro de um recipiente de alumínio, sobre uma 
resistência. Com o passar do tempo, houve a evaporização da água e grande perda de 
umidade, seguida de uma formação de fumaça, que antecedeu uma chama amarelada, 
que durou pouco mais de 1 minuto, e ocorreu a formação de pós. Para garantia da 
obtenção da fase desejada, leva-se o material para calcinar, processo o qual consiste 
na queima da substância. Ainda na tabela 1, é possível verificar que todos os compostos 
são hidratados, então, a calcinação remove a umidade ainda restante no material a 
baixa temperatura, enquanto a matéria orgânica(Zang, 2019) derivados da uréia são 
removidos a maiores temperatura. Para dar início ao processo, foi preciso macerar os 
pós em grau e pistilo depois da combustão, e então levá-los a um forno elétrico nas 
temperaturas de 700 e a 900 °C por 4h a uma razão de aquecimento de 10 ºC/min para 
análises posteriores. Os materiais calcinados seriam analisados por uma série de 
métodos de caracterização, mas devido à pandemia, ainda não foi possível realizá-las, 
pois está pendente da reabertura dos laboratórios. As análises seriam feitas por difração 
de raios-X (DRX) com tubo de cobre, voltagem de 40,0 kV e corrente de 30,0 mA, numa 
faixa angular de 10 a 80º (2θ) em equipamento Shimadzu XRD-6000, microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) feita com detector de elétrons retroespalhados e aumento 
de 4000 vezes, em equipamento Hitachi TM3000. 
2.1 Difração de raio - X (DRX) 
A difração de raios-X é capaz de demarcar as fases cristalinas de diversos materiais 
sólidos cristalinos. A difração se dá pela interação dos feixes de raios X com os átomos 
presentes na amostra, procedimento o qual segue a lei de Bragg, de acordo a equação 
d a figura 3(Cunha, 2009). Costumeiramente, o grupo utiliza radiação CuKα (λ=1,54 Å) 
com 2θ variando de 10 a 80°, com velocidade de varredura de 1º/min no equipamento 
XRD-6000, do fabricante Shimadzu. 
2.2 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 
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A técnica de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 
consiste na caracterização, no que diz respeito à identificação e características 
estruturais, mediante aos grupos funcionais e ligações presentes na amostra. Qualquer 
que seja o estado de um determinado componente da amostra (sólido, líquido e gasoso), 
é possível determinar características qualitativas e quantitativas da amostra por 
completo, e então, rapidamente é feita tais caracterizações. O equipamento utilizado 
para FTIR foi o modelo IRTracer-100, do fabricante Shimadzu. 
2.3 Fluorescência de raios-X (FRX) 
Para detectar e quantificar os elementos presentes em um material, é usada a técnica 
de fluorescência de raios-X, a qual consiste em submeter a amostra a feixes de raios X 
e, assim, ocorre uma radiação de fluorescência proveniente dos átomos. Esses raios 
fluorescentes possuem comprimentos de onda específicos, particulares de cada 
elemento. A análise quantitativa é feita a partir dos comprimentos de onda dos raios X 
emitidos. O equipamento a ser utilizado para esta técnica é o XRF-1800, fabricante 
Shimadzu, com tubo de raios-X de 40kW e janela fina (Bruno, 2017). 
2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
Para avaliar as características morfológicas usa-se a microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) (Abreua, 2017). É nessa técnica que foram avaliados a porosidade e 
a homogeneidade da superfície do material. A técnica consiste em emissões de feixes 
de elétrons por um filamento capilar de tungstênio, o qual representa o eletrodo 
negativo, mediante a aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 
30 KV. Tal variação de voltagem permite outra variação: a da aceleração elétrons, que 
também provoca o aquecimento do filamento. O eletrodo positivo atrai intensivamente 
os elétrons gerados, o que resulta numa aceleração em relação ao eletrodo positivo. As 
lentes condensadoras, responsáveis por alinhar os feixes em direção à abertura da 
objetiva, corrigem o percurso dos feixes. Por fim, a objetiva ajusta o foco dos feixes de 
alétrons antes que vão de econtro com a amostra. O equipamento geralmente utilizado 
para microscopia é o Hitachi TM3000 com aumento de imagem entre 1000 a 4000 
vezes. 
2.5 Teste catalítico 
Referindo-se especialmente às amostras La0,8Ca0,2MnO3 (A20) e La0,6Ca0,4MnO3 
(A40) do trabalho publicado pelo grupo em 2018, no livro Ciência e engenharia dos 
Materiais, os testes catalíticos foram realizados num micro reator tubular de leito fixo na 
forma de “U”. Os reagentes foram colocadosob fluxo de 100mL/min da mistura reacional 
de 2,5% de metano e 10% de oxigênio, ambos diluídos em nitrogênio, com razão molar 
do O2/CH4 = 4. Aproximadamente 0,100g de cada amostra (A20 e A40), as quais foram 
separadamente misturadas com 1g de carbeto de silício (diluente), pois a reação é 
altamente exotérmica. A avaliação catalítica foi realizada a partir da análise da 
estabilidade, como também a conversão em CO2 e H2O. As curvas de estabilidade com 
tempo reacional de 30 minutos e rampas de aquecimento e resfriamento foram 
analisadas na faixa de temperatura de 200 a 800° C (Marques et al, 2018) 
 
Resultados e Discussões 

 
Após os devidos cálculos estequiométricos, foi possível saber a quantidade de cada 
nitrato e cloreto que é necessária para produzir 5,0 g de perovskita, que estão 
representadas na tabela 2. Após a combustão promovida pela síntese, tem-se, na 
calcinação, a perda de umidade e de matéria orgânica devido à queima do material. É 
importante ressaltar que a ureia, combustível utilizado na síntese, é um reagente 
orgânico, fato que justifica a liberação de matéria orgânica (Zang, 2019). A pandemia 
deixou todos nós pelo menos um pouco limitado, e por isso ainda não foi possível 
realizar as técnicas de caracterização que o grupo realiza mas as amostras seguem na 
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fila para caracterização no laboratório de Análise DEMAT/UFRN. Contudo, com toda a 
expertise do grupo, é possível definir alguns aspectos que contribuem para a efetividade 
do material obtido. Com os resultados dos difratogramas, seria possível indentificar 
picos característicos da perovskita. A figura 2 representa o difratograma de uma amostra 
já realizada pelo grupo, que teve publicação em 2018 no capítulo 5 do livro Ciência e 
Engenharia de Materiais, da editora Atena, mateiral o que foi sintetizado a 20mol% 
(La0,8Ca0,2MnO3), calcinadas a 700°C e 900°C. Na figura 4, temos a amostra 
sintetizada a 40mol% (La0,6Ca0,4MnO3), também calcinada a 700°C e 900°C. Vale 
lembrar que os materiais dos difratogramas são parcialmente substituídos apenas no 
sítio A. Por intermédio do programa Crystallographic search match, é possível identificar 
a fase perovskita, que tem seu pico característico sempre entre 30 a 35 no eixo 
horizontal. Isso é possível porque o programa contém um acervo com vários 
difratogramas, os quais diferenciam-se por cada pico que pertencem ou não à 
perovskita. Na tabela 3, pode-se analisar as cartas referentes aos picos dos 
difratogramas, e nota-se que ambas as amostras obtiveram fase única.Os picos 
formados não característicos da fase desejada remetem aos óxidos formados durante 
o processo de síntese. Há dezenas e até mesmo centenas de cartas que definem cada 
difratograma Nessas cartas também é possível saber qual a estrutura dos pós, que 
podem ser romboédricos, ortorrômbicas, entre outras geometrias. Com as duas 
temperaturas de calcinação, esperasse melhor resultados em temperaturas maiores, 
mas pode-se notar que próximo de 700° C de temperatura de calcinação já obtem-se a 
fase desejada, o que pode corroborar com a questão econômica, mesmo com chances 
maiores de formação de fases secundárias. Como o material sintetizado é duplamente 
substituído, adicionando mais metal à rede, espera-se que haja formação de fases 
secundárias mais facilmente que uma perovskita com substituição apenas no sítio A, 
onde fica o elemento de terra rara, outro fator que pode influenciar no estudo do olho 
biônico. Na figura 5, temos o espectro FTIR do trabalho no eCICT 2019(Oliveira, 2019), 
no qual sintetizamos perovskita do tipo La0,6Ca0,4MnO3, onde é possível identificar 
bandas características da perovskita próximas a 500 cm-1 com melhor definição a 
menor temperatura de calcinação. Além disso, nota-se bandas que podem ser remetidas 
ao estiramento de N-H oriundo da ureia, que foi usada como combustível no método. 
Essas bandas podem ser observadas próximo dos 3500 cm-1. Espera-se resultados 
semelhantes para o trabalho atual, tendo em vista que os métodos usados foram os 
mesmos, mas diferenciam-se apenas no tocante à substituição, pois o atual trabalho é 
a primeira vez que usamos a dupla substituição. No FRX, poderíamos definer as 
impurezas presentes na amostra, pois é nesta técnica que analisa-se os metais 
contituintes da amostra (espera-se que La, Ca, Mn e Co sejam identificados), mas há 
outros metais que têm sido identificados nas análises de trabalhos anteriores, como 
mostra a tabela 4, referente às amostras do trabalho do eCICT 2019 (Oliveira, 2019). 
Tais impurezas podem ser remetidas ao uso compartilhado do forno com multiusuários. 
As micrografias, seria possível observar características que são fundamentais para o 
bom funcionamento do material, que são a porosidade e homogeinedade. Com um 
microscópio que nos concede imagens com aumento de 1000 a 4000x, onde é possível 
perceber características fundamentais para o bom desempenho do material obtido como 
catalisador, tais como porosidade e homogeneidade . A figura 6 são imagens retiradas 
do trabalho publicado no livro Ciência e Engenharia e Materiais, já mencionado no atual 
trabalho. As imagens mostram que as amostras estão bem definidas como um bom 
catalizador, já que demonstra características visuais mencionadas anteriormente. 
Quanto mais bem definidas tais características, mais eficaz será a reação de oxi-
redução, já que acontece na superfície do catalisador responsável pela conversão dos 
gases. Os resultados de anos de pesquisa têm sido sempre otimistas no que diz respeito 
ao funcionamento do material. Ainda referindo-se às amostras sintetizadas para o 
trabalho que foi publicado em 2018 no livro Ciência e Engenharia de Materiais, da 
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editora Atena (Marques et al, 2018), como mostram as figuras 7 e 8, os testes catalíticos 
com substituição parcial de 20mol% de cálcio obteve uma conversão de 99% de metano 
em dióxido de carbono e água a 800°C. A amostra parcialmente substituída a 40mol% 
converteu 97% a 800°C. Tais dados nos apresentam que o material obtido tem alta 
atividade catalítica a temperaturas elevadas (Marques et al, 2018). De acordo com as 
rampas de aquecimento e resfriamento de ambas as amostras, o catalisador com 
substituição de 20mol% se manteve mais estável, além de ter maior poder de 
conversão, como pode ser visto na tabela 4. 
 
Conclusão 

 

A partir do método de combustão, foi possível observar, durante a síntese, 
características que nos deixam otimistas quanto às propriedades catalíticas dos pós 
cerâmicos obtidos, mesmo não confirmando o nível de sua efetividade, além de sua 
possível cooperação aos estudos do olho biônico. Algumas definições ainda não foram 
possíveis ser feitas, que são os casos mais técnicos como formação de fases 
secundárias, porosidade, homogeneidade e impurezas. Mesmo assim, o grupo acredita 
fortemente que os materiais obtido têm propriedades que corroboram para a catálise 
automotiva, e muito se dá pela experiência vivida nos laboratórios, tendo em vista que 
todas as etapas saíram como o esperado, afinal é uma linha que vem sido desenvolvida 

por mais de 10 anos. 
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Figura 1 – Poluição lançada na atmosfera pelo escapamento dos automóveis. 
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Figura 2 – protótipo do olho biônico 

 

 

Figura 3 - equação da lei de Bragg 
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Tabela 1 – precursores utilizados no método, e suas respectivas massas molares e 
purezas 

 

 

Tabela 2 – quantidade a ser usada de cada composto 

 

 

Figura 4 – difratogramas referente à amostra La0,8Ca0,2MnO3 (A20) calcinadas a 700° 

e 900°C (Marques et al, 2018) 
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Figura 5 - difratogramas referente à amostra La0,6Ca0,4MnO3 (A40) calcinadas a 700° 
e 900°C (Marques et al, 2018) 

 

 

Tabela 3 – cartas cristalográficas das amostras A20 e A40 (Marques et al, 2018) 
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Figura 6 - Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier das 
composições substituídas La0,6Ca 0,4MnO3 700 ºC/ 4h; La0,6Ca 0,4MnO3 900 ºC/ 4h 

(Oliveira, 2019) 

 

 

Tabela 4 - Percentual dos elementos constituintes das composições La0,6Ca 0,4MnO3 
(Oliveira, 2019) 
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Figura 7 - Micrografi as das amostras calcinadas a 700 e 900 °C/4h. a) A20 a 700 °C; b) 
A20 a 900 °C; c) A40 a 700 °C d) A40 a 900 °C (Marques et al, 2018) 
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Figura 8 - Rampas de aquecimento (linha contínua) e de resfriamento (linha pontilhada) 
a uma taxa de 5 °C/min das amostras calcinadas a 900 °C/4h. A curva vermelha 
corresponde à amostra A20 e a curva azul corresponde à amostra A40. (Marques et al, 
2018) 
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Figura 9 - Gráfico de estabilidade a 800 °C durante 30 minutos. A curva vermelha 
corresponde à amostra A20 e a curva azul à amostra A40. (Marques et al, 2018) 

 

 

Tabela 5 - Porcentagens de conversão de CH4 em CO2 e H2O em diferentes 
temperaturas (Marques et al, 2018) 
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TÍTULO: Analise panorâmica de perovskita com dupla substituição para a redução de 

poluentes 

Resumo 

Tendo em vista a redução de poluentes sem que precise passar por uma redução 
drástica na economia, foi realizado uma análise panorâmica visando a obtenção do 
catalisador com dupla substituição, La1-xCaxCo1-xMnxO3 (x=0,2), pela rota 
combustão. Obtendo sua síntese e calcinações, 700 e 900 ºC/4h, e guardando suas 
caracterizações em virtude a crise sanitária, foi analisado as sínteses La0,8Ca0,2MnO3 
pelas rotas pechini e combustão, respectivamente, e, através desse estudo foi 
observado uma perspectiva obtenção do catalisador com dupla substituição com base 
a analises e reagentes utilizados com as sínteses pechini e combustão, contribuindo 
assim para o fomento de um novo catalisador, fugindo do tradicional com estrutura A1-
xBxO3 (substituição simples), para o auxílio da reduções de poluentes liberados na 
atmosfera. 
 
 
 
Palavras-chave: Perovskita catalítica. Dupla substituição. Ambiental. Economia. 

TITLE: Panoramic analysis of perovskita with double substitution for the reduction of 

pollutants 

Abstract 

In order to reduce pollutants without having to undergo a drastic reduction in the 
economy, a panoramic analysis was carried out to obtain the doble replaced catalyst, 
La1-xCaxCo1-xMnxO3 (x=0.2), by the combustion route. Obtaining its synthesis and 
calcinations, 700 and 900 ºC/4h, and waiting for its characterizations due to the 
pandemic, the La0,8Ca0,2MnO3 syntheses were analyzed by the pechini and 
combustion routes, respectively, and, through this study it was observed a perspective 
to obtain the catalyst with double replace based on analysis and reagents used with 
pechini synthesis and combustion, thus contributing to the promotion of a new catalyst, 
adapting the original structure A1-xBxO3 (simple substitution), to help reduce pollutants 
released into the atmosphere. 
 
 
 
Keywords: Perovskita catalytic. Double substitution. Environmental. Economy. 

Introdução 
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No primeiro semestre de 2020 deu-se início a pandemia por conta da doença infeciosa 
ocasionado pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), 
que se espalhou ao redor do mundo impactando a saúde e vida social da população. 
Tendo em vista que a melhor forma de prevenção é o distanciamento social, esse fator 
impactou fortemente na economia, entretanto, trouxe uma significativa melhoria na 
poluição atmosférica, que ocasiona inúmeros problemas respiratórios a saúde humana. 
No entanto, a sociedade deve procurar meios de redução da poluição sem que resulte 
na redução econômica global, e para isso o uso de catalisadores automotivos, 
especialmente estruturas do tipo perovskita que possui atuação catalítica automotiva 
(Cheng et al, 2018), auxiliaria em tal meta. 

Óxidos tipo perovskita têm a fórmula geral ABO3, e em sua forma mais comum 
apresenta no sítio A um cátion de um elemento de terra rara, com estado de oxidação 
+3, e no sítio B um metal de transição no mesmo estado de valência. Entretanto, é 
possível realizar substituições parciais dos cátions A e B sem alterar a estrutura 
fundamental da perovskita e agem como modificador e formador de rede, 
respectivamente (Paiva et al, 2014). Muita atenção tem sido dada às perovskitas à base 
de lantânio (LaBO3), B = Co ou Mn, devido à sua alta atividade e estabilidade térmica 
em reações de oxidação de hidrocarbonetos. Entretanto, estudos revelam que a 
substituição parcial de A para A de diferentes estados de oxidação leva à formação de 
vacâncias cristalinas e também estabilização de estados de oxidação incomuns do 
cátion B (Vashook et al, 2009). A substituição parcial B para B pode promover mudanças 
em ambos os pares de íons e os sítios ativos, bem como na estabilidade da estrutura 

cristalina (Vashook et al, 2009), melhorando assim a propriedade catalítica do sitema. 

Esse trabalho visa converter através da estrutura perovskita compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) em gases menos nocivos (Voorhoeve et al, 1976) , contribuindo assim 
para os objetivos 3, 8, 12, 13 da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Tendo como perspectiva a síntese, calcinação e caracterização de um 
catalizador com dupla substituição, La1-xCaxCo1-xMnxO3 (x=0,2), via combustão 
baseado com dados já obtidos nas sínteses La0,8Ca0,2MnO3 pelas rotas pechini e 
combustão, respectivamente (Jouannaux et al, 2019; Marques et al, 2019) (Takalkar et 
al, 2019; Carvalho et al, 2020), e caracterizadas por técnica de difração de raios-x 
(DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e avaliação catalítica. 

 

 

Metodologia 

 

A perspectiva da perovskita La1-xCaxCo1-xMnxO3 20 mol % foi sintetizada via 
combustão, de acordo como fluxograma 1, partindo inicialmente dos cálculos 
estequiométricos dos reagentes, para a obtenção de 5g de material, utilizando como 
combustível a ureia rica. Após os respectivos cálculos foi separado os reagentes: nitrato 
de lantânio [La(NO3)3.6H2O MM: 433,01 g.mol-1 (99.9%-Vetec)], nitrato de cálcio 
[Ca(NO3).4H2O MM: 236,15 g.mol-1 (99%-Vetec), nitrato de cobalto [Co(NO3)2.6H2O 
MM MM: 197,91 g.mol -1 ( 98,0% - Vetec)] e cloreto de manganês [MnCl2.4H2O MM: 
197,91 g.mol-1 (98,0%-Vetec)], e o combustível [CO(NH2)2 (99%, Vetec)], onde foram 
diluídos em água destilada lentamente em um agitador magnético até sua completa 
homogeneização. A solução foi levada para aquecer dentro de um recipiente de 
alumínio, sobre uma resistência onde a água foi evaporando até perder grande parte da 
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umidade, ocasionando uma grande formação de fumaça e posteriormente uma chama 
amarela que surgiu gradativamente. Após a queima, foi obtido pós-precursores que foi 
desaglomerado por maceração manual; levados a calcinar a temperatura de 700º e 
900ºC e caracterizado por análise estrutural, morfológica e física, Difração de raios-x 
(DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) espectroscopia no infravermelho 
por transformada de Fourier (FTIR) respectivamente. Entretanto, por virtude de 
segurança sanitária ocasionado pela pandemia do codiv-19 as análises continuam na 
espera. 

A síntese via pechini e combustão para a análise da dupla substituição foram 
sintetizadas de acordo com o fluxograma 1, partindo do cálculo estequiométrico para a 
dissolução dos reagentes na tabela 1 em água destilada por um agitador magnético até 
sua completa homogeneização. Para a rota combustão, após a homogeneização foi 
levado para aquecer em um recipiente de alumínio até a sua queima e posteriormente 
desaglomerado por maceração manual e levada para a calcinar a 700ºC e 900ºC/4h 
mantendo-se uma taxa de aquecimento constante, de 10°C min-1, em um forno mufla. 
Já a rota pechini, após a dissolução, foi obtida a resina polimérica que foi levada para 
pré-calcinação a 300°C/4h com taxa de aquecimento 5 ºC/min, e posteriormente 
calcinados a temperaturas de 700°C e 900°C/4h mantendo-se uma taxa de aquecimento 
constante, de 10°C min-1, em um forno mufla. Em seguida, para rota pechini foi 
caracterizada por difração de raios-x (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
e realizado o teste catalítico. Para a rota de combustão foi caracterizada por difração de 
raios-x (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Marques et al., 2019). 

2.1 Difração de raio - X (DRX) 

A Difração de Raio X (DRX) é uma técnica aplicada para determinar a estrutura atômica 
e molecular de um cristal cerâmico, na qual os átomos cristalinos fazem com que um 
feixe de raios X incidentes difratem em muitas direções específicas, proporcionando a 

descoberta da fase perovskita e de suas possíveis fases secundárias. 

No atual trabalho foi utilizada radiação CuKα (λ=1,54 Å) com 2θ variando de 10 a 80°, 
com velocidade de varredura de 1º/min no equipamento XRD-6000, do fabricante 
Shimadzu. 

2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para avaliar as características morfológicas usa-se a microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) (Wang et al, 2018). Essa técnica avalia a porosidade e a 
homogeneidade da superfície do material. A técnica consiste em emissões de feixes de 
elétrons por um filamento capilar de tungstênio, o qual representa o eletrodo negativo, 
mediante a aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV. O 
equipamento utilizado para microscopia foi o Hitachi TM3000 com aumento de imagem 
entre 1000 a 4000 vezes. 

2.3 Avaliação Catalítica 

O teste catalítico como reação de combustão do metano foi realizado num micro reator 
tubular de leito fixo na forma de “U”, Os reagentes foram adicionados sob fluxo de 
100mL/min da mistura reacional de 2,5% de metano e 10% de oxigênio, ambos diluídos 
em nitrogênio, onde a razão molar do O2 /CH4 = 4. Os testes foram realizados 
utilizando-se aproximadamente 0,100 g das amostras La0,8Ca0,2MnO3 pela rota 
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pechini, misturada mecanicamente para cada amostra, com um grama de carbeto de 
silício que serviu como diluente devido à reação ser muito exotérmica. A avaliação 
catalítica foi realizada a partir da análise da estabilidade, como também a conversão em 
CO2 e H2 O a partir de reações de combustão de metano, segundo Zhu et al (2010, 
p.1010). As curvas de estabilidade com tempo reacional de 30 minutos e rampas de 
aquecimento e resfriamento foram analisadas na faixa de temperatura de 200 a 800°C 

(Ding et al, 2017; Marques et al, 2018). 

2.4 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

A técnica de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 
consiste na caracterização, no que diz respeito à identificação e características 
estruturais, mediante aos grupos funcionais e ligações presentes na amostra. Qualquer 
que seja o estado de um determinado componente da amostra (sólido, líquido e gasoso), 
é possível determinar características qualitativas e quantitativas da amostra por 
completo, e então, rapidamente é feita tais caracterizações. O equipamento que irá ser 
utilizado para FTIR é do modelo IRTracer-100, do fabricante Shimadzu (Oliveira et al., 
2019). 

 

 

Resultados e Discussões 

 

Os difratogramas de raios-x pela rota combustão, foram observadas cristalinidades e a 
fase desejada, foi obtida de acordo com a referência da fase JCPDF 11-152-1156, 
segundo o software MATCH! (Phase Identification from Powder Diffraction), em ambas 
as temperaturas de calcinação. Conforme mostra a figura 2. 

Os difratogramas de raios-X pela rota pechini, de ambas as temperaturas de calcinação, 
de acordo com as cartas analisadas pelos softwares X’pert-Highscore e 
Crystallographica SearchMatch, a composição com 20 mol% apresentou a fase 
desejada referente à carta PDF 44-1040, conforme a figura 3, no qual, pode-se observar 

os índices de Miller, referentes a cada pico de difração correspondente. 

Para ambas as rotas foi observado que foi obtido a cristalinidade desejada nas 
perovskitas La0,8Ca0,2MnO3, e obtiveram seus picos batendo com as referências, 
mostrando que possuiu apenas amostras com fase única, levando em conta esses 
fatores a dupla substituição a 20 mol% também possui tendências a uma amostra 
cristalina e assim como os DRXs, também se espera que com o aumento da 
temperatura ocorra um maior aumento da cristalinidade, um outro fator que impacta 
ainda mais a formação da perovskita com dupla substituição é o método de síntese 
proposto este plano de trabalho com o combustível ureia rica, que garante bastante 
energia ao sistema para a organização de uma estrutura cristalina, e além da 
confirmação da literatura como promissor para a obtenção da fase perovskita, a ureia 
rica foi usada também na rota combustão e obteve sua fase comprovada através do 

DRX com bons resultados (Cunha, 2009; Carvalho et al, 2019). 

Os resultados das micrografias da rota combustão e pechini mostraram que os materiais 
são porosos e homogêneos, conforme as figuras 4 e 5. Essas propriedades são 
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importantes pois favorecem a possibilidade de conversão de gases tóxicos, através do 
mecanismo de dessorção e adsorção por meio dos poros, na superfície do catalisador, 
ocorrendo assim a oxidação catalítica e a conversão dos gases poluentes (Reis et al, 
2018). E assim como o DRX o MEV também apresenta novamente uma perspectiva de 
obtenção de material cristalino e poroso para a dupla substituição 
La0,8Ca0,2Co0,8Mn0,2O3. Além desses fatores após a queima da síntese no material 
da dupla substituição foi observado um material quebradiço e poroso, que são 
características de potenciais materiais porosos, e também visto esses aspectos nas 
rotas pechini e combustão (Marques et al., 2018; Marques et al., 2016). 

O teste catalítico da rota pechini de 20 mol% (La0,8Ca0,2MnO3) de cálcio teve uma 
conversão de 99% de metano em dióxido de carbono e água a 800 °C, apresentando 
assim uma alta atividade catalítica a temperaturas elevadas (Marques et al, 2018), como 
pode ser visto na figura 6. As rampas de aquecimento e resfriamento do catalisador, 
La0,8Ca0,2MnO3, apresentaram que o material se manteve estável durante todo o 

tempo reacional. 

Pela alta conversão e estabilidade que perovskitas La0,8Ca0,2MnO3 a 20 mol% pela 
rota pechini apresentou pode-se dizer que a rota combustão se destacaria com valores 
similares e consequentemente também a sua dupla substituição por ter perspectiva de 
dados e características semelhantes com técnicas como DRX e MEV (Marques et al., 
2019). 

As amostras da dupla substituição foram levadas para passar pela caracterização do 
FTIR para a identificação e características estruturais, mediante aos grupos funcionais 
e ligações presentes na amostra. E de acordo com plano de curso já trabalhado no 
eCICT- UFRN 2019 onde foi feito um estudo de estruturas perovskitas catalíticas 
automotivas La(1-x)Ca(x)MnO3 (x = 0,0 e 0,4) visando a contribuição ambiental para 
aquisição do crédito de carbono, (Oliveira et al, 2019) esperasse apresentar bandas na 
região infravermelho perto de 500 cm –1 característica da perovskita e na proximidade 
de 3500 cm-1 bandas que podem ser atribuídas ao estiramento N-H oriundo da ureia. 

 

 

Conclusão 

 
Baseados nos resultados obtidos anteriormente pelo grupo, as sínteses das amostras 
pela rota combustão e pechini com os reagentes La0,8Mn0,2CaO3 mostraram uma 
perspectiva promissora para um catalisador tipo perovskita com dupla substituição nos 
sítios AB a 20 mol%, pois o método de combustão utilizado para a síntese trabalha com 
um combustível ureia que é bastante favorável para a obtenção da fase e seus aspectos 
após a queima foram semelhantes as sínteses que apresentaram materiais porosos e 
que foram comprovados pelo MEV. Pela grande perspectiva de semelhança entre as 
análises estrutural e morfológica, DRX e MEV consequentemente, há uma grande 
chance de conversão de metano tendo como base a rota pechini. Logo, há uma grande 
probabilidade que perovskitas com dupla substituição possa entrar no cenário de 
catalizadores eficientes para redução de poluentes, sem que precise reduzir a produção 
econômica para alcançar níveis desejáveis de poluentes atmosféricos. 
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Tabela 1 – Reagente e proporção das rotas pechini e combustão 
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Imagem 1 - Fluxograma explicativo da síntese e caracterizações dos métodos pechini e 
combustão e da perovskita com dupla substituição 
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Imagem 2 – Difratograma de raios-x da amostra pela rota combustão calcinada a 700 
°C e 900ºC 
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Imagem 3 - Difratograma de raios-x da amostra pela rota pechini calcinada a 700 °C e 
900ºC 

 

 

Imagem 4 – Micrografia da amostra pela rota combustão calcinada em: a) 700 °C e 

b)900°C 
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Imagem 5 – Micrografia da amostra pela rota pechini calcinada em: a) 700 °C e b) 900 

°C 

 

 

Imagem 6 - Rampas de aquecimento (linha contínua) de 200 a 800 °C e de resfriamento 
(linha pontilhada) 800 a 200 °C a uma taxa de 5 °C/min das amostras calcinadas a 900 
°C/4h pela rota pechini. 
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Imagem 7 - Gráfico de estabilidade a 800 °C durante 30 minutos pela rota pechini. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2906 

 

CÓDIGO: ET0576 

AUTOR: FELIPE RODRIGUES SANTIAGO 

COAUTOR: GABRIEL IVAN MEDINA TAPIA 

ORIENTADOR: DEBORA MACHADO DE OLIVEIRA MEDINA 

 

 

TÍTULO: DESTILADOR SOLAR PARA TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE ATERROS 

SANITÁRIOS: DA IDEALIZAÇÃO À CONSTRUÇÃO. 

Resumo 

 

O aterro sanitário é a forma mais usual e recomendada para o armazenamento dos 
resíduos sólidos e embora este seja considerado uma técnica segura de tratamento ele 
produz através de reações químicas e biológicas, emissões de gases e efluentes 
líquidos, chamados de lixiviados. O tratamento do lixiviado é um grande desafio, visto 
que o lixiviado pode causar danos ambientais como a contaminação do solo, lençóis 
freáticos e rios. Devido ao seu caráter poluidor, o lixiviado necessita de tratamento 
específico de modo a minimizar as suas características. Este trabalho teve como 
finalidade desenvolver e construir um destilador solar para o tratamento de lixiviado. A 
configuração do destilador foi definida através de levantamentos bibliográficos de 
artigos encontrados nos principais portais de pesquisas. A partir das referências 
pesquisadas, foi possível definir as principais características do destilador, bem como 
os materiais e a sua geometria. No desenvolvimento do destilador foi possível analisar 
e corrigir características de modo a tornar o destilador mais eficiente e alinhado com os 
principais estudos. 

 
 
Palavras-chave: LIXIVIADO. EVAPORAÇÃO. DESTILAÇÃO. ENERGIA SOLAR. 

DESTILADOR SOLAR. 

TITLE: SOLAR DESTILATOR FOR LIXIVIATE TREATMENT IN LANDFILLS: FROM 

IDEALIZATION TO CONSTRUCTION. 

Abstract 

 

The landfill is the most usual and recommended form for the storage of solid waste and 
although this is considered a safe treatment technique it produces through chemical and 
biological reactions, gas emissions and liquid effluents, called leachates. The treatment 
of leachate is a great challenge, since leachate can cause environmental damage such 
as soil contamination, groundwater and rivers. Due to its polluting character, leachate 
needs specific treatment in order to minimize its characteristics. This work aimed to 
develop and build a solar distiller for the treatment of leachate. The distiller configuration 
was defined through bibliographic surveys of articles found in the main research portals. 
From the references researched, it was possible to define the main characteristics of the 
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distiller, as well as the materials and their geometry. In the development of the distiller, 
it was possible to analyze and correct characteristics in order to make the distiller more 

efficient and aligned with the main studies. 

 
 
Keywords: LEACHATE. EVAPORATION. DISTILLATION. SOLAR ENERGY. SOLAR 

DISTILLER. 

Introdução 

A disposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em aterros sanitários, possui grandes 
vantagens como a absorção diária de altas quantidades de resíduos, menores custos 
do que outras operações e a possibilidade de disposição de resíduos de naturezas 
diversas (CHEREMISINOFF, 2003). Apesar das vantagens, o aterro sanitário gera 
subprodutos, tais como gases e líquidos em grande escala, que necessitam ser tratados 
adequadamente, devido ao seu elevado grau poluidor, de modo a minimizar os impactos 

ambientais e à saude humana. 

As principais técnicas utilizadas para o tratamento do lixiviado captado são a 
evaporação natural e a recirculação no próprio aterro, outros métodos também podem 
ser empregados, tais como a disposição em estações de tratamento de esgoto, 
tratamentos biológicos, biodegradação e o uso de métodos físicos e químicos como 

oxidação química, adsorção e precipitação química. 

O tratamento por evaporação natural consiste na disposição do lixiviado em tanques 
abertos, expondo o lixiviado a energia oriunda da radiação solar que, ao elevar a 
temperatura do ar, intensifica o processo de evaporação reduzindo o volume do resíduo 
líquido. Esse tratamento é ideal para regiões de clima tropical por possuírem alta 
incidência solar, favorecendo assim o processo. 

O Brasil dispõe de privilegiada oferta de energia solar devido, sobretudo, ao fato da 
maior parte do seu território se localizar em região intertropical, viabilizando a coleta da 
irradiação durante todo o ano (PEREIRA et al., 2006). Lopez (2012) classifica a condição 
brasileira como sendo ótima, sobretudo para o Nordeste, região com o qual o autor 
compara ao deserto do Saara, cuja irradiação solar se aproxima de 2600 kWh/m2/ano. 

O Rio Grande do Norte apresenta variações anuais de radiação global de 190 a 262,18 
Wh/m2, conforme mostrado na Figura 01. A radiação é superior a 250 Wh/m2 nos 
meses entre novembro e fevereiro, enquanto que nos meses de maio a agosto a 
radiação é inferior a 200 Wh/m2. Evidenciando a uniformidade da energia solar e o forte 
potencial energético do estado. 

Com base na problemática apresentada, esse projeto tem como objetivo estudar a 
potencialidade do tratamento de lixiviados de aterro sanitários a partir do processo de 
evaporação natural, tendo como fonte de energia a radiação solar. 

 

Metodologia 
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A pesquisa foi desenvolvida em três etapas sequenciais: 1) pesquisa bibliográfica sobre 
os diversos tipos de destiladores estudados (cobertura, reservatório e materiais); 2) 
Construção do evaporador em escala piloto e ajustes realizados para melhorar a 
eficiência e 3) ensaios preliminares com água. 
 
Pesquisa Bibliográfica 
 
Com base nos artigos pesquisados, foi possível realizar uma análise geral entre os 
parâmetros mais importantes relatados nos trabalhos, apontando os principais 
problemas e as soluções encontradas. Através desses estudos, foi determinada a 
configuração geométrica do evaporador, para proporcionar a melhor condensação, e 
dos materiais utilizados na construção, visando a disponibilidade e facilidade de 
aquisição de material na região, melhor custo e benefício e fácil operação. 
A seleção dos principais estudos relacionados ao tema de evaporação de lixiviado e as 
características dos destiladores utilizados em cada estudo é apresentada no quadro 01. 
 
Construção do evaporador 
 
Baseando-se nos artigos e estudos realizados, para a realização dos experimentos foi 
construído um destilador solar(figura 02) composto por uma cobertura de vidro, calhas 
e reservatório. 
 
Cobertura 
 
A cobertura é responsável por receber os raios solares e possibilitar a transmissão da 
radiação para dentro do destilador. Para que seja possível a refração do raios solares a 
cobertura deve ser constituída de material transparente, como o vidro ou plástico. Luiz 
(1985) afirma que para a confecção da cobertura do destilador a melhor escolha é o 
vidro, pois este gera maior efeito estufa que o plástico, alta transmissão da radiação 
solar, baixa transmissão da radiação de baixa temperatura, umidade da água e alta 
estabilidade de suas propriedades mesmo após muitas horas de exposição. O vidro 
transparente tem a função quádrupla de permitir a passagem dos raios solares, impedir 
que o vapor escape do interior do sistema e flua para a vizinhança, condensar o vapor 
e, por último, conduzir as gotas de destilado para as calhas laterais. 
A definição da inclinação da cobertura influencia no processo de evaporação, Bezerra 
et al. (2005) estudaram as taxas de evaporação em um destilador simples efeito de duas 
águas que operou com coberturas de 20º e 45º, com a finalidade de verificar qual das 
duas inclinações poderia oferecer o melhor rendimento para as condições climáticas do 
Nordeste Brasileiro. Maluf (2005) recomenda a utilização de uma inclinação entre 10º a 
15º enquanto que Bezerra et al. (2005) aconselha um inclinação, que possibilite um 
aumento de eficiência, de no mínimo 20º. 
Em experimentos realizados por Sá (2008) e Santos et al. (2017) o uso de destiladores 
com inclinação de 45º mostrou-se bastante eficaz, percebendo-se boas taxas de 
condensação. Para os testes iniciais foi adotado uma cobertura com o formato 
prismático triangular reto, com duas águas e inclinação de 20º, o material adotado foi 
vidro comum com espessura de 4 milímetros tendo como dimensões de 0,38 metros de 
largura por 0,80 metros de comprimento. Além disso, canos de PVC de 3/4 de polegadas 
para águas frias foram utilizadas como calhas. 
 
Reservatório 
 
A escolha do material do reservatório levou em consideração os possíveis efeitos 
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corrosivos causados pelo lixiviado ao longo do tempo. A utilização de reservatórios feitos 
de cobre, ferro galvanizado, alumínio naval, aço inoxidável e metais protegidos por 
anticorrosivo mostrou-se ineficazes devido o processo corrosivo, segundo 
MCCRACKEN & GORDES (1985) as reações químicas são aceleradas com o aumento 
da temperatura no reservatório, desse modo, o alumínio naval, que dura 20 anos no mar 
a 25º, duraria apenas um ou dois anos a 50º. Sá (2008) utilizou em sua pesquisa o 
alumínio revestido com silicone, pois, segundo a autora, a duração do reservatório pode 
ser ampliada para 10 a 15 anos. 
Durante a pesquisa, foram encontrados diversos estudos com diferentes formatos de 
reservatórios, dentre eles os reservatórios com piso plano, mais usual e de fácil 
disponibilidade, côncavo e cilíndrico-parabólico. Minasian, Al-Karaghouli e Habeeb 
(1995) realizaram estudos utilizando um dessalinizador solar com cilindro-parabólico e 
foi constatado uma eficiência de 25% - 35% maior que o reservatórios com piso plano. 
Kebeel (2009) desenvolveu um destilador usando um reservatório com base côncava 
com eficiência média de 30% e eficiência máxima instantânea de 45%. 
Por ser de fácil disponibilidade, uma fôrma de alumínio com 0,74 metros de comprimento 
e 0,49 metros de largura por 0,08 metros de altura foi utilizada como um reservatório de 
piso plano para a disposição do lixiviado durante os estudos, essa fôrma foi instalada 
no interior da caixa de madeira (Figura 03) revestida internamente com uma camada de 
material isolante “Isopor” que possibilita uma diminuição das perdas de calor. A caixa 
de madeira serve também como suporte para a cobertura e para o reservatório, 
diminuindo assim o contato do lixiviado com o meio externo. A caixa contém dimensões 
de 0,55 metros de largura e 0,80 metros de comprimento por 0,15 metros de altura. 
 
Ajustes 
 
Em testes preliminares com água, notou-se que a inclinação de 20º era ineficiente pois 
não favoreceu o efeito wettability, que é a formação da lâmina de água escorrendo em 
direção as calhas, ocorrendo a formação de gotas de água que ficaram aderidas a 
superfície interna da cobertura, agindo como espelhos, refletindo assim a radiação solar 
e afetando o desempenho do destilador. Além disso, no decorrer do teste foi identificado 
que o destilador estava sofrendo perdas de calor e que os canos de PVC, utilizados 
como calhas, não suportaram o calor e acabaram deformando-se. 
Diante destes problemas, foram feitas algumas modificações na cobertura, nas calhas, 
no reservatório e no revestimento interno do destilador, como mostra a figura 04. A 
cobertura anterior foi substituída por uma nova cúpula de vidro temperado, por possuir 
maior segurança no manuseio, com 6 milímetros de espe 
 

Resultados e Discussões 

 

Nos meses de fevereiro e março foram realizados ensaios para analisar o 
comportamento do evaporador após as adequações. A tabela 01 mostra o período dos 
ensaios, de coletas e a quantidade de líquido coletado, como mostra a figura 05. Além 
disso, durante esse período foram coletados informações do INMET como umidade e 

radiação. 

Durante o teste com água, o evaporador piloto apresentou uma eficiência diária acima 
de 50% durante o processo de evaporação, mesmo em dias de chuva, e sua eficiência 
semanal ultrapassou 70%. Outros destiladores semelhantes ao evaporador piloto, como 
Santos et al. (2017), levaram 48 dias para coletar 72% do líquido inicial. Desta forma, o 
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destilador se assemelha a outros estudos e apresenta eficiência semelhante ou 
superior. 

O destilador está instalado no Núcleo de Tecnologia Industrial, localizado no Campus 
Natal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
Conclusão 

 

Os desafios enfrentados para a construção e funcionamento do evaporador piloto foram 
superados com a substituição de materiais, no caso da calha de pvc foi realizada a 
substituição por uma calha de alumínio. Quanto à cobertura de vidro, apesar dos 
principais estudos aconselharem uma cobertura com inclinação mínima de 20º para que 
ocorra o efeito wettability, nos testes realizados foi possível constatar que, para o local 
de estudo, a inclinação foi ineficiente necessitando de uma readequação na cobertura, 
alterando a inclinação de 20º para 45º. A partir destes ajustes simples, foi possível 
confirmar a eficiência do destilador com água e espera-se a mesma eficiência, ou 

similar, quando utilizado o lixiviado. 
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Figura 01 - Gráfico de radiação global horizontal média mensal 
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Figura 02 - Vista externa do evaporador 
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Figura 03 - Vista interna do destilador 
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Figura 04 - Vista interna do evaporador após as alterações 
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Figura 05 - Líquido coletado pelas calhas 
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Quadro 01 - Resumo das principais características dos destiladores 
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Tabela 01 - Ensaios realizados no evaporador 
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TÍTULO: Soluções da gravidade inspirada no modelo de Born-Infeld 

Resumo 

Dando continuidade ao trabalho anterior (Modificações da gravidade inspiradas no 
modelo de Born-Infeld) onde estudamos as modificações na gravitação de Einstein, no 
presente trabalho investigamos soluções particulares nas equações modificadas no 
intuito de verificar se tais soluções removem as singularidades físicas inerentes às 
soluções da teoria de Einstein para campo forte. 
 
Palavras-chave: Campos, Relatividade, Singularidades, Gravitação, Born-Infeld. 

TITLE: Gravity Solutions inspired on Born-Infeld model 

Abstract 

Continuing the previous work (Modifications of gravity inspired by the Born-Infeld model) 
where we studied modifications of Einstein's gravitation, in the present work we 
investigate particular solutions in the modified equations in order to understand how such 
solutions remove the physical singularities inherent to the solutions of Einstein's theory 
for strong field. 
 
Keywords: Fields, Relativity, Singularities, Gravitation, Born-Infeld. 

Introdução 

Conforme estudado em nosso plano de trabalho anterior, a formulação de Born e Infeld 
para a eletrodinâmica não contém divergência para carga pontual presente na teoria de 
Maxwell., Sabendo disso, estudamos as propostas de modificações da relatividade geral 
inspiradas nesse modelo. Assim, em nosso trabalho anterior, reescrevemos o 
formalismo de Einstein de modo a permitir aplicar as ideias contidas na eletrodinâmica 
de Born-Infeld. As semelhanças na estrutura matemática dessas teorias nos permite 
esperar que as equações obtidas para a gravitação não apresentem singularidades. 
Nesse trabalho, estudamos o análogo modificado da solução clássica de Reissner-
Nordstrom para buracos negros carregados. É sabido que na formulação de Einstein 
tais buracos negros apresentam duas singularidades: a primeira, no denominado 
horizonte de eventos, pode ser removida com uma escolha das coordenadas, ou seja, 
a singularidade em questão é um problema de coordenadas não um problema físico, já 
a segunda, na origem do sistema de coordenadas, apresenta uma singularidade que 
persiste em qualquer sistema de coordenadas escolhido, sendo portanto uma 
singularidade real (ou física) da solução. O presente trabalho se propõe a mostrar que 
a solução modificada evita singularidades reais, embora não evite singularidades de 
coordenadas. 
 
Metodologia 
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Por tratar-se de um trabalho teórico e ainda da continuação de um plano de trabalho 
anterior, a metodologia empregada tem por base o estudo da bibliografia e discussões 
semanais, onde reproduzimos e discutimos os cálculos e métodos empregados nos 
livros e artigos. Neste trabalho em particular além da bibliografia utilizada no trabalho 
anterior [1-8], reproduzimos e analisamos as soluções para buracos negros carregados 
no modelo de Born-Infeld aplicado a gravitação [9] 
 
Resultados e Discussões 

 
Conforme estudado previamente, há mais de uma teoria inspirada em Born-Infeld para 
modificações da gravitação de Einstein, denominadas “classes” [5]. No presente 
trabalho, focamos em estudar as soluções de apenas uma delas (classe I). No modelo 
estudado, as equações homogêneas reduzem-se as equações de Einstein, logo as 
soluções para o caso não homogêneo não apresentam modificações> Desse modo, 
optamos por analisar soluções esfericamente simétricas e com uma carga pontual 
centrada na origem do sistema de coordenadas [9], fazendo um análogo da solução de 
Reissner-Nordstrom na teoria de Einstein [10]. Iniciamos obtendo as soluções das 
equações para a teoria estudada, usando como condição de contorno o teorema de 
Birkhoff, ou seja, no limite de carga nula, obtemos Schwarzschild. Obtidas as soluções 
das equações modificadas, analisamos o escalar de Kretschmann para verificar quais 
singularidades presentes no modelo estudado são de natureza física e quais são 
oriundas da escolha do sistema de coordenadas, uma vez que funções escalares são 
invariantes gerais de coordenadas, constatamos que o modelo não apresenta 
singularidades físicas. 
 
Conclusão 

 
Embora não apresentem singularidades essenciais (ou físicas) as componentes da 
métrica possuem estruturas matemáticas complexas envolvendo termos longos e não 
lineares, além da presença de algumas integrais elípticas difíceis de trabalhar. 
Entretanto, foi possível constatar a ausência de singularidades físicas indicando que 
existem mudanças convenientes de coordenadas que resolvem o problema da 
divergência na métrica . 
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TÍTULO: Localização, mapeamento e navegação robótica com o auxílio de marcadores 

artificiais 

Resumo 

Com o avanço na tecnologia de câmeras, sensores, dispositivos de localização e robôs 
de pequeno porte, o problema conhecido como Mapeamento e Localização Simultânea 
(SLAM)[1-4] passou a ser uma das pesquisas mais buscadas na robótica, as suas 
aplicações são versáteis, indo de problemas super complexos como o de veículos 
autônomos, para experiências visuais voltadas para o entretenimento, existem várias 
contribuições recentes relevantes para a área[5-9]. O SLAM consiste em algum 
dispositivo, sendo ele uma câmera, sensor, robô, carro, drone ou outros, compute o 
ambiente desconhecido ao seu redor, enquanto se localiza simultaneamente dentro 
desse ambiente. O Robot Operating System(ROS)[10] foi criado para ser uma abstração 
entre a comunicação do hardware (robôs, sensores, rodas, controladores, etc.) com os 
algoritmos que ditam as funções dos robôs(frameworks, bibliotecas, módulos de 
funções, etc.). A criação do ROS facilitou o uso de robôs que operam autonomamente, 
sendo utilizado na indústria, no entretenimento e na educação. Existem várias etapas 
necessárias ao criar um robô autônomo, apenas o mapa do ambiente e a localização do 
robô não é suficiente para uma navegação autônoma, também é necessário que esse 
mapa seja construído de uma maneira que o robô possa criar rotas eficientes, baseado 
em como o ambiente está disposto. O grid de ocupação[1] é uma estrutura de mapa 
bastante usada por algoritmos de navegação autônoma, além disso... não coube 
 
Palavras-chave: ROS; SLAM; Experimental Analysis; Low cost; RGB-D; Turtlebot 

TITLE: Low Cost Autonomous Robot for indoor environment 

Abstract 

The Evolution of cameras, sensors, localization dispositive and small size robots, the 
problem known as Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)[1-4] began to be one 
of the most searchable research in robotics, there are a lot of applications for SLAM, in 
different areas, from autonomous cars to entertainment visual experience, with some 
relevant recent contribution[5-9]. SLAM is the computation problem of a robot, camera, 
sensor, car, drone, or other dispositive, constructing a map of an unknown environment 
while simultaneously keeping track of its position. The Robot Operating 
System(ROS)[10] was developed to be an abstraction between hardware(robots, 
sensors, wheels, controller, etc.) and algorithms(frameworks, libraries, modules, etc.). 
ROS makes it easy to use autonomously robot, being used in the industry, entertainment, 
and education. There are a lot of requirements to build an autonomous robot, the 
environment map, and robot location is not enough for autonomous navigation, it is also 
needed that the map is built in a way that the robot can create optimized navigation 
routes, one of the structures that most of the navigation algorithms uses is the occupancy 
grid[1], besides, the robot needs to be capable of identifying new obstacles in the 
environment, as new objects in the scene or people walking. The massive adoption of 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2923 

 

ROS has contributed to SLAM development and autonomous robots[12-18]. Those 
contributions are usually free, available as ROS packages 
 
Keywords: ROS; SLAM; Experimental Analysis; Low cost; RGB-D; Turtlebot 

Introdução 

Apenas estimar a pose de um robô e o mapa do seu ambiente não é o suficiente para 
uma navegação autônoma, também é necessário planejas uma rota eficiente baseada 
em todas as variáveis de ambiente, estruturas como o grid de ocupação[1] é usado por 
algoritmos para criar rotas. A adoção do ROS contribuiu significativamente para o 
desenvolvimento de SLAM[5-9, 12-17] e navegação[18]. Essas contribuições podem ser 
adotadas utilizando pacotes ROS, contendo abstrações de software e sendo 
compatíveis qualquer robô configurado com ROS. Essas soluções também são 
compatíveis com sensores RGB-D de baixo custo, como o Microsoft Kinect, Intel Real 
Sense, Zed stereo câmera entre outros, além disso, esses pacotes também são 
disponíveis para simulação. Considerando a vasta disponibilidade de pacotes ROS para 
SLAM e a compatibilidade com robôs de baixo custo, nosso trabalho tem como objetivo 
usar os estudos e guias feitos em nossas pesquisas anteriores [21,37] para criar uma 
aplicação de robótica que use ROS e SLAM. A nossa aplicação tem como alvos robôs 
de baixo custo em ambientes internos. As pesquisas anteriores levantaram várias 
questões importantes para essa aplicação, considerando qualidade de mapa, 
navegação, custo operacional, otimização entre outros. Com a base dos estudos 
anteriores, chegamos à configuração com um robô Turtlebot, uma câmera Kinect, 
Gmapping[12] para mapeamento, marcadores Aruco[42] para salvar posições críticas e 
o algoritmo AMCL[39] para navegação, tudo isso integrado ao sistema ROS. A aplicação 
consiste em duas etapas, mapeamento e localização, na primeira etapa o robô navega 
em um ambiente com marcadores Aruco, o robô deve ser capaz de criar um mapa 2d 
com obstáculos, além de salvar a posição dos marcadores. Na segunda etapa, o robô 
deve ser capaz de navegar para qualquer ponto crítico, criando a melhor rota possível 
e desviando de obstáculos que não estavam previamente mapeados (pessoas andando 
ou novos objetos que bloqueiam caminhos que antes eram abertos). No momento atual, 
o programa está sendo refinado baseado em resultados de testes simulados. Trabalhos 
Relacionados: Desde que foi proposto, 10 anos atrás, a grande adoção do ROS 
aumentou a pesquisa e desenvolvimento em aplicações robóticas. Pesquisas 
relacionadas a ROS incluem o uso de robôs como serviço[23-25], educação[27], tele 
presença[28] e transferência de conhecimento entre robôs[29]. Variações de SLAM são 
usados nas aplicações acima, e assim, pode ser considerado um problema bem 
estudado. Algoritmos que usam lasers[31], câmeras monoculares[32,33], câmeras 
stereo[34,35], e câmeras RGB-D[36] foram implementados e validados para cenários 
internos, externos, preparados, e não preparados. Não obstante, SLAM ainda tem vários 
problemas em aberto[37], majoritariamente por não existir uma solução que funcione 
em todos os cenários. Como uma consequência, a quantidade considerável de 
algoritmos SLAM compatíveis com ROS presentes na literatura[5-9,12-17]. Cada uma 
dessas soluções foram feitas baseadas em uma formulação matemática que permite o 
trabalho para um tipo específico de aplicação dado alguns requisitos, como os grau s 
de liberdade de movimento do robô. Seguindo esse pensamento podemos categorizar 
os algoritmos SLAM em duas categorias principais: baseado em visão e laser. Entre os 
SLAM baseado em visão podemos citar RGB-D SLAM[7], LSD SLAM[15], ORB 
SLAM[16], ORB SLAM 2[17] e RTAB-MAP[9] são citados como trabalhos relevantes de 
visão em sistemas ROS. Esses algoritmos fazem reconstruções 3D em tempo real com 
6 graus de liberdade, funcionando com uma câmera[15-17], stereo câmera[9,17] ou com 
câmera RGB-D[7,9,17]. As poses são estimadas a partir de keypoint, como o SIFT[43], 
SURF[44] ou ORB[45]. Junto com loop-closing (detecção de um ambiente previamente 
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localizado) e otimização de poses (para diminuir o acumulo de erro) ...Vou concluir na 
metodologia 
 
Metodologia 

 
CONCLUINDO A INTRODUÇÃO algoritmos baseados em visão são peças importantes 
no SLAM. Entre os SLAM baseado em laser podemos citar o Gmapping[12], 
tinySLAM[13], KartoSLAM[5], LagoSLAM[6], Hector SLAM[14] e Google 
Cartographer[8]. Os algoritmos SLAM laser funcionam com escaneamento laser com 
odometria do robô [5,6,8,12,13] ou com IMU[14]. Esses algoritmos consideram 
situações planares, em que robôs equipados com sensores LIDAR navegam em um 
ambiente 2D, fazendo desses algoritmos específicos para robôs com 3 graus de 
liberdade (Pose 2D e ângulo de orientação). Em geral, esses algoritmos recebem 
partículas 2D e a odometria do robô para calcular uma função densidade de 
probabilidade da pose do robô. Lago SLAM, Karto SLAM e Google Cartographer 
minimizam o erro da pose com a implementação de uma otimização de grafos, em que 
os vértices são as poses do robô, e as arestas são as transformações entre as poses. 
Hector SLAM otimiza a pose do robô buscando qual pose na função de probabilidade 
melhor se encaixa com os pontos dados pelo laser scan. Uma vantagem clara entre os 
algoritmos baseados em Laser é o fato dos pacotes ROS computarem os mapas 2D 
como um grid de ocupação[1], que normalmente não é usado nos algoritmos baseados 
em visão. O grid de ocupação é essencial para a navegação do robô, já que ele diz a 
informação de áreas livres e ocupadas no mapa, sendo essas informações, junto com 
a pose inicial e o local que se deseja chegar, os inputs para um algoritmo de navegação. 
Por causa do alto custo de sensores LIDAR, principalmente pensando em um contexto 
de robôs de baixo custo, algoritmos como Gmapping, Hector SLAM e RTAB-Map 
suportam a emulação de um sensor Laser a partir de imagens de profundidade de 
câmeras RGB-D de baixo custo[21]. No trabalho de Manuel Gonzáles[46], é usado o 
robô AmigoBot e o Lidar Hokuyo URG-04LX-UG01 junto com o algoritmo Google 
Cartographer para fazer o mapeamento 2D do ambiente, para a navegação vários nós 
e etapas são utilizados, o Autom8 cria uma máquina de estados hierárquica após 
receber o comando para ir a alguma localização. Para procurar uma rota, o algoritmo 
cria um grafo em que cada aresta é um pedaço do caminho total que o robô deve fazer, 
e os vértices são os caminhos entre as arestas, cada vez que o robô chega em um 
vértice, ele faz um escaneamento 3D do ambiente, e escolhe a próxima aresta para 
navegar, repetindo esse loop até chegar ao ponto de interesse. No trabalho de Safdar 
Zaman[47], é usado o robô Pioneer 3-DX junto com o Lidar SICK LMS 200, nesse 
trabalho o robô navega por um ambiente 2D mapeando com o algoritmo Gmapping e 
usando o AMCL para navegação, assim como o nosso trabalho faz. Existem duas 
grandes diferenças do nosso trabalho para os dois citados previamente, uma é o custo, 
já que esses trabalhos usam LIDARS que variam de mil a 5 mil dólares, enquanto nosso 
trabalho usa um sensor Kinect que custa menos de 40 dólares. A outra grande diferença 
é que nosso trabalho usa os marcadores ARUCOS, que vão servir como pontos de 
referencia no mapa e para corrigir a pose do robô, o uso desse recurso faz com que 
nosso robô continue sendo viável mesmo com um sensor LIDAR simulado que custa 
1% do preço dos LIDARS caros do mercado. METODOLOGA: Nessa sessão, vamos 
explicar a metodologia aplicada para construir a aplicação e para fazer às duas etapas 
dos testes simulados. Será explicado nessa sessão como foi feito a estrutura de 
integração da aplicação do ROS e dos algoritmos, também será discutido os materiais 
e datasets utilizados nos experimentos além da motivação para cada um deles. Também 
é descrito as métricas usadas para avaliar os testes de mapeamento e localização. 4.1 
Aplicação. O módulo da aplicação é um projeto ROS, que integra várias bibliotecas 
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necessárias para o mapeamento, localização e visualização do resultado. As bibliotecas 
mais importantes que foram usadas são a OpenCV, PCL, Aruco e nosso projeto 
RGBD_RTK, essas bibliotecas foram integradas com os pacotes ROS para facilitar a 
comunicação do robô com o “cérebro”(unidade que processará os dados dos robôs e 
enviará comandos). O módulo contém várias programas que podem ser executados 
pelo ROS, às duas principais são a de mapeamento do ambiente e a de localização, 
além delas, existem outros programas que se integram a esses principais com o intuito 
de disponibilizar funções extras, como mandar o robô para uma posição especifica ou 
para um marcador, outros programas para teste também foram implementados. A 
aplicação está disponível com documentação e tutorial de instalação e uso no link: 
https://github.com/RodrigoSarmento/ros_autonomous_robot. VOU CONCLUIR NA 
PRÓXIMA SESSÃO 
 
Resultados e Discussões 

 
CONCLUINDO METODOLOGIA Metodologia Nessa sessão, vamos explicar a 
metodologia aplicada para construir a aplicação e para fazer às duas etapas dos testes 
simulados. Será explicado nessa sessão como foi feito a estrutura de integração da 
aplicação do ROS e dos algoritmos, também será discutido os materiais e datasets 
utilizados nos experimentos além da motivação para cada um deles. Também é descrito 
as métricas usadas para avaliar os testes de mapeamento e localização. 4.1 Aplicação. 
O módulo da aplicação é um projeto ROS, que integra várias bibliotecas necessárias 
para o mapeamento, localização e visualização do resultado. As bibliotecas mais 
importantes que foram usadas são a OpenCV, PCL, Aruco e nosso projeto RGBD_RTK, 
essas bibliotecas foram integradas com os pacotes ROS para facilitar a comunicação 
do robô com o “cérebro”(unidade que processará os dados dos robôs e enviará 
comandos). O módulo contém várias programas que podem ser executados pelo ROS, 
às duas principais são a de mapeamento do ambiente e a de localização, além delas, 
existem outros programas que se integram a esses principais com o intuito de 
disponibilizar funções extras, como mandar o robô para uma posição especifica ou para 
um marcador, outros programas para teste também foram implementados. A aplicação 
está disponível com documentação e tutorial de instalação e uso no link: 
https://github.com/RodrigoSarmento/ros_autonomous_robot. 4.2 Datasets. Entre tantas 
outras ferramentas, ROS disponibiliza a função de gravar múltiplos dados provenientes 
de tópicos com a intenção de utilizá-los depois, essa estrutura é chamada de ROS bag. 
O ROS bag salva dados sincronizados que podem ser usados depois de maneira 
simulada, como se fossem dados online. A seguir vamos listar os bags usados nos 
experimentos. É comum na robótica aplicar os primeiros testes nos simuladores, isso é 
feito tanto para diminuir o custo com o uso de aparelhos reais, como para refinar o 
algoritmo no simulador em um ambiente de teste controlado. O ROS tem uma vantagem 
enorme na área de simuladores comparado com outras bibliotecas disponíveis, o 
simulador Gazebo[41] contém uma série de ferramentas, cenários 3D, feedbacks 
visuais e de física, além disso, o ROS trata todas as entradas do simulador como 
entradas do mundo real. O Gazebo é um ambiente virtual disponível publicamente[40] 
para analisar comportamento de robôs. Dois datasets diferentes foram gerados a partir 
dos ambientes mostrados nas figuras(3-4). Os ambientes virtuais são salas com objetos 
comuns de escritório, como sofá, cadeiras, mesas, etc. Todos os objetos são 
texturizados, o que dá uma resposta visual mais próxima do mundo real, as diferenças 
entre os ambientes estão na quantidade de partículas e no tamanho, sendo o segundo 
ambiente duas vezes e meia maior que o primeiro. Um modelo simulado do Turtlebot 2 
é conduzido pelo ambiente os datasets são chamados respectivamente de small_office 
e big_office. 4.3 Mapeamento. A primeira etapa é a de mapeamento, nessa etapa o robô 
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é conduzido pelo ambiente simulado, visualizando todas as áreas do ambiente para que 
possa ser feito um mapa completo, também é feito a localização dos marcadores 
artificiais ARUCO, que serão usados como pontos pré-determinados onde o robô pode 
navegar. Ao fim dessa etapa o robô computa um mapa 2D de grid de ocupação, em que 
as áreas vazias são locais não mapeados, locais pintados de cinza são áreas 
navegáveis e locais pintados de preto são obstáculos(como uma parede ou uma 
cadeira). 4.4 Localização. A segunda etapa é a de localização, pensando em testar 
situações de mundo real, foi criado um script automatizado que escolhe as posições em 
que os marcadores ARUCO foram colocas e envia mensagens para que o robô navega 
para essas posições, o robô tem que ser capaz de verificar se existe um caminho para 
aquela posição e tem que ser capaz de criar uma rota otimizada em tempo real. 4.5 
Critérios de avaliação. Fizemos uma avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados 
obtidos para os dois ambientes, a avaliação quantitativa se dá por quantas vezes o robô 
teve êxito em chegar ao ambiente e a avaliação qualitativa leva em conta se o mapa 
produzido é um bom mapa de navegação, considerando a área de navegação produzida 
e a qualidade da mesma. Além disso, em outro trabalho computamos dois erros 
quantitativos relacionado a trajetória do robô [38], o erro máximo da pose em qualquer 
instante, e o RMSE(Root Mean Square Error), o erro quadrático médio da pose durante 
todo o trajeto. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Resultados e discussões 5. Análises 
experimentais. Essa seção detalha os experimentos feitos. A análise dos algoritmos é 
baseada nos critérios descritos na seção anterior. Adicionalmente, tornamos disponíveis 
os vídeos dos experimentos em execução(https://www.youtube.com/playlist?list=PL3-
5cPiG5Gky80ZXGX8KJGyExF_dzxcb0) Os experimentos foram feitos em um 
computador com um processador Intel Core i5-9600f 3.3Ghz com 12 GB de RAM 
rodando Ubuntu 16.04 com ROS Kinectic. Esse computador foi responsável não só 
pelos experimentos como pela coleta dos ROS Bags dos datasets. 5.1 Avaliação do grid 
map. O simulador Gazebo não produz nenhum ruído no movimento do robô, porém 
simulam de maneira satisfatórias as limitações da câmera Kinect, levando em 
consideração esses aspectos, os algoritmos de mapeamento se beneficiem desse fato, 
já que eles usam a odometria do robô, entretanto, podemos ver que um cenário sem 
erro de odometria não gera um mapa perfeito. Essas imperfeições nos mapas são 
geradas devido ao sensor de laser fake de baixa qualidade do Kinect, ainda assim o 
Gmapping sempre tenta corrigir o mapa baseadas nas partículas do scan laser. Os 
mapas de grade ocupação produzidos podem ser vistos nas imagens(1-2). Comparando 
os mapas de grade de computação vistos de cima com o ambiente(Figure 1), Pode ser 
visto que o ambiente small_office é mapeado de maneira precisa, enquanto o ambiente 
big_office tem vários defeitos, isso acontece pela vazio que boa parte do ambiente tem, 
principalmente ao redor do centro, como o Kinect tem um alcance preciso em volta de 
4 metros de distância, ocorre que em vários momentos o robô não encontra nenhum 
objeto em uma distância precisa para ser mapeado tendo que se confiar apenas na 
odometria ou em objetos que estão em uma distância com uma incerteza muito grande. 
Também é de se notar, que mesmo com a odometria perfeita dada pelo simulador 
Gazebo, o algoritmo de mapeamento Gmapping não é capaz de produzir um mapa sem 
desalinhamento ou estruturas duplicadas, como o algoritmo não sabe que a odometria 
do robô nesse cenário é perfeita, ele continua usando as situações da vida real, criando 
correções em cima dos dados transmitidos do robô. Além disso, principalmente nas 
áreas centrais do mapa big_office, vários pedaços do mapa estão (vazios), ou seja, não 
mapeados, estas áreas não estão mapeadas pelo vazio de objetos que existem nesses 
locais, portanto são áreas sem textura para serem mapeadas. 5.2 Avaliação da 
navegação: Nessa etapa, o robô foi enviado de maneira aleatória para locais mapeados 
na sessão anterior, esses locais foram rastreados quando o robô visualizou marcadores 
ARUCOS espalhados pelo cenário(5). Para o primeiro ambiente, o robô ficou ligado 47 
minutos, recebeu 124 ordens de localizações e teve sucesso em navegar ao local 
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mandado em todas as 124 vezes(vídeo). Para o segundo ambiente, o robô ficou ligado 
37 minutos, recebeu 75 ordens de localização, tendo sucesso em 53 vezes, e falhando 
em 22 vezes. Para esse segundo cenário existem três pontos muito relevantes, o 
primeiro é que uma das localizações ficou em cima de um local não mapeado no mapa, 
fazendo com que o algoritmo nunca nem se quer tentasse chegar ao ponto (X,Y) pedido, 
já que esse ponto não existe. O segundo ponto é que nos últimos 90 segundos de 
navegação, o robô ficou preso em baixo de uma mesa sem conseguir se mover, isso 
fez com que o robô entrasse em um loop de falha, criando 10 falhas em 90 segundos, 
enquanto que em 36 minutos o robô tinha tido 12 falhas até então, um aumento de 
900%. 5.3Discussão O robô autônomo precisa computar o mapa de um ambiente 
desconhecido, enquanto se localiza e navega de maneira a otimizar trajetos, detectar 
locais previamente visitados e ser robusto a mudança do ambiente. Para o nosso setup, 
que é o de um robô planar interno de baixo custo equipado com câmera RGB-D, foi 
escolhido o Turtlebot e uma câmera Kinect, sendo utilizado o algoritmo Gmapping para 
mapeamento e o AMCL para navegação. O nosso projeto tem uma limitação de 
Hardware que faz com que os algoritmos escolhidos não funcionem da melhor maneira 
possível, os sensores recomendados para esse mapeamento custam pelo menos mil 
dólares, enquanto o nosso sensor Kinect custa 30 dólares, dessa maneira, o resultado 
do nosso mapeamento e navegação perde muita eficiência, pensando nisso, esses 
algoritmos estão sendo integrados com outras ferramentas para melhorar o resultado e 
manter o projeto de baixo custo. Em um trabalho anterior[37], experimentos objetivos 
mostraram que a precisão de pose 3D dada pelo Aruco é em média de 99%, por conta 
disso, o Aruco foi adotado como principal ferramenta para atualizar o erro acumulado 
pelo robô durante sua trajetória embora essa funcionalidade ainda não esteja totalmente 
integrada com o robô, além disso, todas as poses serão inseridas em uma estrutura de 
grafo para fazer otimizações em tempo real, corrigindo não só a pose atual, mas a 
trajetória. Os experimentos serviram para descobrir aspectos importantes que 
acontecerão em cenários reais na hora do mapeamento e navegação, o primeiro dele é 
que o mapa de um ambiente maior e mais vazio acaba tendo um resultado pior, com 
várias áreas vazias e desalinhamentos. O segundo é que existem limitações físicas do 
robô que podem não ser esperadas a primeiro momento, como aconteceu no 
experimento do robô ficar preso em baixo de uma mesa, esse resultado mostra que 
plausível de acontecer situações em que o robô cairia, ou ficaria travado, tendo que ser 
recolocado no ambiente, mas é bom frisar que esses casos não impedem o algoritmo 
de voltar o processamento de onde parou. Além disso, em situações reais já tivemos 
problemas que são difíceis de serem simulados, como os efeitos de luz, refração da luz 
em objetos de vidro altera os dados recebidos pelos sensores de profundidade e 
problemas no terreno onde o robô anda, desde sujeira a pequenas imperfeições que 
reduzem a precisão dos sensores de odometria. 
 
Conclusão 

 
6 Conclusão. A proposta desse trabalho é entender e propor melhorias para o uso de 
um robô autônomo de baixo custo, para isso, experimentos em ambientes simulados 
foram feitos, simulando ambientes da vida real, com situações de uso da vida real, como 
locais com poucas texturas e vários pedidos de navegação do ambiente. Os 
experimentos foram executados no simulador Gazebo. A discussão apresenta aspectos 
práticos da vida real, mostrando como o algoritmo e o robô se comporta em tais 
situações. Nós concluímos que existem vários aspectos que precisam ser melhorados 
para levar o estado atual dos algoritmos e até do robô em cenários reais, foi verificado 
que os mapas resultantes estão próximo de aceitáveis, e existem várias melhorias que 
podem ser implementadas para evitar que o robô se perca, e melhorar a precisão do 
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mapa e posicionamento do robô. Para o futuro, vamos continuar melhorando os 
algoritmos, implementando um sistema de relocalização da pose do robô no mapa ao 
visitar um marcador previamente mapeado, junto com isso, as poses dos marcadores 
serão salvas em uma estrutura de dados grafo, com otimização em tempo real das 
poses, outras melhorias de usabilidade também foram pensadas, como o uso de 
interface visual e até interação por voz. Assim sendo, acreditamos que a análise 
reportada neste trabalho, serve para entendermos o estado atual do projeto, 
descobrindo de maneira mais simples os problemas que enfrentaremos na vida real e 
buscando soluções para usar o robô nos corredores da universidade. 
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TÍTULO: ZebTrack - Aprimoramento de um Software Livre para Rastreio de Animais 

Resumo 

Na biologia, o estudo de peixes tem sido utilizado para realizar pesquisas nas áreas de 
doenças humanas e toxicologia. Medica-se os animais, e o comportamento posterior 
indicará se o fármaco funciona ou não. Para estimar a variação do comportamento, 
utiliza-se valores de posição e velocidade do peixe. Tais informações podem ser 
captadas via software, em programas de computador como o Zebtrack. Apesar de útil e 
de já aplicado, o Zebtrack gera resultados viáveis para pesquisa científica para um peixe 
no aquário apenas. O presente artigo expõe a pesquisa realizada a respeito de como 
adicionar os mecanismos de processamento de vídeo para múltiplos animais. Os 
algoritmos responsáveis para alcançar tal objetivo realizam tarefas de estimativa e 
semelhança de cores para cada animal ao longo de todo o vídeo. Os resultados dos 
experimentos feitos até então apontam promissoramente para as capacidades 
almejadas. 
 
Palavras-chave: Visão Computacional, Tracking , Biologia 

TITLE: ZebTrack - Enhancing Free Software for Animal Tracking 

Abstract 

 

In biology, the study of fish has been used to conduct research in the areas of human 
diseases and toxicology. Animals are medicated, and later behavior will indicate whether 
the drug works or not. To estimate the behavior variation, values of position and speed 
of the fish are used. Such information can be captured via software, in computer 
programs such as Zebtrack. Although useful and already applied, Zebtrack generates 
viable results for scientific research for only one fish in the aquarium only. This paper 
exposes the research carried out on how to add video processing mechanisms with 
multiple animals. The algorithms responsible for achieving this goal perform tasks of 
estimation and similarity of colors for each animal throughout the entire video. The results 

of the experiments carried out so far point promisingly to the desired capabilities. 

 
 
Keywords: Computer Vision, Tracking, Biology 

Introdução 

Na biologia, o estudo de peixes tem sido utilizado para realizar pesquisas nas áreas de 
doenças humanas e toxicologia. Tais estudos comportamentais exigem a análise de 
dados como posição e velocidade dos animais, em um dado ambiente. Tais dados 
podem ser obtidos de forma manual, observando o peixe em seu ambiente e anotando 
as informações relevantes. Trata-se de um processo exaustivo e com chances de gerar 
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erros de obtenção. 
 
Daí surge a necessidade de obtenção automática de dados. Softwares comerciais 
capazes de rastrear animais automaticamente estão disponíveis no mercado. 
Entretanto, tais softwares ou são caros, ou limitados, além de não serem, em geral, 
apropriados para o estudo de determinadas espécies de peixes. Por exemplo, o 
Paulistinha (Danio renio), o qual possui ótima camuflagem e uma natação muito veloz. 
 
Assim sendo, um projeto de pesquisa anterior desenvolveu um software capaz de 
processar o comportamento do Paulistinha. Chamado de ZebTrack (PINHEIRO-DA-
SILVA), o software livre e gratuito conta com uma interface gráfica de fácil utilização. 
Este também pode ser alterado, estando disponível para download na internet. 
 
O Zebtrack utiliza uma câmera fixa para filmar experimentos comportamentais de 
peixes. O vídeo-resultado é processado de forma a detectar automaticamente o(s) 
peixe(s) no ambiente. Esse processo de inferir o movimento de um objeto a partir de 
uma sequência de imagens é denominado tracking, ou rastreamento (Forsyth, et al 
2011). Uma vez realizado tal processamento, outras informações importantes 
(velocidade, tempo em que o animal permaneceu numa determinada área de interesse) 
podem ser inferidas. São essas noções que ajudam a deduzir padrões de 
comportamento. 
 
A detecção de movimentos foi realizada utilizando uma técnica de subtração de fundo 
(Piccardi, 2004). A imagem de fundo (supondo essa estática com apenas os peixes se 
movimentando) é estimada realizando a média (ou mediana) de uma sequência de 
imagens do vídeo (Lo, 2000; Cucchiara, 2003; Stauffer, 1999). Para determinar qual 
mudança no frame caracteriza um objeto de foreground, utiliza-se um threshold obtido 
por meio da variância dos pixels. Para filtragem, foi utilizado um filtro de média móvel e 
o Filtro de Kalman (Kalman,1960). 
 
Atualmente o software está funcionando bem e sendo usado pelo Luchiaris Lab para 
produzir dados, gerando várias publicações (PINHEIRO-DASILVA et al., 2016; Moura 
et al., 2017, Pinheiro-da-Silva et al., 2017; Amorim et al., 2017; Moura et al., 2016), além 
de estar em uso também na UFAM. 
 
Existem, contudo, características desejáveis que ainda são inexistentes no software 
atual. Por exemplo, o software atualmente consegue detectar múltiplos animais, mas 
não os identifica. Ou seja, suponha que desejamos rastrear dois animais. Se, no início 
do rastreamento nomeia-se um dos animais "animal 1" e o outro "animal 2", ao final do 
rastreamento não há garantias que os animais continuam nomeados corretamente. 
Mesmo que durante o rastreamento se mantenha a identificação baseado na 
proximidade em relação às posições detectadas anteriormente, durante o processo de 
rastreamento, esses animais podem se cruzar e serem erroneamente identificados. Isso 
impossibilita análise de experimentos que envolvem vários animais com identificação de 
cada um. Logo, é necessário um método de rastreamento com identificação de cada 
indivíduo. 
 
Uma possibilidade é adicionar marcadores visuais aos animais. Por exemplo, códigos 
QR (Mersch et al., 2013) ou rótulos coloridos (cores diferentes) em cada cada animal. 
Apesar de isso facilitar a identificação, não é sempre possível de se executar: alguns 
animais são difíceis de marcar ou o ato de marcação pode alterar seu comportamento 
(Dennis et al., 2008). Uma alternativa à marcação dos animais é tentar prever posições 
futuras (Delcourt et al., 2009) ao analisar a trajetória destes. Pode-se utilizar o Filtro de 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2933 

 

Kalman (Li et al. 2010) ou o Filtro de Partículas (Jaward et al., 2006) para tanto. Tais 
métodos funci 
 
Metodologia 

 

Devido a mudanças na equipe de pesquisadores durante o período de vigência da bolsa, 
houveram atrasos no processo de desenvolvimento. Assim sendo, o atual bolsista 
precisou dedicar parte da carga horária para se situar no projeto e se adaptar às 
ferramentas utilizadas. 

A etapa de estudos deu origem ao início da documentação do que havia sido feito até 
então. A documentação de código é uma etapa importante, configurando-se como “boa 
prática de programação”. Tal processo segue até hoje. Além da documentação, realiza-
se também issue tracker. Esse procedimento é importante para se manter o registro de 
ideias e discussões. 

Para o desenvolvimento em si dos objetivos propostos, utilizou-se um vídeo com peixes 
marcados artificialmente com cores azul e vermelha. Separou-se o objetivo maior em 
duas sub-tarefas: 

• Identificar a cor de cada animal para cada imagem (frame); 

• Identificar “cores médias”. 

Para se identificar as cores de cada imagem, converteu-se as imagens do espaço RGB 
para o espaço HSV. Utilizou-se ferramentas de plotagem (exibição) de imagens para 
identificar os valores de Saturação (saturation) e Valor (value) que mais distinguem as 
cores. Após definidos tais parâmetros, gerou-se limiares que indicassem onde se 
encontra a área de tintura. 

Para se identificar as cores médias, juntou-se os pontos RGB em nuvens de pontos. 
Executou-se o algoritmo k-means para definir simplificações: isto é, os valores-médios 
em RGB, para cada nuvem de pontos. 

Por fim, para se conseguir identificar cada animal, utilizou-se como estratégia o fato de 
que, ao se avançar um quadro, se o peixe não se movimentou muito e a iluminação não 
variou notavelmente, as distâncias no espaço de imagem (entre a posição passada e 
atual) e as distâncias de cores (no espaço RGB) terão baixa magnitude. Assim, definiu-
se as mencionadas matrizes, as quais foram somadas. Seus menores termos indicam 

quais posições localizadas são os peixes buscados. 

 
Resultados e Discussões 

 
Se utilizou ferramentas do MATLAB para se detectar quais valores de Saturation e Value 
melhor distinguiam as cores dos peixes. Abaixo se encontra um recorte de uma imagem 
de vídeo em que se vê um animal com sua mancha característica. Logo abaixo se 
encontram mapeamentos de intensidades de Saturation e Value. Nota-se que a área da 
cor (na imagem original) produz uma saturação e um valor distinto. 
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Figura 1- Imagem de Teste. 
Fonte: Grupo de Pesquisa. 

Figura 2 - Mapeamento de Saturação. 

Fonte: Grupo de Pesquisa. 

Figura 3 - Mapeamento de Valor. 

Fonte: Grupo de Pesquisa. 

  
Abaixo pode se ver duas nuvens de pontos (haviam dois peixes) obtidas após o 
processamento de um trecho de vídeo. Na imagem se encontram localizadas as cores 
médias (centróides). Percebe-se que as nuvens são afastadas, o que facilita a 
determinação das cores médias. 
Figura 4 - Clusters no Espaço RGB. 

Fonte: Grupo de Pesquisa 

  
Após se determinar as cores médias, realiza-se a o processamento de distâncias (no 
espaço de imagem e no espaço de cores). O resultado leva a localização dos animais. 
Abaixo se vê um frame no qual animais foram reconhecidos (assinalados com uma 
cruz). 
  

Figura 5 - Identificação a partir de soma matricial. 

Fonte: Grupo de Pesquisa 

  
No momento da escrita deste relatório ainda não havia sido testado o quesito de 
identificação dos animais. 
 
Conclusão 

 
O projeto, até esse momento, apresentou relevância atestada por seu uso por parte de 
laboratórios e universidades. A funcionalidade de identificação dos animais é uma 
adição mais que útil para estudos comportamentais. Os resultados encontrados até 
então mostram que não só é possível desenvolver tal implementação, como é viável. 
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TÍTULO: Aprendizagem de máquina no estudo de correlações quânticas e algorítimos 

quânticos 

Resumo 

Podemos dividir este projeto em duas etapas principais, a primeira trata-se de um estudo 
aprofundado no fundamentos da teoria da informação quântica, passando por conceitos 
básicos sobre o formalismo matemático, conhecendo os circuitos quânticos 
considerados fundamentais no estudo da computação quântica, como o algoritmo de 
teleporte quântico e seu circuito e por fim chegando ao estudo sobre sistemas quânticos 
abertos, ou seja sistemas quânticos que interagem com o ambiente ao seu redor. A 
primeira etapa tem o intuito de formar uma base teórica firme que auxiliará diretamente 
na segunda etapa. 
 
  
 
Portanto, a segunda etapa possui como objetivo estudar modelos que visam simular 
sistemas quânticos abertos e aplica-los em computadores quânticos disponibilizados ao 
publico pela IBM em sua plataforma Q Experience. Tomando como base o artigo García-
Pérez G. et al.,(2020), exploramos diversos modelos com diferentes aplicações. 
 
Palavras-chave: Física Quântica. Informação Quântica, Computação Quântica 

TITLE: Machine learning, causal structures and quantum information processing 

Abstract 

We can divide this project in two principal steps, the first one is an in-depth study of the 
fundamentals of quantum information theory, passing through basic concepts about 
mathematical formalism, improving knowledge about quantum circuits considered 
fundamental in the study of quantum computing, as the quantum teleportation algorithm 
and its circuit, and finally coming to the study of open quantum systems, that is, quantum 
systems that interact with the environment around them. The first step is intended to form 
a firm theoretical basis that will directly assist in the second step. 
 
 
 
Therefore, the second step has as aims of research models that aim to simulate open 
quantum systems and apply them to quantum computers made available to the public 
through the Q Experience plataform of the IBM. Based on Article García-Pérez G. et 
al.,(2020), we explore several models with different applications. 
 
Keywords: Quantum Physics, Quantum Information, Quantum Computation 

Introdução 
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A origem dos computadores eletrônicos parte de uma ideia abstrata conhecida como 
máquina de Turing, concedida pelo matemático Alan Turing em 1936, que mostra a 
existência de uma maquina de Turing universal, que significa que esta maquina pode 
simular qualquer outra maquina de Turing. O que nos remete a ideia de computadores 
programáveis e realização de tarefas por meio de algorítimos. Outro fator que 
influenciou diretamente no impulso tecnológico da computação foi o desenvolvimento 
do primeiro transistor em 1947 por John Bardeen, Walter Brattain e Will Shockley [4]. 
Desde então, os avanços notáveis nesta área motivaram o químico Gordon Moore, em 
1965, a formular uma lei (lei de Moore) que diz que para um custo constante, a 
capacidade dos computadores dobra aproximadamente a cada dois anos[4]. 
 
Embora a lei de Moore mais pareça uma profecia do que uma lei bem fundamentada, 
ela vem se mostrando coerente desde a sua formulação. No entanto, como 
consequência da otimização na produção dos componentes eletrônicos tornando-os 
cada vez menores, os efeitos quânticos começam a atuar interferindo e provocando mau 
funcionamento nos componentes. Mostrando assim um possível limite a lei de Moore. 
 
Contudo, mesmo ameaçada, a lei de Moore ganha um novo horizonte por meio da 
computação quântica. Conhecendo as limitações da tecnologia convencional sobre os 
efeitos quânticos, o físico Paul Benioff em 1982[1] propôs modelos quânticos de 
processos computacionais baseados na maquina de Turing. Paralelamente e 
independentemente o físico Richard Feynman no mesmo ano [2], trouxe a ideia de 
computador quântico, com o objetivo de simular sistemas físicos, em especial sistemas 
quânticos. Segundo Feynman [2] sistemas quânticos podem ser simulados de forma 
mais eficiente em computadores quânticos devido a sua natureza probabilística. 
 
Com os grandes avanços na área da computação quântica, tronou-se possível a criação 
de algorítimos executáveis em computadores quânticos reais. Este trabalho se baseia 
na compreensão teórica de algorítimos que possuem a função de simular sistemas 
quânticos abertos (sistema quântico de interesse em contato com o ambiente), levando 
em conta processos markovianos e não-markovianos. Buscando aplicar em partículas 
emaranhadas, analisando o comportamento e a intensidade do emaranhamento 
enquanto o sistema interage com o ambiente. 
 

Metodologia 

 
A informação quântica possui uma base teórica rigorosa e bastante robusta, logo, boa 
parte do projeto dedicou se a compreensão dos fundamentos da sua teoria. Partindo de 
conceitos fundamentais como superposição, e q-bits. E chegando em conceitos mais 
avançados como sistemas quânticos abertos, que por sua vez nos remete aos conceitos 
de ruído, e processos markovianos e não markovianos. 
 
Visando a aplicação dos conhecimentos obtidos da teoria, iniciou-se de forma paralela 
o estudo sobre a plataforma de computação quântica na nuvem, fornecida gratuitamente 
pela IBM (IBM Quantum Experience). Nesta plataforma podemos ter acesso a diversos 
processadores quânticos reais, além de possuir integração com a linguagem de 
programação \emph{python} por meio do jupyter notebook, conectando assim os 
conhecimentos teóricos com aplicações experimentais. 
 
Por fim, temos como ponto fundamental do projeto, o estudo de artigos envolvendo 
implementações feitas em computadores quânticos através do IBM Q Experience, em 
especial García-Pérez G. et al.,(2020) [3], pois refere-se de um estudo profundo sobre 
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a simulação de sistemas quânticos abertos em computadores quânticos, tratando-se da 
apresentação de diversos modelos junto com a implementação de seus circuitos e os 
resultados, além de ressaltar a coerência dos resultados previstos teoricamente com os 
resultados obtidos através das simulações feitas nos computadores quânticos da IBM. 
 
Resultados e Discussões 

 
Embora o estudo de sistemas fechados (sistemas que não sofrem interações com o 
mundo externo) possa nos trazer informações sobre as propriedades fundamentais do 
objeto de interesse, devemos ter em mente a inexistência de sistemas perfeitamente 
fechados no mundo real. Ou seja, sempre irá existir a interação entre o sistema de 
interesse com ambiente ao seu redor por mais isolados que sejam. Quando estamos 
tratando de sistemas quânticos a interação com o ambiente torna-se ainda mais notável, 
pois o mínimo de interação provoca ruídos indesejáveis em possíveis medições, logo, 
novas abordagens aos sistemas quânticos abertos (sistema quântico de interesse mais 
ambiente) torna-se necessárias. 
 
Uma forma de descrever a dinâmica de sistemas quânticos abertos é através de 
equações mestras, que descrevem a evolução de sistemas que podem possuir 
comportamento não-unitário através de uma equação diferencial. Podemos escrever a 
equação mestra na forma de Lindblad 
 
\usepackage{physics} 
 
\begin{equation} 
\label{1} \frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\big[H,\rho\big] + \sum_{j} \big[2L_{j}\rho 
L_{j}^{\dagger} - \{ L_{j}^{\dagger}L_{j},\rho\} \big]. 
\end{equation} 
 
Onde $\rho$ é a matriz densidade do sistema, $H$ é o hamiltoniano, $L_{j}$ são 
conhecidos como operadores de Lindblad e tem a função de representar o acoplamento 
do sistema ao ambiente, $[a,b] = ab-ba$ denotamos de comutador, enquanto $\{a,b\} = 
ab + ba$ denotamos de anticomutador. Podemos chegar na equação mestra através 
dos conceitos fundamentais que envolvem a evolução de sistemas quânticos abertos. 
Sabendo que a evolução em um tempo infinitesimal pode ser expresso por 
  
 
\begin{equation} 
\label{2} \rho(t+dt) = \varepsilon_{dt}(\rho).  
\end{equation} 
 
Onde $\varepsilon_{dt}$ é um canal quântico. Usando a abordagem do operador soma 
e assumindo que o sistema seja submetido a um processo markoviano onde não temos 
efeito de memoria. Obtemos 
 
\begin{equation}  
\label{3} \rho(t+dt) = \sum_{a}M_{a}(dt) \rho(t) M_{a}^{\dagger}(dt).  
\end{equation} 
 
Sendo $M_{a}$ o operador de Kraus. A independência de $M_{a}(dt)$ com relação a 
$t$ implica que teremos algo na forma de  
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\begin{equation}  
\label{4} \rho(t+dt) = \rho(t) + O(dt).  
\end{equation} 
 
Logo, para atender a igualdade acima os operadores de Kraus devem ter a seguinte 
forma  
 
\begin{equation}  
\label{5} M_{0} = \mathbb{1} + (-iH+K)dt.  
\end{equation} 
 
\begin{equation}  
\label{6} M_{a} = \sqrt{dt}L_{a}, \textrm{ para $a > 0$.}  
\end{equation} 
 
Onde $H$ e $K$ devem ser hermitianos, pois caso contrario $K + K^{\dagger} \neq 2K$. 
Como os operadores devem respeitar a relação de completude, teremos 
 
\begin{equation} 
\label{7} \mathbb{1} = M_{0}^{\dagger}M_{0} + \sum_{a>0}M_{a}^{\dagger}M_{a}. 
\end{equation} 
 
Logo, 
 
\begin{equation} 
\label{8} \mathbb{1} = \mathbb{1} + 2Kdt +\bigg( \sum L_{a}^{\dagger}L_{a}\bigg)dt + ... 
\end{equation} 
 
desprezando os termos de segunda ordem, vemos que para igualdade ser verdadeira 
$K$ deve ser 
 
\begin{equation}  
\label{9} K = -\frac{1}{2}\sum_{a>0}L_{a}^{\dagger}L_{a}.  
\end{equation} 
 
Como agora conhecemos os operadores $M_{0}$ e $M_{a}$, podemos aplicá-las na 
equação \eqref{3}. Ficando assim com  
 
\begin{equation}  
\label{10} \rho(t+dt) = \big[ (\mathbb{1} - iH+K) \rho (\mathbb{1} + iH+K) + \sum_{a > 
0}L_{a}\rho L_{a}^{\dagger} \big]dt.  
\end{equation} 
 
Substituindo o $K$ na equação \eqref{10} e rearranjando os termos finalmente 
chegamos na equação mestra na forma de Lindblad  
 
\begin{equation}  
\frac{\rho(t+dt) - \rho(t)}{dt} \approx \frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}\big[H,\rho\big] + 
\sum_{j} \big[2L_{j}\rho L_{j}^{\dagger} - \{ L_{j}^{\dagger}L_{j},\rho\} \big].  
\end{equation}  
 
Agora que temos a noção e as ferramentas teóricas necessárias para compreender a 
evolução temporal de sistemas quânticos abertos, podemos focar a nossa atenção na 
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implementação dos diferentes tipos de modelos de ambientes, dentre eles vamos citar 
apenas os utilizados no artigo García-Pérez G. et al.,(2020)[3], tendo assim uma fonte 
onde podemos consultar.  
 
Engenharia de reservatório Markoviano  
 
Como já sabemos, a interação do ambiente com o sistema quântico são em grande 
parte indesejáveis, pois modificam o estado do sistema de forma não controlada. Mas 
com a proposta de criação de ambientes artificiais, podemos mudar de perspectiva, 
estudando e utilizando os efeitos provocados pelo ambiente de forma a exercer uma 
transformação desejado sobre o sistema de interesse. 
 
A proposta deste primeiro modelo é preparar um sistema maximamente emaranhado 
entre dois q-bits como resultado da dinâmica dissipativa do sistema aberto, onde, a 
evolução será descrita pelo mapa  
 
\begin{equation}  
\Phi_{zz}\rho_{s} = E_{1z} \rho_{s} E_{1z}^{\dagger} + E_{2z} \rho_{s} E_{2z}^{\dagger}.  
\end{equation}  
 
Onde,  
 
\begin{equation}  
E_{1z} = \sqrt{p} \mathbb{1}^{(1)} \otimes \sigma_{x}^{(2)} \frac{1}{2} \big( \mathbb{1} + 
\sigma_{z}^{(1)} \otimes \sigma_{z}^{(2)}\big)  
\end{equation}  
 
\begin{equation}  
E_{2z} = \frac{1}{2} \big( \mathbb{1} - \sigma_{z}^{(1)} \otimes \sigma_{z}^{(2)}\big) + 
\sqrt{1-p}\frac{1}{2}\big( \mathbb{1} + \sigma_{z}^{(1)} \otimes \sigma_{z}^{(2)}\big)  
\end{equation} 
 
Os mapa e os operadores $\Phi_{xx}\rho_{s}$, $E_{1x}$ e $E_{2x}$ possuem a mesma 
forma $\Phi_{zz}\rho_{s}$, $E_{1z}$ e $E_{2z}$, apenas fazendo as devidas mudanças 
de índices. $\sigma_{z}^{(i)}$ e $\sigma_{x}^{(i)}$ são as matrizes de Pauli, onde $i = 1 
,2$ são os indices referentes ao primeiro e segundo q-bit. Ao variar o valor de $p$ entre 
$0 \leq p \leq 1$ passamos por diferentes tipos sistemas quânticos abertos, em especial 
para $p = 1$ o mapa $\Phi_{xx} \circ \Phi_{xx}$ produz o estado $\ket{\psi^{-}} = 
\frac{1}{\sqrt{2}}(\ket{01} - \ket{10})$ para qualquer estado inicial.  
 
Modelo colisional e não Markovianidade essencial  
 
Este modelo basicamente simula a interação do sistema de interesse com o ambiente 
através de "colisões" consecutivas entre eles. Como estamos falando de uma 
simulação, a interação entre os q-bits irão representar a interação entre ambiente e 
sistema, sendo que cada interação terá uma duração de tempo $\tau$. Por convenção 
chamaremos os q-bits responsáveis por representar o ambiente de ancillas. 
 
Supondo que os n-ancillas sejam preparados no estado  
 
\begin{equation} 
\rho_{corr} = \frac{1}{2}(\ket{0}^{\otimes n} \bra{0}^{\otimes n} + \ket{1}^{\otimes n} 
\bra{1}^{\otimes n}). 
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\end{equation}  
 
Com a interação entre o kaésimo ancilla com o sistema sendo descrito pelo operador 
unitário  
 
\begin{equation}  
U_k = e^{ig\tau \sigma_{z}} \otimes \ket{0}_{k} \bra{0} + e^{-ig\tau \sigma_{z}} \otimes 
\ket{1}_{k} \bra{1}.  
\end{equation}  
 
Onde $g$ é a força de acoplamento. Com isso sabemos que o mapa que descreve a 
dinâmica do sistema é descrita pelo mapa  
 
\begin{equation} 
\Phi_{t}\rho_{s} = Tr_{ambiente}\big[ U_{n} ... U_{2} U_{1} (\rho_{s} \otimes \rho_{corr}) 
U_{1}^{\dagger} U_{2}^{\dagger} ... U_{n}^{\dagger} \big]  
\end{equation}  
 
\begin{equation}  
\Phi_{t}\rho_{s} =cos^{2}(ng\tau)\rho_{s} + sin^{2}(ng\tau)\sigma_{z}\rho_{s}\sigma_{z}.  
\end{equation}  
 
Dinâmica dissipativa Markoviana e não Markoviana  
 
Diversos sistemas que possuem efeitos de perda de energia como por exemplo emissão 
a espontânea de um fóton, possuem um comportamento bem caracterizado conhecido 
como atenuação de amplitude. Existem diversos modelos que tentam descrever a 
dinâmica desses sistemas dissipativos, dentre eles o conhecido como Jaynes–
Cummings ou o modelo de atenuação de amplitude generalizada que possui a seguinte 
equação mestra  
 
\begin{equation} 
\frac{d\rho_s}{dt}(t) = y(t)\big[ \sigma_{-} \rho_{s}(t) \sigma_{+} - \frac{1}{2} \{ 
\sigma_{+}\sigma_{-}, \rho_{s}(t)\}\big].  
\end{equation}  
 
Onde $\sigma_{\pm}$ são os operadores de aumento e de diminuição, $y(t)$ é o 
operador da taxa de decaimento dependente do tempo.  
 
Canal de despolarização e Canal de Pauli  
 
O canal de despolarização descreve o comportamento de um q-bit com uma 
probabilidade $p$ de ser substituído por um estado arbitrário misto e probabilidade $1-
p$ de permanecer inalterado. E o mapa que descreve a dinâmica de um sistema 
quântico aberto sujeito ao canal de despolarização é  
 
\begin{equation}  
\Phi_{t}\rho_{s} = \big[ 1 + \frac{3}{4}p(t) \big]\rho_{s} + \frac{p(t)}{4} \sum_{i} \sigma_{i} 
\rho_{s} \sigma_{i}.  
\end{equation}  
 
Sendo $i = x, y, z$, e $p = 1 - e^{-yt}$, com $y$ novamente sendo o operador da taxa 
de decaimento Markoviano. Considerado o modelo mais geral que um sistema quântico 
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aberto de um q-bit pode possui, o canal de Pauli dependente do tempo detém a seguinte 
equação mestra  
 
\begin{equation}  
\frac{d\rho_{s}}{dt} = \frac{1}{2}\sum_{i} y_{i}(t)\big[ \sigma_{i} \rho_{s}(t) \sigma_{i} - 
\rho_{s}(t) \big].  
\end{equation}  
 
Alguns fatos sobre esta equação devem receber atenção, como em $y_i(t) = y$ nós 
retornamos para o canal de despolarização Marcoviano, e também o fato da dinâmica 
descrita por ela não ser covariante com relação a fase. 
 
Conclusão 

 
Mesmo a computação quântica sendo uma área praticamente nova, a sua eficiência 
com relação a computação clássica mostra-se evidente em alguns temas, como foi 
proposto por Richard Feynman em 1982 que computadores quânticos seriam mais 
eficientes em simular sistemas quânticos. Com base nesta afirmação, neste trabalho 
estudamos a robusta teoria por trás da informação quântica e computação quântica. 
Conhecendo e familiarizando-se com o formalismo matemático e compreendendo os 
teoremas que fundamentam a mecânica quântica. Com isso evoluímos para temas mais 
avançados em especial o estudo de sistemas quânticos abertos. Como resultado 
encontramos uma estrutura robusta que evolve modelos matemáticos de sistemas 
quânticos abertos, algorítimos e circuitos quânticos. 
 
Todos os modelos de sistema quânticos abertos citados neste trabalho foram retirados 
do artigo García-Pérez G. et al.,(2020)[3] onde apresentam um maior detalhamento 
matemático, além de apresentar resultados obtidos através de computadores quânticos 
reais disponibilizados pela IBM. Mostrando a eficiência dos computadores quânticos ao 
simular sistemas quânticos abertos. 
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Resumo 

No presente trabalho buscamos desenvolver conhecimentos e ha- 
bilidades introdutórias, necessárias para realizar pesquisa em informação e co- 
municação quântica. Para isso começamos estudando a teoria de causalidade 
clássica, uma área na interface da matemática, estatı́stica e teoria da com- 
putação, desenvolvida recentemente e sintetizadas por autores como Judea Pearl[1] 
e Spirtes, Glymour, e Scheines[2]. 
Em seguida ultilizamos essa teoria para estudar cenários de comunicação 
quântica, em especial o cenário de Bell. Mostramos que a mecânica quântica 
não é compatı́vel com uma teoria realista local, resultado conhecido como te- 
orema de Bell, e encontrado por ele em 1964[4]. Por fim, discutimos sobre o 
conjunto de distribuições não sinalizantes. 
 
Palavras-chave: Causalidade; Informação Quântica; Comunicação Quântica. 

TITLE: Causal quantification: Resource theories and information processingapplications 

Abstract 

On this work we seek to develop introductory knowledge and 
abilities that are fundamental to research on quantum information and quan- 
tum communication. We start by studying classical causality theory, a young 
subject on the interface of mathematics, statistics and computer science, sum- 
marized by authors like Judea Pearl[1] and Spirtes, Glymour, and Scheines[2]. 
We then apply this theory on quantum communication scenarios, specially 
Bell’s scenario. We show that quantum mechanics is incompatible with any lo- 
cal realistic theory, a result known as Bell’s theorem, found by him on 1964[4]. 
Finally,we talk about the non signaling distribution set. 
 
Keywords: Causality; Quantum Information; Quantum Communication. 

Introdução 

As noções de ‘causa’ e ‘efeito’ acompanham a humanidade desde os seus 
primórdios. São tão naturais à nós que é dificil imaginar o mundo sem elas, 
ou mesmo nosso cotidiano. “Acordei porque o despertador tocou.”, “Tomei 
café para ir trabalhar.”, “O ônibus parou porque eu fiz sinal; porque o mo- 
torista freiou; para que eu subisse.”etc. Enxergamos tudo o que nos cerca 
como relações de causa e efeito. Tanto acontecimentos sociais quanto naturais, 
tanto casos particulares quanto casos gerais, dos mais insignificantes às maiores 
catástrofes. 
No pensamento europeu, o tratamento formal dessa questão começa com 
Aristóteles. Aristóteles, buscando responder o porquê das coisas serem como 
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são, estabelece quatro tipos de causa: causa material, causa formal, causa efi- 
ciente e causa final. A causa material diz respeito à matéria da qual o objeto é 
feito. A causa formal trata da sua forma. A causa eficiente trata dos processos 
fı́sicos que o modelaram a ser como é. E a causa final é a sua finalidade, para quê 
foi construı́do. Uma cadeira, por exemplo, pode ter a madeira como sua causa 
material, seu desing como causa formal, o trabalho do marceneiro como causa 
eficiente e servir de assento como causa final. Aristóteles, em sua metafı́sica, 
concebe o princı́pio do mundo como um primeiro motor imóvel, isto é, algo 
que não possui causa e é a causa primordial de todas as coisas. Para ele, tudo 
o que acontece no presente é efeito do que aconteceu no passado e causa para o 
que acontecerá no futuro. Sendo o primeiro motor imóvel o gatilho para todas 
as cadeias causais e, portanto, a única coisa sem causa; o princı́pio de tudo. 
Na segunda metade do século passado, graças aos avanços da estat ı́stica e da 
teoria de grafos, mas principalmente graças à construção de uma nova linguagem 
matemática, estatı́sticos, cientistas da computação e matemáticos formalizaram 
uma teoria matemática da causalidade. Esta teoria, ainda em construção, pos- 
sui uma grande gama de aplicações nas ciências sociais, econômicas, da saúde, 
entre outras, pois nos permite: encontrar possı́veis causas de um evento, avaliar 
o resultado de intervenções, e, em alguns casos, até responder perguntas contra- 
factuais do tipo “O que teria acontecido em X se Y tivesse sido diferente?”. 
No contexto da fı́sica, a causalidade também sempre esteve no cerne das 
teorias. Em 1964, um resultado particularmente importante conectando concei- 
tos de causalidade e a teoria quântica, foi encontrado pelo fı́sico irlandês John 
Stewart Bell. Em seu artigo original, Bell propôs um experimento para respon- 
der uma pergunta feita por Einstein em 1935, e que até então era vista como 
filosófica ou metafı́sica. Os resultados do experimento de Bell trouxeram a tona 
uma nova caracterı́stica do mundo quântico, radicalmente diferente do mundo 
clássico, conhecida como não localidade quântica. Em sua interpretação mais 
comum, os resultados de Bell nos mostram que a quântica é incompat ı́vel com 
uma teoria realista local. Isto é, que ou as propriedades quânticas (como posição, 
velocidade, spin) não existem até serem medidas ou violam localidade. Di- 
ferentemente da maioria das formas de não-classicalidade, que costumam ser 
qualitativas, a não localidade quântica pode não apenas ser quantificada como 
também ser medida experimentalmente. Servindo, entre outras coisas, como 
um teste para garantir que determinado sistema é de fato quântico, e como uma 
medida de ”quão quântico”ele é. 
Em paralelo a este desenvolvimento na fundação da teoria quântica, na 
última década do século passado uma nova área começou a ser pesquisada na 
fı́sica, a informação quântica. Esta área estuda como podemos transmitir 
informação quântica e em especial que ganhos computacionais podemos ter em 
relação à informação clássica. Sendo uma pesquisa tanto sobre os fundamentos 
da fı́sica quanto de inovação tecnológica, formando as bases teóricas da com- 
putação quântica. Aqui a matemática da causalidade é extensamente ultilizada. 
 
Metodologia 

 
O estudo foi feito a partir de livros textos, artigos cientı́ficos, discussões em 
grupo e programação computacional. Começaremos por apresentar o básico 
da teoria de causalidade para em seguida aplicá-la aos cenários de comunicação 
quântica. 
Estruturas Causais 
Representamos uma estrutura causal utilizando um grafo. Um grafo é cons- 
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tituı́do por um conjunto de vértices (V) e um conjunto de arestas (A), cada 
uma ligando dois vértices. Vértices ligados por uma aresta são ditos vizinhos. 
Uma sequência de vértices vizinhos é chamada caminho. As arestas podem ser 
não direcionadas, direcionadas ou bidirecionadas. Cada vértice representa uma 
variável, e as arestas representam relações que valem entre as variáveis. Em 
geral ultilizaremos grafos direcionados acı́clicos (chamados DAGs). 
Considere um conjunto ordenado de n variáveis binárias x 1 , ..., x n . Para ar- 
mazenar a probabilidade conjunta P (x 1 , ..., x n ) precisamos de 2^n entradas. Pela 
regra da cadeia podemos decompô-la em: 

 
Agora suponha que uma variável x j não dependa de todas as variáveis an- 
tecedentes. Sabendo o valor de algumas delas as outras se tornam irrelevantes. 
Chamaremos o conjunto dessas variáveis de pa j . Ou seja, pa j é o menor conjunto 
que satisfaz 

 
Os vértices que pertencem à pa j são chamados pais markovianos de x j . 
Queremos codificar essas relações de CI na estrutura causal. Construiremos 
um DAG da seguinte maneira: 
1. Cada variável é um vértice; 
2. Para cada variável x j , traçamos uma aresta partindo de cada membro de 
pa j e apontando para x j . 
Grafos construı́dos assim são chamados redes Bayesianas. Onde cada aresta 
denota uma relação de pai/filho markoviano. 
Assim podemos expressar 

 
de modo muito mais econômico. Redes Bayesianas por si só não são estruturas 
causais. Elas apenas codificam as relações de CI presentes, e há várias maneiras 
de construı́-la para o mesmo conjunto de variáveis. O que diferencia uma rede 
bayesiana qualquer de uma estrutura causal é a suposição do autor que esta 
respeita a ordem causal das variáveis. O que é importante pois nos permite, 
por exemplo, prever seu comportamento sob intervenções, como veremos mais 
adiante. 
Compatibilidade Markoviana: Diremos que uma distribuição P é com- 
patı́vel com um DAG G se e somente se P admitir uma decomposição do tipo 
P (x 1 , ..., x n ) = Π j P (x j |pa j ) e G for uma rede bayesiana ligando os vértices em 
pa j à x j . 
Um exemplo de rede bayesiana é o grafo da figura 1, que representa uma 
estrutura causal. A probabilidade conjunta compatı́vel com este DAG é: 

 
A falta de uma aresta ligando X 1 e X 5 , por exemplo, indica que toda a in- 
fluência da estação do ano (X 1 ) sobre a escorregadez do piso (X 5 ) é mediada por 
outros fatores como o piso estar molhado ou não (X 4 ). 
Intervenções: Em modelos causais cada relação pai-filho representa um me- 
canismo fı́sico autônomo e estável. Podemos, portanto, alterar um desses 
mecanismos sem alterar os demais. Intervenções são locais. 
Ao realizar uma intervenção numa variável, apagamos da estrutura causal 
todas as arestas que incidem nela, pois suas causas não mais influenciam seu 
estado. Nós, como um agente externo, forçamos ela a assumir um estado es- 
pecı́fico. E então atualizamos os estados de seus descendentes, com base no 
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estado imposto na intervenção. Esta ação é representada como Do(X=x). 
Por exemplo considere a intervenção ”ligar o irrigador”na figura 1. Apaga- 
mos a seta X 1 → X 3 e atribuı́mos o valor ”ligado”para X 3, vide figura 2. A probabilidade 
conjunta agora será: 

 
Onde os fatores do lado direito são os mesmos de antes, em virtude da 
autonomia. 
Modelos Causais Funcionais 
Equações Estruturais: Em geral, um modelo estrutural causal consiste 
em um conjunto de equações estruturais do tipo 

 
onde U i representam ”erros”. Em modelos lineares temos: 

 

onde é evidente que se e somente se . 
Um conjunto dessas equações onde cada uma representa um mecanismo 
autônomo é chamado modelo estrutural. Se cada mecanismo determina o valor 
de apenas uma variável então o modelo é chamado modelo estrutural causal. 
Modelos estruturais seriam o mecanismo determin ı́stico que gera as pro- 
babilidades encontradas nas redes Bayesianas. Por exemplo, para a figura 1 
poderiamos ter o seguinte modelo estrutural: 

 
Onde u i e u' i são anomalias que provocam ou impedem, respectivamente, o 
evento X i de ocorrer. Por exemplo u 4 pode ser um cano da rua que estorou e 
u' 4 o chão estar coberto por um plástico. 
Intervenções: Similar ao que fizemos nas redes bayesianas, ao intervir 
numa variável vamos apagar da estrutura a equação que determina seu estado e 
substituı́-la pelo valor da intervenção. E então atualizamos as equações de seus 
descendentes com seu novo valor. 
Por exemplo, ao realizar a intervenção de ligar o irrigador no modelo estru- 
tural acima, as equações se tornarão: 
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Quantificadores de Causalidade 
Vejamos algumas formas de quantificar a influência causal entre variáveis. 
Efeito causal médio (average causal effect, ACE): O efeito causal médio[16] 
entre as variáveis X i → X j mede o quanto a distribuição de X j é afetada por 
uma intervenção em X i . Para variáveis binárias temos: 

 
Se apenas X j for binária: 

 
Em [17] encontramos uma espécie de generalização para variáveis não binárias, 
chamada de efeito causal direto: 

 

onde Λ são variáveis latentes e  
Informação mútua: Outra medida interessante é a informação mútua entre 
duas variáveis, X e Y, definida como: 

 
E a informação mútua condicional de X e Y dado Z: 

 
 
Resultados e Discussões 

 
Influência Causal de Arestas 
Aqui vamos ver um quantificador, proposto por [15], baseado em intervenções 
nas setas causais, ao invés de intervenções em variáveis como no ACE. Para isso 
primeiro precisamos definir como funcionam essas intervenções. 
Imaginamos um cenário onde as arestas representam canais f ı́sicos que pro- 
pagam informação entre os nós. Cada aresta conecta o valor de sa ı́da de um 
nó com o valor de entrada do outro, por exemplo fios conectando aparelhos 
eletrônicos. A ”força”de uma aresta será medida pelo impacto de corrompê- 
la, ou seja, de cortar o fio. Ao romper a ligação X i → X j alimentamos X j 
com P (x i ), que é uma distribuição local. Ao intervir num conjunto de ares- 
tas, alimentamos as pontas abertas com o multiplicatório das probabilidades 
marginais. 
Definição 3.1 (Removendo setas causais) Seja G um DAG causal e P mar- 

koviano relativo a G. Seja S ⊂ G um conjunto de arestas. Seja o conjunto 

dos pais X i de X j tal que (i, j) ∈ S, e seja o conjunto dos pais X i de X j 

tal que Seja, 
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onde é o multiplicatório das probabilidades marginais de todas variáveis 

em , 

 
Definimos a nova distribuição conjunta, a distribuição intervencional como 

 
Vemos que a nova distribuição P S é compatı́vel com o grafo multilado G S , obtido 
a partir de G removendo as arestas em S. 
Definição 3.2 (Influência causal de arestas) Assim, definimos a influência 
causal de um conjunto de arestas como a divergência de Kullback–Leibler[18] das 
probabilidades pre- e pós- intervenção. Isto é: 

 
A divergência de Kullback–Leibler é uma medida de quanto uma distribuição 
de probabilidade é diferente de outra. Ela é definida como 

 
para distribuições discretas, e 

 
para distribuições contı́nuas. 
Teorema de Bell 
Em 1935 Einstein, Podolsky e Rosen, publicaram um artigo que ficou co- 
nhecido como paradoxo EPR [3]. Nele eles afirmam que a mecânica quântica é 
incompleta, isto é, incapaz de descrever toda a realidade. Para isso ultilizaram 
um experimento mental, involvendo partı́culas emaranhadas e as noções de re- 
alismo e localidade. 
Em 1964 J.S. Bell mostrou que a mecânica quântica é incompat ı́vel com uma 
teoria realista local. Ele propôs um experimento [4] baseado no paradoxo EPR e 
mostrou que a mecânica quântica impõe correlacões mais fortes do que qualquer 
teoria realista local pode produzir. 
O experimento é o seguinte: Considere duas partı́culas que interagem livre- 
mente no intervalo de tempo entre t > 0 e t < T . Em t > T elas deixam 
de interagir e são mandadas para dois laboratórios diferentes, de Alice e Bob. 
Cada um realizará uma entre duas poss ı́veis medições na sua partı́cula, e cada 
medição tem dois possı́veis resultados. Seus laboratórios estão longe o suficiente 
para estarem fora do cone de luz um do outro, isto é, o que acontece em um la- 
boratório não pode influenciar o que acontece no outro (hipótese da localidade). 
  Teorias Realistas Locais 

A estrutura causal do experimento pode ser vista na figura 3, onde X, Y ∈ 
{0, 1} representam a medida realizada por Alice e Bob respectivamente, e A, B ∈ 
{0, 1} os resultados obtidos. Ultilizamos a variável oculta (não observável, la- 
tente) λ para codificar toda correlação existente entre as partı́culas devido sua 
interação em t < T . Aqui entra a hipótese do realismo, pois λ codifica toda a 
informação que não temos acesso e, se tivéssemos, seria suficiente para determi- 
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nar as propriedades da partı́cula sem alterar seu estado (definição de realismo 
usada no artigo EPR[3]). λ pode ser uma variável, um conjunto de variáveis, um 
conjunto de funções etc. Sua forma especifica é irrelevante. Por simplicidade 
consideraremos uma variável discreta finita. 
Há ainda uma terceira hipótese, a do livre arbı́trio, isto é, que X e Y podem 
ser escolhidos livremente, sem a influência um do outro nem de Λ. 
A descrição mais geral que podemos ter é a probabilidade conjunta dada por: 

 
Adicionando as hipóteses de localidade e realismo, i.e. admitindo a figura 3 
como estrutura causal e usando o maquinário visto na seção anterior temos: 

 
Como X e Y são variáveis controladas, em geral estaremos interessados na 
probabilidade condicional 

 
Vamos analizar a correlação entre A e B, e em particular a quantidade CHSH 
(de Clauser, Horne, Shimony e Holt [5]) definida como: 

 
onde <A x B y> é a correlação entre os resultados de A e B uma vez que foram 
realizadas as medidas X e Y, e é dada por: 

 

 
É fácil mostrar que qualquer distribuição que obedece (1) está limitada por 

 
que é conhecida como a desigualdade de Bell. Qualquer teoria de variáveis 
ocultas locais deve respeitá-la. A teoria quântica, como veremos, viola esta 
desigualdade. 
   Mecânica Quântica 
Considere que as partı́culas de Alice e Bob são um par de eletrons emara- 
nhados no estado 

 
e eles decidem fazer medições nos eixos do spin. Assim, cada um escolhe realizar 
as seguintes medições: 

 
onde S z e S x são as matrizes de Pauli, que escritas na base de S z tem a forma: 
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Portanto temos 

 
É facil verificar que todos os quatro operadores possuem autovalor (i.e. resul- 
tados de medição) igual à ±1. Vemos que a correlação <A x B y> como definida em 
(2) para variáveis binárias a, b ∈ {0, 1} é equivalente a calcular o valor esperado 
de variáveis binárias a', b' ∈ {−1, 1}. Ou seja, 

 
Assim, para calcular a quantidade CHSH basta calcularmos o valor esperado 
de cada conjunto de medições. Para o primeiro termo temos: 

 

 
De modo similar para os outros termos, encontraremos: 

 
E portanto um valor de CHSH 

 
que viola a desigualdade imposta pelo realismo local! 
Foi demonstrado por Cirel’son[6] que 2√2 é, de fato, o valor máximo per- 
mitido pela mecânica quântica. E desde então este valor foi verificado expe- 
rimentalmente diversas vezes[7][8]. Esta capacidade das correlações quânticas 
violarem a desigualdade de Bell ficou conhecida como não localidade quântica 
e tem sido alvo de intensa pesquisa. Ela é a base de protocolos de criptografia 
quântica[9], teleporte quântico[10][11] e código super denso[12], por exemplo. 
Conjunto não sinalizante 
Apesar das distribuições de probabilidade quântica serem não locais, elas 
não são capazes de performar comunicação superlumial. Ou seja, Alice e Bob 
não conseguem usar esta não localidade para enviar sinais mais rapidos que a 
velocidade da luz. Assim, definimos uma probabilidade não sinalizante como: 
Definição 3.3 (não sinalizante) Uma distribuição de probabilidade condici- 
onal entre duas partes P (ab|xy) é dita não sinalizante se ambas as partes não 
puderem usá-la para transmitir informação. Isto é: 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 2952 

 

 
Definindo também as distribuições locais: 
Definição 3.4 (local determinı́stica) Uma distribuição não sinalizante é dita 
local determinı́stica se puder ser escrita como: 

 
onde f : X → A e g : Y → B são as funções que determinam os valores de a e 
b dado os valores de x e y, e δ é a função de Kronecker definida como δ ij = 1  
se i = j e δ ij = 0 caso contrário. 
Definição 3.5 (local) Uma distribuição não sinalizante é dita local se puder 
ser escrita como uma combinação convexa de distribuições locais determin ı́sticas 

 
O conjunto não sinalizante, assim como o conjunto local, definem um politopo 
convexo. Os pontos extremos do conjunto local são os pontos locais deter- 
minı́sticos, como pode ser visto pela própria definição. Já os pontos extremos 
do conjunto não sinalizante são as chamadas caixas PR (de Popescu-Rohrlich). 
As facetas dos politopos são dadas pelas desigualdades CHSH ≤ 2, para o poli- 
topo local, e CHSH ≤ 4, para o politopo não sinalizante. O conjunto quântico 
também é convexo e está localizado entre esses dois conjuntos, mas não é um 
politopo. 
Definição 3.6 (Decomposição EPR2 [13]) Dada uma distribuição não si- 
nalizante P ab|xy , o valor máximo de p, 0 ≤ p ≤ 1, tal que P ab|xy possa ser 
escrito como uma combinação convexa de uma distribuição local, com peso p, e 
uma distribuição não sinalizante, com peso 1-p, é chamada sua parte local: 

 
Uma distribuição é local se e somente se sua parte local for igual a 1. 
Lemma 3.1 Considere duas distribuições de probabilidade não sinalizante P ab|xy 
e P ns,1 . A primeira pode ser escrita como uma combinação convexa da segunda, 
com peso p, e outra distribuição não sinalizante P ns,2 , com peso 1 − p, i.e.: 

 
se e somente se, 

 
Em particular, é valido se P ns,1 for local determinı́stico. 
Encontrar a parte local de uma distribuição não sinalizante é um problema de 
otimização. Não basta apenas decompô-la em P local + P ns , mas é necessário 
garantir que a parte local seja máxima. Por sorte, como os conjuntos local e 
não sinalizante são politopos convexos podemos usar a técnica de programação 
linear. Seguindo [14] temos: 
Lemma 3.2 A parte local é o valor otimizado do seguinte programa linear: 
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máximize:  

respeitando:  

 
Conclusão 

 
Apesar de o discente ter se formado e concluı́do a iniciação cientı́fica em 
março de 2020, o estudo realizado foi certamente proveitoso. O discente obteve 
um conhecimento sólido das bases da teoria matemática de causalidade, pôde 
estudar alguns cenários de comunicação quântica, em especial o cenário de Bell, 
e desenvolver habilidades computacionais importantes, como a otimização via 
programação linear. 
Pretendı́amos ainda, como uma parte mais objetiva e de aplicação desses 
conhecimentos, analizar a seguinte situação: 
Considerando um cenário como o de Bell, porém em que permitimos comu- 
nicação unidirecional entre o aparato experimental de Alice e o resultado de 
Bob, ou seja adicionando a seta X → B. Seja P ab|xy uma distribuição local 
deste cenário podemos usar a decomposição EPR2 para escrevêla como: 

 
onde maximizamos p, e P Bell é uma distribuição local do cenário original de 
Bell. Assim (1−p) representa o “peso”com que precisamos incluir a seta X → B 
para explicar localmente a distribuição P ab|xy . Gostariamos então de analizar 
se (1 − p) é um bom quantificador (ou pode servir de base para a construção 
de um) da força causal de X → B e compara-lo com outros quantificadores, em 
especial com a influência causal de arestas C da definição 3.2. 
Infelizmente esta parte do estudo não pôde ser realizada em virtude da 
colação de grau e consequente perda de vı́nculo do discente com a instituição. 
De todo modo este estudo possibilitou ao discente adquirir conhecimentos e 
habilidades básicos porém necessários para aprofundar seus estudos nás áreas 
de informação e comunicação quântica. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Rede Bayesiana representando estrutura causal. 
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Figura 2: Intervenção Do(X 3 =ligado) na estrutura causal da figura 1 

 

 

Figura 3: Cenario de Bell. 

 

 

Figura 4: Representação dos conjuntos local (L), quântico (Q) e não sinalizante (NS). 
Vemos que a separação entre o conjunto local e o quântico é dada por uma 
desigualdade de Bell. Imagem de [19]. 
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Tabela 1: Distribuição de probabilidade de uma caixa Popescu-Rohrlich. Um dos 8 
pontos extremos do conjunto não sinalizante, que viola a desigualdade de Bell 
maximamente (CHSH = 4). 
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TÍTULO: Análise potencial da perovskita com dupla substituição para catálise 

automotiva 

Resumo 

A poluição atmosférica tem sido muito discutida atualmente, e entre os fatores que 
contribuem para o aumento dessa poluição estão os automóveis, que através da queima 
de combustíveis liberam substâncias prejudiciais não só ao meio ambiente, mas 
também a saúde humana. Como forma de minimizar esses impactos têm se destacado 
materiais com estrutura perovskita do tipo A(1-x)A’xB(1-x)B’xO3 para serem utilizados 
como catalizadores automotivos. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 
estudar a influência na atividade catalítica da dupla substituição na composição da 
perovskita La(1-x)CaxCo(1-x)MnxO3(x=0,3) utilizando a rota de combustão para a 
síntese do material. O material foi calcinado a 700ºC e 900ºC / 4h, para caracterização 
estrutural, morfológica e físico química foram utilizadas as caracterizações por DRX, 
MEV e FTIR, respectivamente. Entretanto, mediante a situação atual provocada pelo 
coronavírus, não foi possível obter o resultado das caracterizações, dessa forma, o 
presente trabalho foi desenvolvido com base nos resultados publicados anteriormente, 
com perspectiva da perovskita com dupla substituição na atividade catalítica do material. 
 

Palavras-chave: perovskita catalítica.meio ambiente. saúde 

TITLE: Potential analysis of double-substituted perovskite for automotive catalysis 

Abstract 

Air pollution has been much discussed nowdays, and among the factors that contribute 
to the increase of this pollution are automobiles, which through the burning of fuels 
release substances that are harmful not only to the environment, but also to human 
health. As a way to minimize these impacts, materials with perovskita structure type A(1-
x)A'xB(1-x)B'xO3 have been highlighted for use as automotive catalysts. Thus, this work 
aims to study the influence on the catalytic activity of the double substitution in the 
composition of perovskita La(1-x)CaxCo(1-x)MnxO3(x=0.3) using the combustion route 
for the synthesis of the material. The material was calcined at 700ºC and 900ºC / 4h, for 
structural, morphological and physical chemical characterization the DRX, MEV and 
FTIR characterizations were used, respectively. However, due to the current situation 
caused by the coronavirus, it was not possible to obtain the result of the 
characterizations, so the present work was developed based on the previously published 
results, with perovskita perspective with double substitution in the catalytic activity of the 
material. 
 
Keywords: perovskite. catalytic. environment. health. 

Introdução 
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Atualmente, tem se discutido cada vez mais a respeito da poluição atmosférica que vem 
aumentando consideravelmente. De acordo GOULARTE (2011), está se deu início mais 
fortemente durante a revolução industrial no século XVIII e XIX, com o aumento de 
tecnologias que funcionam a base de carvão e posteriormente derivados de petróleo. 
Tendo em vista fatores que contribuem para poluição atmosférica, temos os automóveis, 
que através da queima de combustíveis, liberam grande quantidade de gases poluentes. 
Desse modo, a quantidade de automóveis em circulação vem crescendo com ao longo 
dos anos, consequentemente a queima de combustível, responsável por uma grande 
quantidade de gases poluentes que são emitidos para a atmosfera (MARQUES, 2019). 
Entretanto, com a situação atual decorrente da crise sanitária provocada pela COVID-
19, com o distanciamento social, e devido a diminuição das atividades comerciais, houve 
uma redução na circulação de automóveis e dessa forma foi possível perceber uma 
melhoria significativa na qualidade do ar (RESMI et al, 2020). Porém, com a retomada 
das atividades comerciais, espera-se que a quantidade de veículos em circulação venha 
a aumentar novamente e com isso, a poluição atmosférica em decorrência desse fator 
tende a continuar crescendo. Nesse sentido, entre os gases poluentes emitidos para a 
atmosfera durante a queima de combustíveis nos automóveis, pode se destacar o CO 
e o CH4, que apresentam grande fator de risco à saúde humana e ao meio ambiente, 
logo, a procura por materiais alternativos para a produção de catalisadores automotivos, 
vem crescendo ao longo dos anos (VOORHOEVE et al,1976), tendo destaque materiais 
com estrutura perovskita do tipo ABO3 para serem utilizados como catalisadores 
automotivos. Sendo as estruturas de perovskita com dupla substituição, do tipo A(1-
x)A’xB(1-x)B’xO3, tolerantes a mudanças nos raios de cátions A e B, no qual, é possível 
ter uma grande concentração em vacâncias de cátions, particularmente no sítio A, uma 
vez que a substituição nesse sítio, afeta diretamente na atividade catalítica do material, 
apresentando-se como um promissor catalisador automotivo (MARQUES, 2019). De 
maneira geral, os sítios A e A’ (sítios intersticiais) são ocupados preferencialmente por 
metais alcalinos terrosos e por metais alcalinos, respectivamente, enquanto os sítios B 
e B’ (centro do octaedro) são preferencialmente ocupados por metais de transição 
(STORTI, 2014). Tendo em vista a importância das perovskitas com dupla substituição 
para a atividade catalítica, o presente trabalho tem como objetivo sintetizar a perovskita 
catalítica pela rota combustão, calcinar a 700° e 900 °C/4h e caracterizar a perovskita 
La(1-x)CaxCo(1-x)MnxO3(x=0,3) estrutural, morfológica e físico química, utilizando as 
técnicas DRX, MEV e FTIR, respectivamente. E analisar a influência da dupla 
substituição na atividade catalítica do material. E dessa forma, avaliar seu potencial na 
catálise automotiva, para a conversão de gases prejudiciais a saúde humana e ao meio 
ambiente em gases menos nocivos, e assim contribuir para os objetivos 3, 4, 9 e 13 da 
agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
Metodologia 

 
Para este trabalho foi realizado a síntese de perovskitas com composição La(1-
x)Ca(x)Co(1-x)Mn(x)O3 (x=0,3) pelo método de combustão. As massas de reagentes 
necessários foram obtidas a partir da realização de cálculos estequiométricos realizados 
a partir das valências do combustível e comburente. Desse modo, para obter 5g de 
material, foi utilizado a ureia rica como combustível. Dessa forma, os sais precursores 
utilizados foram: nitrato de lantânio [La(NO3)3.6H2O MM: 433,01 g.mol-1 (99.9%-
Vetec)], nitrato de cálcio [Ca(NO3)2.4H2O MM: 236,15 g.mol-1 (99%-Vetec), nitrato de 
cobalto [Co(NO3)2.6H2O MM MM: 197,91 g.mol -1 ( 98,0% - Vetec)] e cloreto de 
manganês [MnCl2.4H2O MM: 197,91 g.mol-1 (98,0%-Vetec)], e o combustível 
[CO(NH2)2 (99%, Vetec)], onde foram diluídos em água destilada em um agitador 
magnético até sua homogeneização. A solução obtida foi aquecida dentro de um 
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recipiente de alumínio, sobre uma resistência onde a água foi evaporando até perder 
grande parte da umidade, ocorrendo dessa forma, uma grande formação de fumaça e 
posteriormente o surgimento de uma chama amarela. Após a queima, o material obtido 
foi calcinado a temperaturas de 700°C e 900°C/4h mantendo-se uma taxa de 
aquecimento constante, de 10°C min-1, em um forno mufla. Após calcinação, o material 
levado para caracterização, para ser caracterizado pelas seguintes técnicas: difração 
de raio X( DRX), Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 
e Microscopia eletrônica de varredura (MEV). Entretanto, com a crise sanitária da 
COVID-19 ainda não foi possível obter a coleta dos resultados para serem analisados. 
2.1 Difração de raio - X (DRX) A difração de raios-X é utilizada para determinar as fases 
cristalinas presentes em diversos materiais (FILHO, 2013). A difração se dá pela 
interação dos feixes de raios X com os átomos presentes na amostra, procedimento o 
qual segue a lei de Bragg, de acordo com a seguinte equação (Albers. El.al., 2002). No 
atual trabalho foi utilizada radiação CuKα (λ=1,54 Å) com 2θ variando de 10 a 80°, com 
velocidade de varredura de 1º/min no equipamento XRD-6000, do fabricante Shimadzu. 
Para estudo das cartas cristalográficas, foi utilizado o software Crystallographica 
Search-Match. 2.2 Fluorescência de raios-X (FRX) A técnica fluorescência de raios-X é 
utilizada para detectar e quantificar os elementos presentes em um material, a qual 
consiste em submeter a amostra a feixes de raios X e, assim, ocorre uma radiação de 
fluorescência proveniente dos átomos. Esses raios fluorescentes possuem 
comprimentos de onda específicos, particulares de cada elemento. A análise 
quantitativa é feita a partir dos comprimentos de onda dos raios X emitidos. O 
equipamento usado no material a ser apresentado neste trabalho foi XRF-1800, 
fabricante Shimadzu, com tubo de raios-X de 40kW e janela fina (OLIVEIRA, 2019) 2.3 
Microscopia eletrônica de varredura (MEV) A técnica MEV tem como finalidade avaliar 
as características morfológicas como porosidade e homogeneidade das superfícies do 
material (DUARTE et al, 2013). Esta consiste em emissões de feixes de elétrons por um 
filamento capilar de tungstênio, o qual representa o eletrodo negativo, mediante a 
aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV. Tal variação 
de voltagem permite outra variação: a da aceleração elétrons, que também provoca o 
aquecimento do filamento. O eletrodo positivo atrai intensivamente os elétrons gerados, 
o que resulta numa aceleração em relação ao eletrodo positivo. As lentes 
condensadoras, são responsáveis por alinhar os feixes em direção à abertura da 
objetiva, e corrigir o percurso dos feixes. Por fim, a objetiva ajusta o foco dos feixes de 
elétrons antes que vão de encontro com a amostra. O equipamento utilizado para 
microscopia foi o Hitachi TM3000 com aumento de imagem entre 1000 a 4000 vezes. 
2.4 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) A técnica FTIR 
consiste na identificação e características estruturais, mediante aos grupos funcionais e 
ligações presentes na amostra. Qualquer que seja o estado de um determinado 
componente da amostra (sólido, líquido e gasoso), é possível determinar características 
qualitativas e quantitativas da amostra por completo, e então, rapidamente é feita tais 
caracterizações. O equipamento utilizado para FTIR foi o modelo IRTracer-100, do 
fabricante Shimadzu. 2.5 Avaliação Catalítica O teste catalítico para a reação de 
combustão do metano foi realizado num micro reator tubular de leito fixo na forma de 
“U”. Os reagentes foram adicionados sob fluxo de 100mL/min da mistura reacional de 
2,5% de metano e 10% de oxigênio, ambos diluídos em nitrogênio, onde a razão molar 
do O2/CH4 = 4. A avaliação catalítica foi realizada a partir da análise da estabilidade, 
como também a conversão em CO2 e H2O das reações de combustão de metano 
(CARVALHO et al, 2019) (MARQUES et al, 2019). As curvas de estabilidade com tempo 
reacional de 30 minutos e as rampas de aquecimento e resfriamento foram analisadas 
na faixa de temperatura de 200°C a 800°C. 
 
Resultados e Discussões 
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De acordo com o que foi observado após a queima, o material estava quebradiço e de 
aspecto poroso. Desse modo, diante das características apresentadas pelo pó após a 
queima, é esperado que o material apresente características morfológicas como 
porosidade e homogeneidade. Assim como é possível observar nas figuras 1 e 2, em 
que as micrografias à 700°C e a 900°C, mostram que as amostras La0,8Ca0,2MnO3 
obtidas pelo método Pechini e Gd0,8Ca0,2CoO3 via método de combustão 
apresentaram-se porosas e homogêneas (CARVALHO, 2019). Sendo essas 
características de fundamental importância, tendo em vista que se trata na conversão 
catalítica, na qual a presença de poros na superfície corrobora com o aumento do 
desempenho desse processo de conversão, facilitando na adsorção e dessorção dos 
gases na superfície do material (WANG et al, 2018). Apesar de não ter sido possível 
obter os resultados para as análises devido a paralisação dos laboratórios em 
decorrência da crise sanitária provocada pela COVID-19, possivelmente os 
difratogramas de raios - X da composição La0,7Ca0,3Co0,7Mn0,3O3 apresentem a fase 
desejada assim como na figura 3, em que à amostra La0,8Ca0,2MnO3 via método 
Pechini, calcinadas a 700 e 900° C/4h, houve formação da fase perovskita substituída, 
que pode ser observada pico de perovskita característico formado com a variação de 2θ 
entre 30 e 35, com ausência de fases secundárias (Carvalho, 2019). De acordo com a 
figura 4 a amostra Gd0,8Ca0,2CoO3, sintetizada pelo método de combustão, 
apresentou formação da perovskita não substituída, bem como a formação de fases 
secundárias, em ambas as temperaturas de calcinação (CARVALHO, 2019). A tabela 1 
apresenta as fases características das amostras e suas respectivas cartas obtidas pelo 
software Crystallographica Search-Match. No resultado do FRX espera-se que mesmo 
com o aumento da temperatura de calcinação, o percentual dos constituintes permaneça 
quase que inalterado, entretanto este pode apresentar além dos elementos constituintes 
da amostra, a presença de impurezas devido ao compartilhamento do forno com 
multiusuários, como pode ser observado na tabela 2, em que nos resultados do FRX 
apresentaram os elementos constituintes da amostra La0,6Ca0,4MnO3, assim como 
também a presença de algumas impurezas como: Vanádio, Estrôncio, Enxofre, Níquel, 
Cobre e Potássio (OLIVEIRA, 2019). A Espectroscopia no infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) da amostra La0,6Ca0,4MnO3, sintetizada via método 
combustão apresentou bandas características na região do infravermelho próximo de 
500 cm–1 com melhor definição a menor temperatura de calcinação referente a 
estrutura perovskita substituída de acordo com as figura 5. Nas proximidades das 
bandas observadas em 3500 cm-1 podem ser atribuídas ao estiramento N-H oriundo da 
uréia, utilizada no método de síntese combustão(OLIVEIRA, 2019). Dessa forma, é 
esperado que a composição La0,7Ca0,3Co0,7Mn0,3O3 via método de combustão 
apresente resultado semelhante. Para a avaliação catalítica da amostra foram 
realizados dois testes, análise de rampas de aquecimento e resfriamento e curvas de 
estabilidade. Na avaliação catalítica através das rampas de aquecimento e resfriamento 
da amostra La0,8Ca0,2MnO3, sintetizada via método pechini, a qual foi obtida a 
substituição parcial, obteve uma alta atividade catalítica, apresentando uma conversão 
de 99% (CARVALHO, 2019). Esse resultado pode ser observado na figura 6. Desse 
modo, em relação à amostra La0,7Ca0,3Co0,7Mn0,3O3, sintetizada pelo método de 
combustão, devido às características favoráveis à catálise, é possível inferir que ela irá 
se comportar como potencial catalisador. Em relação a curva de estabilidade, é possível 
observar que a rampa para a composição La0,8Ca0,2MnO3, se comporta estável ao 
longo do tempo reacional, como pode ser visto na figura 7, confirmando assim sua 
estabilidade durante o ensaio. 
 

Conclusão 
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Com a realização da caracterização da perovskita com dupla substituição, caso 
apresente as características esperadas como porosidade e homogeneidade, pode se 
considerar o material como uma opção viável de catalisador automotivo, sendo utilizado 
na conversão de poluentes gasosos minimizando assim, os efeitos negativos ao meio 
ambiente e para a saúde humana. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: MEV das amostras de La0,8Ca0,2MnO3via Pechini calcinadas a: a) 700 e b) 
900ºC Fonte: Carvalho, 2019. 

 

 

Figura 2: MEV das amostras da composição de Gd0,8Ca0,2CoO3 via combustão, 
calcinadas a a)700°C;b)900ºC. Fonte: Carvalho, 2019. 
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Figura 3- Difratogramas de raios-x das amostras calcinadas a)700°C, b) 900°C via 
método Pechini. Fonte: Carvalho, 2019 

 

 

Figura 4- Difratogramas de raios-x das amostras calcinadas a)700°C, b) 900°C via 
método Combustão. Fonte: Carvalho, 2019 
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Tabela 1: Fases das amostras La0,8Ca0,2MnO3 e Gd0,8Ca0,2CoO3 suas respectivas 
cartas em função da temperatura de calcinação. Fonte: Carvalho, 2019. 

 

 

Tabela 2: Percentual dos elementos constituintes das composições La0,6Ca 0,4MnO3 

a 700ºC e 900ºC/ 4h por FRX Fonte: Oliveira e Castro, 2019 
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Figura 5: Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier das 
composições substituídas La0,6Ca 0,4MnO3 700 ºC/ 4h; La0,6Ca 0,4MnO3 900 ºC/ 4h 

Fonte: Oliveira, 2019 
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Figura 6: Rampas de aquecimento e resfriamento da amostra calcinada a 900 °C/4h via 
método Pechini Fonte: Carvalho, 2019. 
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Figura 7: Curva de estabilidade da amostra via método Pechini calcinada a 900°C / 4h. 
Fonte: Carvalho, 2019. 
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TÍTULO: Estudo da cinética de precipitação de membranas de poliamida 6: Formação 

de membranas pelo método de inversão de fases com precipitação por evaporação de 

solvente em sistema fechado 

Resumo 

 

Membranas poliméricas densas vem sendo utilizadas em mecanismos de separação de 
gases de interesse na indústria. Este trabalho consistiu no estudo do controle da 
precipitação de membranas de poliamida 6, pelo método de inversão de fases por 
evaporação de solvente, utilizando um sistema fechado para controle da precipitação. 

 
 

Palavras-chave: poliamida 6, inversão de fases, evaporação de solvente, membranas. 

TITLE: Study of the precipitation kinetics of polyamide 6 membranes: Formation of 

membranes by the phase inversion method with precipitation by solvent evaporation in 

a closed system 

Abstract 

 

Dense polymeric membranes have been used in gas separation mechanisms of interest 
in the industry. This work consisted in the study of the control of precipitation in polyamide 
6 membranes, by the phase inversion method (solvent evaporation), using a closed 
system to control precipitation. 

 
 
Keywords: polyamide 6, phase inversion, solvent evaporation, membranes. 

Introdução 

A aplicação de membranas sintéticas em tecnologias de separação de substâncias vem 
sendo crescente nos últimos 50 anos. A propriedade principal a ser explorada em uma 
membrana é a habilidade de controlar a permeação de uma dada substância através 
dela, e ao mesmo tempo, bloquear a passagem de outras substâncias não desejadas 
(Baker, 2004). As suas propriedades estão relacionadas com a natureza química dos 
materiais que a constituem e com a morfologia da mesma. Membranas densas são 
utilizadas para a separação de misturas gasosas onde a estrutura da membrana irá ditar 
o fluxo através dela, e a seletividade, é dependente das características químicas dos 
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materiais que a constituem, logo, o conjunto desses fatores irá determinar à aplicação 
da membrana. 

A poliamida 6 (PA6), também conhecida como Nylon 6, é um termoplástico de 
engenharia, linear e semicristalino. Tanto a sua configuração como natureza química, 
fornecem a PA6 suas características mecânicas e químicas como baixo peso, 
resistência ao desgaste e à abrasão, higroscopia e facilidade de processamento (Kohan, 

1995). 

Foi na década de 60, por meio de pesquisas conduzidas por Loeb e Sourirajan, que 
membranas anisotrópicas passaram a ser empregadas na indústria. A técnica de Loeb-
Sourirajan passou a ser chamada de técnica de inversão de fases, e veio a produzir 
membranas com uma maior permeabilidade do que as encontradas anteriormente (Loeb 
e Sourirajan, 1963). 

Membranas anisotrópicas consistem em um único material, porém a porosidade e o 
tamanho dos poros variam transversalmente. A parte superior da membrana é composta 
por uma camada densa de polímero, denominada pele filtrante, a mesma é responsável 
pelas propriedades de seletividade e de fluxo. Abaixo da pele filtrante se encontra a 
matriz microporosa responsável por dar estabilidade mecânica ao material (Baker, 
2004). 

Todas as aplicações do método de inversão de fases consistem em três estágios 
fundamentais. O polímero escolhido é dissolvido em um solvente apropriado (1). Uma 
vez pronta a solução polimérica, a mesma é vertida em uma placa de vidro com o intuito 
de formar um filme plano (2). Ocorre então a troca entre o solvente e o não solvente do 
meio externo (3), podendo esse ser água, soluções coagulantes, mistura de gases ou 
vapor de água. Quando o solvente deixa o filme, a solução iniciadora começa a saturar 
e a precipitação das cadeias poliméricas se inicia a partir das regiões de maior 
concentração de polímero. O fim do processo de formação das membranas é 

caracterizado pela completa saída de solvente a partir do filme. 

Membranas obtidas por evaporação de solvente, são caracterizadas como estruturas 
densas, possuindo poucos ou nenhum macrovazio, onde a precipitação das cadeias 
poliméricas ocorre lentamente, favorecendo o crescimento dos núcleos de precipitados 
e resultando em estruturas densas. Dando continuidade ao trabalho realizado 
anteriormente, onde foi estudado o impacto da concentração de polímero na morfologia 
de membranas formadas por evaporação de solvente (Bezerra, et al., 2019), foram 
produzidas membranas a partir de 30% de polímero, variando as condições de 
precipitação em um sistema fechado, buscando-se uma maior densificação nas 
membranas. 

O intuito deste trabalho é compreender como utilizar a precipitação da solução iniciadora 
em um sistema fechado, controlando a cinética de moléculas de baixa massa molar 
durante o processo de precipitação de cadeias de poliamida 6, formando membranas 
densas que possam ser utilizadas na separação de gases. 

 
Metodologia 
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A metodologia foi montada a fim de entender como o emprego de um sistema fechado 
durante a formação de membranas de poliamida 6 por evaporação de solvente pode 

atuar como agente densificador na estrutura das mesmas. 

Foram utilizadas placas de vidro, produzidas a partir de vidros reutilizados, no 
laboratório de vidrarias do Instituto de Química da UFRN. As placas foram retangulares 
de área média de aproximadamente 84 cm², para tornar possível que pelo menos duas 
membranas fossem produzidas por vez no sistema. O sistema consiste em um 
dessecador de vidro de 5 litros, vedado, mostrado na Figura 1. 

Para a obtenção das membranas a solução iniciadora foi preparada com 30% de 
poliamida 6 Polyform B300 e 70% de ácido fórmico (85%). A mistura ficou sob agitação 
constante por 24 horas, das quais, as 7 primeiras horas foram sob a temperatura de 60 
ºC. Após o período de agitação a solução foi vertida em uma placa de vidro, e espalhada 
com auxílio de um bastão de vidro a fim de formar um filme em temperatura média de 
25 ºC. 

O experimento foi dividido em duas partes. Primeiramente foram estabelecidas três 
configurações de precipitação: (1) a solução foi vertida nas placas de vidro e logo 
colocadas no sistema fechado; (2) a precipitação inicialmente ocorreu no sistema 
fechado, e após um período de tempo o mesmo foi aberto para completar a precipitação; 
(3) a precipitação se iniciou com o sistema aberto e após um determinado período de 
tempo partiu-se para o sistema fechado, finalizando a precipitação no sistema fechado. 

Após a primeira parte de experimentos foi evidenciado que a configuração 3 era capaz 
de formar membranas visualmente satisfatórias, faltando a devida caracterização via 

microscopia eletrônica de varredura. 

A segunda parte dos experimentos consistiu no estudo do impacto do tempo de 
permanência da solução iniciadora no sistema aberto, variando o tempo das amostras 
no mesmo. Foram produzidas membranas que ficaram 10, 15, 20 e 25 minutos no 

sistema aberto antes de irem para o sistema fechado. 

 
Resultados e Discussões 

 

Em função do panorama mundial de pandemia, não foi possível realizar ensaios de 
caracterização das membranas obtidas. No dia 17 de março de 2020 a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte suspendeu as atividades presenciais no campus, não 
possibilitando a continuidade dos experimentos e caracterizações que dependem de 
terceiros, porém muito pode ser inferido a partir dos resultados obtidos durante a 
formação das membranas. A partir das três configurações iniciais de precipitação foi 
possível observar como os estágios de formação de membranas por evaporação de 
solvente estão relacionadas com a taxa de saída do mesmo. 

Em um sistema fechado, o solvente que sai da solução iniciadora se mistura com o ar 
do sistema, formando uma mistura de não solvente e solvente. Essa nova mistura é 
caracterizada por ser o “novo” não solvente, que por sua vez, em relação ao não 
solvente inicial, possui uma maior solubilidade no polímero da solução iniciadora, já que 
o novo não solvente possui o solvente em sua composição. É importante ressaltar que 
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a composição do novo não solvente varia com o tempo, à medida que a solução 
iniciadora perde solvente, caracterizando a precipitação da membrana. 

A particularidade da precipitação de um sistema fechado é que em um determinado 
momento da precipitação, muito solvente já deixou a solução iniciadora, de tal forma 
que o não solvente passa a ser rico em solvente e a difusão do solvente a partir da 
solução iniciadora passa a ser cada vez menor, podendo fazer com que a precipitação 

das cadeias poliméricas não ocorra e que nenhuma membrana seja formada. 

O sistema fechado funciona como um freio para a saída do solvente a partir da solução, 
diminuindo o fluxo de espécies de baixa massa molecular (solvente e não solvente) 
através de uma solução que está se precipitando, uma vez que é diminuída a diferença 
de solubilidade entre o solvente e não solvente, no polímero, favorecendo o crescimento 
de precipitado e a densificação das membranas (Stevens et al. 1980). De forma geral, 
o solvente que deixa a solução iniciadora, por permanecer no sistema fechado, vai 
diminuindo cada vez mais a diferença de concentração de solvente entre a solução 
iniciadora e o meio externo, diminuindo assim a difusão do mesmo através de um 
sistema polimérico no caminho da precipitação. 

Na configuração 1, como a precipitação deveria ocorrer totalmente no sistema fechado, 
o solvente que deixa a solução iniciadora vai passando a constituir a mistura de 
composição variável que é o não solvente, até um certo ponto, onde a concentração de 
solvente no não solvente é muito alta, não favorecendo a difusão do mesmo através da 
interface solução iniciadora/meio de precipitação, resultando na não precipitação das 
cadeias poliméricas. A precipitação só ocorre quando o sistema é então aberto, fazendo 
com que o não solvente seja pobre em solvente e criando gradientes de concentração 
na interface da solução, ativando o processo de difusão. 

A solução iniciadora permaneceu 24 horas dentro do sistema fechado e não apresentou 
nenhum sinal de precipitação. Com a abertura do sistema, a mesma veio a se precipitar, 
porém se fraturou em vários pedaços durante o processo, como mostrado na Figura 2. 
Esse resultado pode ser atribuído a possíveis migrações do solvente para regiões de 
menor densidade na solução polimérica, dessa forma, quando o sistema foi aberto, 
grandes fluxos de moléculas de baixa massa molar foram estabelecidos, podendo 
romper a pele filtrante em formação e causar enrugamentos na membrana, essas 
tensões podem favorecer o rompimento da mesma (Paulsen et al., 1994). 

Na configuração 2 as membranas começaram a precipitação no sistema fechado e 
depois o mesmo foi aberto. Os resultados não foram satisfatórios, uma vez que, durante 
os primeiros momentos da precipitação, muito solvente deve deixar a solução para que 
seja formada a pele filtrante. O sistema fechado não favorece a formação da pele 
filtrante, em virtude de não permitir a saída brusca do solvente, uma vez que a difusão 
do mesmo é reduzida gradativamente, além disso, não permite o controle do estágio 
final de precipitação, que é caracterizado pela saída do solvente a partir da fase líquida 
e do solvente que atuou como agente nucleante durante a precipitação (Shojaie et al., 
1992), tornando a configuração 3 mais atrativa. 

A configuração 3 permite o controle do estágio final da precipitação, uma vez que a 
solução iniciadora vai para o sistema fechado após um intervalo de tempo, 
proporcionando que a pele filtrante seja formada antes de entrar no sistema fechado. 
Dessa forma é possível que boa parte do solvente saia da solução iniciadora, fazendo 
com que durante a etapa no sistema fechado não exista solvente suficiente no sistema 
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para que a difusão do solvente a partir da solução iniciadora seja interrompida. Nessa 
configuração, a concentração de solvente no não solvente permite frear cada vez mais 
o fluxo de moléculas de baixa massa molecular durante a precipitação, não favorecendo 
a formação de poros e macrovazios e densificando a membrana obtida (Ray et al., 
1985). 

A partir dos resultados obtidos na configuração 3, foram preparadas membranas nos 
mesmos parâmetros, porém variando o tempo no sistema aberto em 10, 15, 20 e 25 
minutos, a fim de se observar o efeito da saída de solvente para o sistema aberto nas 
membranas obtidas. Em função da falta de experimentos, pouco pode ser aferido a partir 
das membranas, porém pode ser inferido teoricamente que quanto maior o tempo de 
exposição no sistema aberto, menor será a concentração de solvente quando a solução 
iniciadora entrar no sistema fechado. A perca de solvente nos primeiros estágios da 
formação das membranas por evaporação está diretamente relacionada com a 
formação da pele filtrante. 

Quando a solução iniciadora é exposta ao meio de precipitação, a superfície superior 
começa a precipitar, esse fenômeno acontece rapidamente e a pele filtrante é formada. 
Durante os primeiros instantes da evaporação, o solvente é perdido a partir da superfície 
e a concentração de polímero na superfície é aumentada (Banks e Sharples, 1966). 
Devido a elevada concentração de polímero na interface membrana/meio de 
precipitação, a nucleação se inicia. A nucleação pode ser observada na Figura 3, onde 
é possível observar com o auxílio do microscópio ótico, núcleos de precipitação, em 
uma composição rica em solvente. Posteriormente, o processo de aglomeração, 
caracterizado pela junção dos núcleos precipitados e crescidos, é bastante lento pois 
depende da mobilidade dos núcleos em uma composição já empobrecida do agente 
mobilizador, que no caso é o solvente, e da energia livre da superfície (Kamide e 
Manabe, 1985). 

É possível observar o impacto da concentração de solvente na composição do não 
solvente na estrutura de membranas de poliamida. A Figura 4 é resultado do trabalho 
realizado anteriormente (Bezerra, et al., 2019). A membrana correspondente à figura 4 
foi formada por evaporação de solvente em um sistema totalmente aberto em 
temperatura média de 25 ºC, e quando comparada à membrana da Figura 5, 
correspondente a uma membrana de mesma composição a da figura 4, porém formada 
em estufa a 30 ºC, pode ser notado a diferença. A membrana da figura 5 possui uma 
camada superior densa mais espessa do que a da membrana da figura 4, isso porque 
a estufa mesmo não isolando completamente o sistema acaba por manter boa parte do 
solvente que deixa a solução iniciadora dentro do mesmo, como efeito, tem-se a 
diminuição da difusão do solvente a partir da solução iniciadora com o aumento da 
concentração de solvente no não solvente. Dessa forma, com a diminuição do fluxo de 
espécies de baixa massa molar na solução iniciadora que está no caminho da 
precipitação, tem-se uma maior densificação na membrana, quando comparada a 
membrana formanda completamente em um sistema aberto. 

É esperado que as membranas formadas a partir da configuração 3 se assemelhem 
com a figura 5, porém com poros menores e em menor quantidade, uma vez que as 
membranas foram formadas em temperatura média de 25 ºC e a precipitação final, 
referente a precipitação da fase pobre em polímero, se dá em um sistema totalmente 
fechado, ocorrendo de forma mais lenta e controlada, favorecendo assim o processo de 
crescimento e aglomeração de precipitado. 
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É importante considerar que o tempo de exposição no sistema aberto está diretamente 
relacionado com a cinética de precipitação da solução iniciadora. Como se trata da 
evaporação de um solvente volátil, que no caso é o ácido fórmico, tem-se o efeito do 
resfriamento da interface superior da membrana, resultante da evaporação do solvente. 
Estudos conduzidos por Tantekin-Ersolmaz (1990) constataram variações de até 20 ºC 
durante a evaporação de solvente em membranas de acetato de celulose. Com a 
exposição da solução iniciadora ao sistema aberto, resultando na evaporação do 
solvente, tem-se a formação de gradientes de temperatura, através da membrana em 
formação, dessa forma, a energia das moléculas de baixa massa molecular varia com 
a distância da interface superior, contribuindo para a estrutura assimétrica das 
membranas. Portanto o controle do tempo de exposição ao sistema aberto pode ser 
fundamental para a obtenção de estruturas mais simétricas do que a membrana da 
figura 5, favorecendo a densificação das membranas obtidas. 

  

 
Conclusão 

 

Membranas de poliamida 6 foram preparadas com sucesso a partir da evaporação de 
solvente em um sistema fechado. Foi observado que sistemas fechados podem ser 
aplicados na formação de membranas planas, a fim de controlar o estágio final de 
precipitação a partir da diminuição da diferença de solubilidade de solvente e não 
solvente no polímero, diminuir o fluxo dessas espécies através do sistema que busca o 
equilíbrio, diminuindo assim a taxa de precipitação da solução iniciadora e favorecendo 
a densificação. 

As análises de microscopia eletrônica de varredura que serão realizadas quando for 
possível a retomada dos trabalhos laboratoriais na Instituição, irão mostrar a relação do 
tempo de permanecia no sistema aberto na morfologia das membranas obtidas, tanto 
na formação dos poros como na espessura da camada superior. É esperado que as 
membranas obtidas possuam camadas superiores mais espessas com o passar do 
tempo no sistema aberto e que seja obtido um material capaz de possuir propriedades 
de seletividade e de fluxo para gases específicos. Serão realizados ensaios de 
permeação de gases, a fim de relacionar a estrutura das membranas obtidas com as 

propriedades fornecidas. 

O estudo do controle de formação de membranas densas é de relevante importância 
para a indústria e para o meio ambiente, pois além de fornecer alternativas para 
separação física de gases a um custo de produção relativamente baixo, podendo 
dispensar o uso de reagentes químicos para realizar tais separações, pode ser utilizado 
para a produção de filtros para diversos contaminantes da indústria, diminuindo o 
impacto ambiental da emissão de gases poluentes. 

Como recomendação para futuros trabalhos, destaca-se a influência dos materiais de 
suporte para a solução iniciadora, que no caso deste trabalho foram as placas de vidro. 
Como mencionado anteriormente, o processo de evaporação de solvente não é 
isotérmico, logo a condutividade térmica do suporte pode desenvolver um forte papel 
nos gradientes de temperatura configurados durante a precipitação, dessa forma pode 

ser obtido uma maior simetria e densificação nas membranas. 
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Figura 1. Sistema fechado. 

 

 

Figura 2. Membrana formada a partir da configuração 1. 

 

 

Figura 3. Microscopia ótica de amostra de solução iniciadora em precipitação. 
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Figura 4. Micrografia eletrônica de varredura membrana de PA6 (30% de polímero), 
precipitação em sistema aberto. 

 

 

Figura 5. Micrografia eletrônica de varredura membrana de PA6 (30% de polímero), 
precipitação em estufa. 
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TÍTULO: Diferenças entre falhas rotuladas adicionadas manualmente e 

automaticamente por meio de um algoritmo em um analisador sintático para a linguagem 

de programação “C”. 

Resumo 

Pesquisas têm, cada vez mais, buscado tornar os analisadores sintáticos para 
linguagem de programação melhores e mais completos em relação a detecção de erros 
sintáticos. Buscando fazer com que eles possam localizar mais especificamente o erro 
dentro da gramática e sua causa. Uma forma de realizar essa melhoria é adicionar 
falhas rotuladas nos analisadores, que facilitam na localização e indicação desses erros. 
Inicialmente essas falhas rotuladas eram adicionadas manualmente pelos 
desenvolvedores dos analisadores sintáticos que localizavam onde as falhas poderiam 
acontecer na gramática e adicionavam rótulos para a identificação dessas possíveis 
falhas. Com o tempo foi pensado que esse trabalho de identificação dos locais onde 
ocorreriam possíveis falhas e adição dos rótulos nesses locais poderia ser realizado por 
um algoritmo. Esse estudo tem como objetivo testar a eficácia de um desses algoritmos 
de adição automática de falhas rotuladas em comparação com a adição manual ao ser 
usado em um analisador sintático para linguagem de programação “C”. 
 
Palavras-chave: Analisador sintático. Falhas rotuladas. PEGs. Compiladores. 

TITLE: Differences between manually created labelled defects and automatically created 

by an algorithm using C language parser. 

Abstract 

 

Researches have been made to improve programming languages parser accuracy and 
completeness related to defect detection, bearing them to find more specific errors in 
grammar and their causes. One of the possible methodology to enhance its results is the 
addition of labelled defects into the parser, which facilitates the location and identification 
of these errors. Initially, these labelled defects were included manually by parser 
developers predicting possible grammar errors and adding labels to identify them. 
Afterwards, it was analysed that these probable defects identification and label inclusion 
could have been executed by an algorithm. The objective of this study is to test the 
effectiveness of one of these algorithms on including labelled defects automatically 
comparing to manually addition using a C language parser. 

 
 
Keywords: Parser. Labelled defects. Parsing expression grammar (PEG). Compilers. 

Introdução 
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Gramáticas de Expressões de Parsing (PEGs) são um tipo de gramática formal que 
descreve alguma linguagem de programação em termos de regras para seu 
reconhecimento sintático. As PEGs foram introduzidas por Bryan Ford em 2004 [Ford, 
2004] e estão muito ligadas ao uso de analisadores sintáticos (parsers) do tipo 
descendente (top-down), que suportam uma forma limitada de retrocesso 
(backtracking). 

Os analisadores sintáticos (Parsers) são ferramentas usadas para identificar se 
determinadas entradas em forma de texto estão de acordo com as regras gramaticais 
da linguagem de programação para qual o analisador sintático foi desenvolvido 
[Manning e Schütze, 1999]. Eles formam uma estrutura de dados com essa entrada e 
analisam se essa entrada é válida ou não. O que diferencia os analisadores sintáticos 
do tipo descendente dos demais é que nesse tipo essa estrutura de dados é em forma 
de árvore e construída a partir da sua raiz. 

Além de simplesmente saber se um determinado texto é válido ou não os analisadores 
sintáticos buscam saber onde se localizam os erros das entradas inválidas e a causa 
desses erros. Uma forma de conseguir esses dados é o uso de falhas rotuladas, que 
servem justamente para identificar o tipo de erro e onde esse erro ocorre. Entretanto, 
as falhas rotuladas não podem ser adicionadas em qualquer lugar da gramática, pois 
podem acabar dando resultados incorretos, como por exemplo invalidar entradas 
válidas. Por isso deve ser estudado os locais corretos para adicionar as falhas, que pode 
ser feito de duas formas, manualmente e automaticamente por meio de um algoritmo. 
Na escolha por trabalhar adicionando as falhas rotuladas manualmente o próprio 
desenvolvedor do analisador sintático estuda os locais onde podem ser adicionadas as 
falhas rotuladas e o mesmo as adiciona manualmente. Já ao optar pelo uso de um 
algoritmo para adicionar as falhas o desenvolvedor roda o analisador no algoritmo e ele 
dá como saída o analisador com as falhas já adicionadas. O uso de um algoritmo para 
adicionar as falhas é bem mais rápido, entretanto esses algoritmos não são 100% 
eficazes, podendo não adicionar todas as falhas que seriam adicionadas manualmente. 

Essa pesquisa tem como objetivo justamente analisar a eficácia de um desses 
algoritmos para adicionar falhas rotuladas automaticamente, quando comparado com a 

rotulação manual. 

 
Metodologia 

 
Primeiro desenvolvemos um analisador sintático a partir de um PEG já existente da 
gramática da linguagem de programação ‘C’ [Silveira, 2020a]. O analisador inicialmente 
foi desenvolvido sem nenhum rótulo, apenas identificando se a entrada era válida ou 
não. Para testar a funcionalidade do analisador, criamos um vasto banco de testes com 
uma série de entradas, tanto válidas quanto inválidas, para compreender se o analisador 
estava trabalhando como o esperado. 

Após identificar que todos os testes estavam tendo os resultados esperados foi feito o 
estudo para adicionar as falhas rotuladas de forma manual, tentamos identificar todos 
os locais que elas poderiam ser inseridas para que os erros identificados fossem os 
mais precisos possíveis [Silveira, 2020b]. Após a inserção das falhas rotuladas foi 
necessário realizar todos os testes já presentes no banco de testes novamente, para 
identificar se algum teste teria seu resultado alterado, em seguida, como foi visto que 
todos os testes mantiveram seus resultados esperados, foi necessário aprimorar o 
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banco de testes, adicionando uma série de testes para saber se os rótulos estavam 
sendo eficazes na identificação dos erros. Os testes adicionados eram todos de 
entradas inválidas que tinham determinados erros esperados que tinham como objetivo 
saber se o analisador iria indicar o rótulo do erro esperado. Como na regra 
iterationStatement, que identifica a gramática dos laços de repetição da linguagem, 
vemos sua implementação na figura 1, se o analisador casar a entrada com a palavra 
reservada “while”, que só aparece nessa regra, ele espera casar a próxima parte da 
entrada com uma abertura de parênteses, se essa abertura de parênteses não existir a 
entrada é inválida e vai lançar o rótulo inserido, que no caso seria o “ErrWhileLPar” 
[Silveira, 2020b]. Em seguida a alguns ajustes no analisador e nos rótulos adicionados 

todos os testes estavam tendo os resultados esperados. 

Figura 1 em anexo 

Uma vez definida a eficácia do analisador sintático com as falhas rotuladas adicionadas 
manualmente, a próxima etapa foi testar a eficácia do algoritmo em adicionar as falhas 
rotuladas ao analisador. Para isso, pegamos o analisador desenvolvido inicialmente, 
sem os rótulos inseridos, e o usamos no algoritmo de inserção automática [Medeiros, 
Alvez e Mascarenhas,2020], que nos deu como saída o analisador sintático com as 
falhas rotuladas adicionadas automaticamente [Silveira, 2020c]. O próximo passo foi 
realizar todos os testes já existentes no banco de testes, tanto os válidos quanto 
inválidos, para saber se o analisador estava identificando corretamente as entradas 
válidas e as inválidas. Os testes mostraram que o analisador estava identificando 
corretamente a validade das entradas. 

Com o analisador sintático com os dois modos de anotação testados e tendo os 
resultados esperados, foi necessário observar a diferença das duas anotações, quais 
foram as falhas rotuladas adicionadas em um que não foram adicionadas no outro modo 
e quais os impactos disso no analisador. Todos esses dados foram organizados em uma 
tabela especificando cada regra do analisador, quantos rótulos foram adicionados nessa 
regra manualmente e automaticamente e a diferença entre as duas anotações [Silveira, 
2020d]. 

 

Resultados e Discussões 

 
Como esperado, o algoritmo adicionou menos rótulos do que os adicionados 
manualmente. Foram 102 rótulos adicionados manualmente, enquanto 
automaticamente apenas 70. Entretanto, podemos ver que em algumas regras o 
algoritmo adicionou mais rótulos que a anotação manual. Um exemplo disso é a regra 
44, enumerator, que, como podemos ver na tabela 1, teve apenas um rótulo adicionado 
manualmente, contudo teve o Err_062 adicionado a mais pelo algoritmo. Todas os 
rótulos adicionados pelo algoritmo que não foram inseridos manualmente estão ligados 
a repetições que não foram consideradas na anotação manual por já ter outros rótulos 
que indicavam os mesmos locais de erro que elas indicariam. 

Além das limitações que o algoritmo tem, o número relativamente baixo de rótulos 
adicionados em comparação com a anotação manual deve-se também pelo fato do 
algoritmo usado ser um algoritmo que insere falhas rotuladas de maneira conservativa, 
baseado em expressões de parsing únicas (Algoritmo Único). Isso quer dizer que ele só 
insere as falhas depois de certificar que naquele ponto não tem como os dados da 
entrada irem por outro caminho e encontrar uma forma de casar a entrada com o parser 
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de maneira válida. O mesmo método foi utilizado na anotação manual, mas leva muito 
mais tempo e são feitos vários testes para adicionar os rótulos de forma segura, por isso 

temos mais rótulos adicionados manualmente. 

Tivemos um grande número de regras que tem um número maior de falhas rotuladas 
adicionadas manualmente do que automaticamente, como é o caso da regra de número 
30, postfixExpression, que, como podemos ver na tabela 1, tem sete falhas rotuladas 
adicionadas manualmente, mas apenas uma adicionada automaticamente. Isso se deve 
por ser uma regra complexa, que tem muitos elementos comuns com outras regras, que 
torna difícil a identificação da unicidade dos seus caminhos, fazendo com que o 
algoritmo, por segurança, não adicione as mesmas falhas que foram adicionadas 

manualmente. 

Todavia, a maioria das regras do analisador sintático tiveram o mesmo número de 
rótulos adicionados manualmente e automaticamente. Exemplos disso são as regras 
16, 17 e 18, que podemos ver na tabela 1. 

Tabela 1 em anexo. 

 
Conclusão 

 
Sendo assim o analisador sintático com as falhas adicionadas manualmente pode dar 
um retorno bem mais especifico dos erros encontrados, enquanto o analisador com as 
falhas adicionadas automaticamente pode encontrar alguns problemas em especificar 
determinados erros. Apesar disso, podemos ver que o algoritmo já ajuda bastante na 
adição dos rótulos, visto que apesar de não ser tão eficiente quanto adicionar os rótulos 
manualmente, é uma forma bem mais rápida de adiciona-los, além disso podemos usar 
os dois métodos aliados, adicionando inicialmente os rótulos automaticamente e depois 
estudando outros mais que podem ser adicionados. Além do mais, o algoritmo segue 
em desenvolvimento constante e está se tornando cada vez mais eficiente para se 
aproximar ao manual. O algoritmo tenta também ser o mais seguro possível para não 
adicionar rótulos erroneamente, por isso acaba tendo suas limitações. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Recorte da tabela de demonstração da diferença dos rótulos adicionados 
manualmente e automaticamente 

 

 

Figura 1 – Implementação da regra iterationStatement no analisador sintático com falhas 
rotuladas inseridas manualmente. 
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TÍTULO: Predição do rendimento dos alunos em lógica de programação com base no 

desempenho das disciplinas do primeiro período do curso de ciências e tecnologia 

utilizando técnicas de mineração de dados 

Resumo 

Os altos índices de reprovação e evasão de estudantes universitários nas disciplinas 
iniciais de programação apresentam uma estatística preocupante enfrentada pelos 
coordenadores dos cursos da área de Tecnologia. O problema da reprovação dos 
estudantes nessas disciplinas é, muitas vezes, apontado como um fator influenciador 
da evasão dos cursos. Esta pesquisa propõe a utilização de técnicas de Mineração de 
Dados Educacionais para tentar predizer o desempenho dos alunos na disciplina de 
Lógica de Programação, do segundo período do curso de Bacharelado em Ciências e 
Tecnologia da UFRN, através do desempenho nas disciplinas do primeiro período do 
curso. Os resultados mostraram que é possível inferir o rendimento dos estudantes com 
uma acurácia de até 77%, sendo esta informação útil para a realização de ações para 
evitar a reprovação/evasão e, principalmente, para personalizar o ensino de lógica de 
programação. 
 
Palavras-chave: ciência de dados educacionais, aprendizado de máquina 

TITLE: Predicting student performance in programming logic based on the performance 

of first-course science and technology subjects using data mining techniques 

Abstract 

The high rates of university student disapproval and dropout in the initial courses of 
programming present a worrying statistics faced by the coordinators of the Technology 
programs. The problem of students disapproval is often pointed as an influential factor 
in dropping out of university programs. This work proposes the use of techniques of 
Educational Data Mining to predict the performance of students in the course of 
Programming Logic, of the second period of the Bachelor of Science and Technology 
program at UFRN, based on performance in the courses of the first period of that 
program. The results showed that it is possible to infer students performance with an 
accuracy of up to 77%, this information being useful for planning actions to avoid 
disapproval/dropout and, especially, to personalize the teaching of programming logic. 
 
Keywords: educational data science, machine learning 

Introdução 

 
1 INTRODUÇÃO 
De acordo com o último Censo da Educação, ano de 2017, disponibilizado pelo 
Ministério da Educação (MEC), a quantidade de alunos que abandonam seus cursos ou 
trancam a matrícula é alarmante. Em alguns cursos a taxa de evasão ultrapassa os 
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50%. [INEP 2019]. 
Segundo dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica da Escola de Ciências e 
Tecnologia (ECT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de 2016, o 
curso tem um fluxo de aproximadamente 5.000 alunos, porém apenas 3.447 matrículas 
estão, atualmente, ativas no sistema. Além disso, o percentual de formação por turma 
é de apenas 40% do grupo ingressante, totalizando cerca de 200 alunos colando grau 
por semestre. Os 60% restantes dividem-se entre abandono total do curso (uma 
estimativa de 25%) e trancamento ou retardo do tempo de formação (em torno de 35%). 
Muitas podem ser as razões que implicam nessa realidade. A evasão no ensino superior 
é um problema social (sob o ponto de vista educacional) e administrativo (devido ao 
impacto negativo que gera nas universidades) e deve ser combatida veementemente. 
A busca de causas para esse problema tem sido objeto de estudo de muitos trabalhos 
e pesquisas, como pode ser visto em Silva Filho et al. (2017), Santos et al. (2011) e 
Lobo (2012). Os trabalhos discutem os tipos de causas de evasão. Dentre os motivos 
temos o despreparo para acompanhar as aulas, a falta de identificação com o curso, 
desinformação na opção por uma carreira profissional e a inadequação nos métodos de 
estudo. Esse último motivo que causa evasão deve ser combatido com ações 
pedagógicas por parte das instituições. 
As ações realizadas pelas instituições para ajudar estudantes do primeiro ano são 
geralmente atividades de tutoria e monitoria, porém corroboramos com Nascimento 
(2018), o qual sugere que haja um reconhecimento prévio e uma assistência intensiva 
e personalizada aos alunos que correm risco de retenção ou evasão. 
Recentemente, técnicas de Mineração de Dados (do inglês Data Mining, DM) são 
aplicadas como forma de predição de desempenho dos estudantes. Segundo a literatura 
essas técnicas dão suporte aos educadores para tomar decisões estratégicas que 
colaboram para a redução dos números de evasão nas instituições de ensino. 
O objetivo deste trabalho é identificar os estudantes que necessitam de apoio didático 
na disciplina de Lógica de Programação (LOP), no segundo período do curso da ECT 
da UFRN. Para realizar as análises dos dados, neste artigo, foi utilizada uma base de 
dados dos alunos das turmas iniciais da ECT que utilizam um ambiente virtual intitulado 
de LOP [LOP 2019] para execução de exercícios e provas da disciplina de Lógica de 
Programação, entre os anos de 2017 e 2018. 
Essa base de dados foi escolhida, pois, sendo um dos pilares da implementação da 
Educação 4.0 [De Trabalho 2018], a disciplina que contempla os conceitos iniciais para 
o curso de Ciências da Computação, Algoritmos e Lógica de Programação, apresenta, 
em sua aplicação, os mais altos níveis de evasão e reprovações. 
Dessa forma, este trabalho busca analisar a relação entre desempenho nas disciplinas 
do primeiro período do aluno e o seu desempenho na disciplina de LOP. Os resultados 
iniciais deram indícios de que essa relação existe, sendo uma informação relevante para 
que medidas sejam tomadas para a diminuição da retenção ou evasão acadêmica ao 
suprir deficiências provenientes das disciplinas iniciais do curso. 
O artigo está organizado da seguinte maneira: Na Seção 2 apresentamos os conceitos 
de Mineração de dados e Mineração de dados Educacionais, na Seção 3, os trabalhos 
relacionados; na Seção 4 descrevemos como os dados foram obtidos e o pré-
processamento realizado nos mesmos; os resultados são apresentados na Seção 5 e 
as considerações finais e trabalhos futuros, na Seção 6. 

 

Metodologia 

 
2 MINERAÇÃO DE DADOS 
Mineração de dados (DM) é um conjunto de ferramentas e técnicas que, através do uso 
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de algoritmos de aprendizagem ou classificação baseados em redes neurais e 
estatística, extraem padrões a partir de dados. A DM é parte de um âmbito mais amplo, 
conhecido como Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (do inglês 
Knowledge Discovery in Databases, KDD). KDD é o processo de descobrir 
conhecimento útil a partir de dados e, além da etapa de DM, envolve mais cinco etapas, 
como preparação, seleção, limpeza dos dados, incorporação de conhecimento prévio 
apropriado e interpretação adequada dos resultados da mineração de dados. Tudo isso 
é realizado no intuito de garantir que resultados úteis sejam derivados dos dados 
[Fayyad et al. 1996]. 
Os conhecimentos obtidos através dos dados são subsídio para a melhoria das práticas 
pedagógicas, tendo como base uma área de pesquisa denominada Mineração de Dados 
Educacionais (do inglês Educational Data Mining, EDM). EDM está preocupada com o 
desenvolvimento de métodos para explorar informações coletadas de ambientes 
educacionais, permitindo compreender o comportamento dos alunos e o ambiente no 
qual a aprendizagem ocorre, fornecendo insumos para que professores e alunos 
otimizem /personalizem o processo de ensino e aprendizagem [Baker et al. 2011]. 
As técnicas utilizadas em EDM são geralmente divididas em dois tipos principais: A 
análise preditiva ou supervisionada e a análise descritiva ou não supervisionada. 
Segundo Romero et al. (2010), o aprendizado supervisionado é o mais amplamente 
utilizado na prática. Tem-se duas tarefas nesse tipo de aprendizado: A classificação e a 
regressão. A tarefa de classificação é caracterizada quando a variável de saída é do 
tipo categórica ou nominal. A tarefa de regressão é quando a variável de saída é do tipo 
numérica. A classificação tem como objetivo aprender um mapeamento de entradas x 
para uma saída y ∊ {1, …, C} onde C é o número de classes. Temos a classificação 
binária, a variável alvo possui apenas dois valores e a classificação multiclasses, na 
qual a variável alvo é uma variável categórica com mais de duas classes. 
A tarefa de classificação é geralmente utilizada para classificar perfis de alunos, 
classificação de estilos de aprendizagem, e previsão de desempenho. Na classificação 
os algoritmos mais utilizados são árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte, 
naive bayes e redes neurais. 
 
 
 
3 TRABALHOS RELACIONADOS 
A previsão do desempenho acadêmico é um tema já estudado por diversos 
pesquisadores. Estudos mais antigos utilizam métodos, dentre eles estatísticos, para 
compreender o problema. Recentemente, com o advento da mineração de dados 
educacionais, os estudos têm utilizado técnicas de aprendizado de máquina para buscar 
soluções para esse tipo de problema. 
No estudo de Hämäläinen et al. (2004) eles analisaram duas disciplinas de programação 
de computadores em um curso on-line. O trabalho utilizou regras de associação e 
modelos probabilísticos para identificar os fatores mais importantes para predizer os 
resultados finais nas duas disciplinas. O trabalho de Manhães et al. (2011) utiliza dados 
acadêmicos de alunos de graduação da UFRJ. Os resultados mostraram que utilizando 
as primeiras notas semestrais dos calouros é possível identificar com precisão de 80% 
a situação final do aluno no curso. 
Os algoritmos IBk, RandomForest (RF), BayesNET (BNet) e MultilayerPerceptron (MLP) 
foram utilizados no trabalho de Pascal et al. (2015) e os resultados mostraram, com 
taxas de acerto superiores a 80%, que foi possível identificar os estudantes com 
tendência a evasão usando informações de desempenho na prova de ingresso e nas 
disciplinas pré-requisito da disciplina de programação. De Brito et al. (2014) tiveram 
como objetivo identificar os estudantes que necessitam de apoio didático. Foi analisado 
o desempenho acadêmico no primeiro período de um curso de graduação em Ciência 
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da Computação. O algoritmo SMO obteve a maior precisão, com média de 74,7% de 
acerto. Segundo os autores, os resultados podem ser utilizados para que medidas sejam 
tomadas para a diminuição da retenção ou evasão acadêmica. 
O trabalho de Santos et al. (2016) traz uma análise e classificação de publicações na 
área de Mineração de Dados Educacionais publicados por pesquisadores brasileiros em 
eventos e periódicos na América Latina nos últimos anos. Os resultados da classificação 
das publicações foram apresentados e apresentam informações a respeito da área de 
pesquisa. 
 
 
4 COLETA DOS DADOS E PRÉ-PROCESSAMENTO 
Para a realização deste estudo utilizou-se um conjunto de dados real de alunos do curso 
de Ciência e Tecnologia da UFRN, entre os anos de 2017 e 2018. Esses dados foram 
fornecidos pela Secretaria Acadêmica da ECT da UFRN, e são dados provenientes do 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) [SIGAA 2019]. 
Representam o desempenho dos alunos nas disciplinas do primeiro período do curso e 
o desempenho na disciplina de Lógica de Programação do segundo período. As 
disciplinas consideradas na análise são: Pré-Cálculo, Cálculo I, Química Geral, Práticas 
de Leitura e Escrita I, Ciência, Tecnologia e Sociedade e Vetores e Geometria Analítica. 
Essas disciplinas pertencem ao primeiro período do curso que historicamente possui 
uma elevada taxa de reprovação/evasão no curso. 
A média final dos alunos na disciplina de LOP foi utilizada como critério para a seleção 
das classes de desempenho, conforme discutido mais adiante (variável alvo). Uma vez 
que o fracasso na disciplina de LOP pode estar relacionado com deficiências prévias de 
conteúdo, optou-se por selecionar as informações relacionadas ao desempenho das 
disciplinas do primeiro período do aluno, as quais são essenciais para a disciplina de 
LOP. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os atributos de entradas utilizados foram as médias das disciplinas obtidas no primeiro 
período do curso. Uma análise da correlação entre os atributos de entrada foi realizada 
para identificar a existência de possíveis redundâncias entre os mesmos, proveniente 
de uma correlação positiva muito alta. 
A Figura 1(A) apresenta o gráfico de dispersão dos atributos Média Química Geral e 
Vetores e Geometria Analítica, com um coeficiente de correlação r =0,59, o que indica 
uma correlação positiva moderada. Na Figura 1(B), para os atributos Média Pré-Cálculo 
e Média de Vetores e Geometria Análitica, tem-se r =0,61, o que indica uma correlação 
positiva moderada. A Figura 1(C), para os atributos Média Ciência, Tecnologia e 
Sociedade e Práticas de Leitura e Escrita I temos r =0,65, que representa uma 
correlação positiva moderada. Nenhum dos possíveis pares de atributos possui uma 
correlação positiva muito alta (superior a 0,9), indicando a relevância individual dos 
mesmos na tarefa de classificação dos dados. Além disso, testes foram realizados com 
a exclusão de cada uma das variáveis, onde foi observada a relevância dos seis 
atributos na tarefa de classificação. 
Os algoritmos de classificação foram testados com 532 instâncias de alunos. Os 
estudantes foram divididos em duas classes distintas de acordo com situação na 
disciplina de LOP. Caso o estudante tenha sido aprovado, isto é, média acima de 5,0, é 
considerado da classe “APROVADO”. Caso o estudante tenha sido reprovado, isto é, 
média inferior a 5,0 e/ou não atendeu os critérios de assiduidade, é considerado como 
sendo da classe “REPROVADO”. A divisão dos estudantes de acordo com o tipo de 
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classe é 326 instâncias para a classe Aprovado e 195 instâncias para a classe 
Reprovado. 

  

  
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Utilizamos neste trabalho os algoritmos de aprendizado de máquina na linguagem 
Python, implementados pela biblioteca scikit-learn, cujo código é aberto para a 
linguagem de programação Python. Ela inclui vários algoritmos de classificação, 
regressão e agrupamento, incluindo máquinas de vetores de suporte, florestas 
aleatórias, gradient boosting e k-means. É projetada para interagir com as bibliotecas 
Python numéricas e científicas NumPy e SciPy. Permite também que usuários 
experimentem e comparem resultados dos diferentes métodos [PYTHON 2019]. 
Para a realização dos testes foi utilizada também a biblioteca Pandas. Essa biblioteca 
permite a manipulação e a exploração dos dados. Na biblioteca scikit-learn foram 
utilizados quatro algoritmos de aprendizado de máquina pertencentes a classes distintas 
de classificadores, conforme pode ser visto na Tabela 1. Os algoritmos foram treinados 
com a situação final do aluno nas disciplinas do primeiro semestre para prever a sua 
situação ou desempenho em uma disciplina do segundo semestre. A seção quatro 
explica em mais detalhes sobre a situação/desempenho do estudante. A disciplina do 
segundo semestre escolhida para este estudo foi Lógica de Programação, dada a sua 
importância em trabalhar conceitos básicos da área de Ciência da Computação, que por 
sua vez, é um dos pilares da implementação da Educação 4.0. 
Para isso, dividimos os dados em dois conjuntos. O primeiro foi o conjunto de 
treinamento com o qual treinamos os algoritmos para construir um modelo. O segundo 
foi o conjunto de testes usado para testar nosso modelo e ver quão precisas foram as 
suas previsões. 
A divisão entre o conjunto de treinamento e testes foi feita em 70% dos dados para 
treinamento e 30% dos dados para teste. Como forma de avaliação do desempenho dos 
algoritmos, utilizou-se as métricas de acurácia, precisão, recall e verdadeiros positivos 
das duas classes. O classification report e as matrizes de confusão foram executadas 
para obter esses resultados. Os dados das execuções podem ser vistos nas Figura 2, 
3, 4 e 5. 
A taxa de acurácia do algoritmo MultinomialNB foi de 71,9%. O algoritmo faz a previsão 
de quase 73% das amostras identificadas como da classe Aprovado, como indica o valor 
precision da Figura 2. Já na classe Reprovado a métrica precision apresentou um valor 
de 0.69 indicando que muitas amostras identificadas como aprovado de fato eram 
reprovados, o que não colabora muito para a resolução do nosso estudo. A métrica 
recall apresentou um valor de 0,88 indicando que a maior parte das amostras 
identificadas como aprovado são de fato aprovadas. 
O algoritmo KNeighborsClassifier foi executado com vários parâmetros k (quantidade 
de vizinhos analisados) diferentes, porém a melhor taxa de acurácia do algoritmo foi de 
76,4% com o valor de k =17. Apesar da taxa de acurácia e a taxa de recall para a classe 
Reprovado tenham melhorado, concluímos, após uma análise da matriz de confusão, 
que ainda não temos valores satisfatórios para a previsão da classe dos reprovados, 
conforme pode ser observado na Figura 3. 
O algoritmo LinearSVC apresentou uma taxa de acurácia de 77% essa taxa foi 
alcançada com os parâmetros: random_state=3, tol=0,002. O algoritmo faz a previsão 
de quase 77% das amostras identificadas como da classe Aprovado, como indica o valor 
precision da Figura 4. Já na classe Reprovado a métrica precision apresentou um valor 
de 0.77 indicando que muitas amostras identificadas como aprovado de fato eram 
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reprovados, o que não colabora muito para a resolução do nosso estudo. A métrica 
recall apresentou um valor de 0,90 indicando que a maior parte das amostras 
identificadas como aprovado são de fato aprovadas. Estes são resultados relevantes 
que podem contribuir no planejamento de matrícula do aluno para otimizar seu tempo 
no curso na identificação dos alunos aprovados, porém não muito eficiente para a 
previsão dos alunos reprovados. 
A Figura 5 apresenta os valores das métricas do algoritmo DecisionTreeClassifier. A 
taxa de acurácia foi de 72,6% com os parâmetros criterion='entropy', max_depth=1, 
min_samples_leaf=3. Esteve bem próximo da taxa do algoritmo MultinomialNB. Esse 
algoritmo fez a previsão de quase 86% dos aprovados. Esse modelo gerou as melhores 
taxas de recall, 0,81, para a classe dos reprovados. Isso mostra que este modelo 
trabalhou bem para a classe dos reprovados, contribuindo significativamente com o 
nosso estudo. 
A seleção de qual algoritmo deve ser utilizado para a previsão da evasão vai além do 
valor da acurácia, um algoritmo pode diferir do outro nos valores das taxas de acerto e 
erro na classificação dos exemplos positivos e negativos. Um classificador que possui 
uma elevada taxa de erro para falso positivo não é adequado para a solução do 
problema. Neste caso, considera-se um erro grave do algoritmo classificar um aluno 
com risco de evasão como sem risco. O erro do algoritmo de classificar um aluno no 
grupo de risco de evasão sem de fato ocorrer à evasão, falso negativo, é considerado 
um erro brando, menos grave. 
Diante das análises apresentadas observamos que o algoritmo de classificação 
MultinomialNB apresenta um erro grave menor (taxa de erro falso positivo) para a classe 
de Aprovados e o algoritmo DecisionTreeClassifier apresenta um erro grave menor (taxa 
de erro falso negativo) para a classe de Reprovados. 

  

 
Conclusão 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta análise teve como objetivo encontrar a relação entre o desempenho nas disciplinas 
dos primeiros períodos dos estudantes e o seu desempenho na disciplina de Lógica de 
Programação do segundo período do curso de Ciência e Tecnologia da UFRN. Através 
da linguagem Python e suas bibliotecas Pandas e scikit-learn, obteve-se precisão de 
até 72%, utilizando um conjunto de seis atributos de entrada: As médias das notas das 
disciplinas de Pré-Cálculo, Cálculo I, Química Geral, Práticas de Leitura e Escrita I, 
Ciência, Tecnologia e Sociedade e Vetores e Geometria Analítica obtidas no primeiro 
período do curso. 
Os resultados obtidos apontam indícios de que é viável realizar a predição do 
desempenho da disciplina de LOP baseado em suas notas das disciplinas do primeiro 
período, o que permite aos professores e tutores tomarem ações pedagógicas com o 
objetivo de contornar os altos índices de reprovação e evasão da disciplina e, ainda 
mais, personalizar o ensino da lógica de programação para os diferentes perfis de 
alunos. Tem-se conhecimento da existência de outras variáveis que podem influenciar 
o desempenho do aluno durante a sua jornada na disciplina, porém estas são muitas 
vezes subjetivas e difíceis de serem recuperadas, como motivação do aluno no curso, 
taxa de aprovação da turma, situação socioeconômica, entre outras. 
Os resultados obtidos neste estudo podem ajudar os educadores uma vez que é 
possível obter estimativas sobre o desempenho dos alunos. É possível que esses 
resultados sirvam de base para o planejamento de estratégias e materiais de estudos 
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personalizados que visam diminuir o número de reprovações, reduzindo, como 
consequência, a evasão dos alunos do curso de Ciência e Tecnologia. 
Como trabalhos futuros, considera-se expandir este estudo para todas as disciplinas do 
curso, fornecendo assim uma ferramenta de apoio pedagógico aos coordenadores e 
professores. Será realizada também uma análise mais detalhada no processo de 
seleção dos atributos de entrada, investigando a existência de outras variáveis que 
possam influenciar no desempenho do aluno na disciplina de LOP. Estudar a relação 
entre o desempenho dos alunos na disciplina de LOP e o desempenho do aluno nas 
atividades da disciplina nas primeiras semanas de aula também se faz necessário. Além 
disso, acredita-se que é possível realizar pesquisa semelhante para alunos de cursos 
diferentes, verificando se os resultados são semelhantes para as disciplinas iniciais de 
programação. 
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TÍTULO: Implementação e avaliação de algoritmos genéticos e de enxame no ajuste de 

campos de força em dinâmica molecular 

Resumo 

Neste trabalho, aplicamos meta-heurísticas a fim de otimizar campos de força de 
dinâmica molecular. Abordamos duas metaheurísticas, Otimização por enxame de 
partículas (PSO - Particle Swarm optimization), que aplicamos para otimizar o campo 
de força CVFF em comparação com DFT B3LYP, e tivemos resultados comparáveis ao 
da referência. Avaliamos também a implementação do algoritmo genético (GA - Genetic 
Algorithm), utilizando funções de testes e comparando com referências e bibliotecas 
disponíveis na internet. A implementação de GA deste trabalho teve resultados de 
execução mais rápidos, e apresentou um comportamento de convergência compatível 
com do algoritmo disponível na web, com períodos de estagnação da função objetivo 
seguidos de ajustes na forma de saltos. Portanto, o algoritmo genético se apresenta 
como promissor na aplicação ao campo de força, assim como o PSO. Observamos 
também que os parâmetros de entrada dos algoritmos são fatores muito importantes 
para a eficiência das metaheurísticas. Por isso, a técnica meta otimização deve ser 
aplicada para adequada execução do método. 
 
Palavras-chave: algoritmo genético. meta-heurística. campo de força. otimização. 

TITLE: Implementation and evaluation of genetic and swarm algorithms for fitting 

molecular dynamics force fields 

Abstract 

 

In this work, we apply metaheuristics in order to optimize molecular dynamics force 
fields. 

 

We approach two metaheuristics, Particle Swarm Optimization (PSO), which we apply 
to optimize the CVFF force field compared to B3LYP DFT, in which we obtained results 
comparable to the benchmark. We also evaluated the implementation of the genetic 
algorithm GA, using test functions and comparing the results with references and 
libraries available on the internet. This work’s GA implementation showed faster 
performance, and presented a convergence behavior compatible with the algorithm 
available on the web, with periods of stagnation of the objective function followed by 
adjustments in the form of jumps. Therefore, the genetic algorithm presents itself as 
promising in the application to the force field, just like the PSO. 
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We also observed that the input parameters of the algorithms are important factors for 
the efficiency of metaheuristics. For this reason, the meta optimization technique must 

be applied for the proper execution of the method. 

 
 
Keywords: genetic algorithm. meta-heuristics. force fields. optimization. 

Introdução 

É possível simular o comportamento de átomos e moléculas no computador. Uma 
técnica eficiente é a dinâmica molecular clássica, que não leva em conta os elétrons 
explicitamente. Em vez disso consideramos os átomos como massas pontuais dotadas 
de carga elétrica e ligadas por molas representando as ligações químicas. 
 
Na dinâmica molecular clássica o campo de força é o conjunto de funções e parâmetros 
que determinam a energia potencial do sistema, esses parâmetros são as massas, 
cargas, distâncias de equilíbrio, ângulos entre as ligações [1]. 
 
Neste trabalho, propomos utilizar algumas meta-heurísticas de busca a fim de otimizar 
os parâmetros dos campos de força para casos específicos. Entre os métodos, temos 
Otimização por Enxame de Partículas (PSO - Particle Swarm optimization)[2], que neste 
trabalho aplicamos diretamente no campo de força, e o algoritmo genético (GA - Genetic 
Algorithm), que implementamos e testamos em funções de benchmark neste trabalho. 
 
O GA é inspirado na ideia de evolução da genética e lida com populações de indivíduos. 
Cada indivíduo tem um cromossomo, que é representado no programa como uma lista 
de valores. A cada geração, seleciona-se uma parte dos indivíduos, chamados de pais 
(parents), para gerar a população seguinte, através dos processos de cross-over 
(recombinação) e mutação, conforme Fig. 1. A seleção dos pais é feita com base no 
fitness, um valor calculado a partir dos valores no cromossomo do indivíduo através de 
uma função objetivo. A cada geração também pode-se manter os indivíduos com melhor 
fitness, procedimento chamado de “elitismo”. 
 
Neste trabalho vamos abordar diferentes métodos de seleção, cross-over e mutação. 
 

Implementamos três métodos de seleção: 

• elitismo Fig. 2(a) 
• randômica Fig. 2(b) 
• roleta Fig. 2(c) 

 
Na seleção por elitismo, escolhe-se os pais com maior fitness ordenando em forma 
crescente a população e selecionando os últimos indivíduos da lista ordenada Fig. 2 (a). 
Na seleção randômica, escolhe-se indivíduos aleatoriamente com probabilidade igual, 
como na Fig. 2 (b). Na seleção roleta, sorteia-se aleatoriamente os indivíduos, com 
probabilidade proporcional ao fitness de cada indivíduo (Fig. 2(c)). 
 
O cruzamento de genes (cross-over em inglês) é o próximo passo do algoritmo. O cross-
over realiza a mistura das componentes dos cromossomos, introduzindo variância 
genética na população e permitindo a exploração de novas regiões do espaço de busca. 
Implementamos três métodos de cross-over: o cruzamento de um ponto, em que se 
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sorteia uma posição aleatória no cromossomo e se gera o cromossomo do novo 
indivíduo com a primeira parte vinda do cromossomo de um dos pais e a segunda parte 
do cromossomo do outro pai, como mostra a Fig. 3(a). Também implementamos o 
cruzamento por dois pontos, em que se faz o corte do cromossomo em dois pontos, 
tomando a parte central do cromossomo de um dos pais e as extremidades de outro, 
como ilustra a Fig. 3(b). No cruzamento uniforme que cada gene do cromossomo é 
escolhido aleatoriamente de cada um dos pais[4] como ilustra Fig. 3(c). 
 
O algoritmo de mutação realiza alterações aleatórias nos genes da população. Neste 
trabalho, implementamos dois algoritmos de mutação: Uniforme, em que se substitui, 
com probabilidade pm, um gene por um valor aleatório sorteado uniformemente dentro 
da região de busca, e mutação Gaussiana: em que se soma, com probabilidade pm, ao 
valor do gene um valor sorteado com distribuição normal em torno de zero e largura 
dada pelo usuário. 
 
Neste trabalho, testamos a implementação do PSO aplicada na otimização de campo 
de força, testamos os diferentes métodos de GA na convergência das funções de teste, 
e depois comparamos nossa implementação com uma biblioteca disponível na rede, 
para isso realizamos experimentos de validação dos métodos de seleção, cruzamento, 
e mutação implementados por nós. Também comparamos o desempenho de nossa 
implementação com outras bibliotecas de GA existentes [5]. 
 
É possível simular o comportamento de átomos 
 
Metodologia 

 

Para validar a implementação de algoritmo genético realizada neste trabalho utilizamos 
funções cujo comportamento e pontos de mínimo são conhecidos, descritas na Tabela 

1 [3]. 

As três funções apresentam diferentes comportamentos: a função Esfera é a função que 
tem um comportamento mais regular, com um único ponto de mínimo localizado na 
origem e gradiente simétrico. A função Rosenbrock possui um único ponto de mínimo, 
que está localizado em um vale profundo onde o gradiente é pequeno, enquanto a 
função Rastrigin tem diversos mínimos locais, que podem dificultar a localização do 
mínimo global, na origem. 

Experimento 1: Comparar os diferentes tipos de seleção; crossover; mutação, em 

função da população 

Num primeiro experimento, comparamos os diferentes algoritmos de seleção, 
recombinação e mutação. Para isto, avaliamos o número de passos até a convergência, 
em função do tamanho da população realizando testes em que fixamos dois algoritmos 
e variamos o terceiro: ao avaliar os algoritmos de seleção, fixamos o algoritmo de 
cruzamento de um ponto e mutação gaussiana e variamos o algoritmos de seleção; para 
a avaliar os algoritmos de cruzamento, fixamos a seleção e mutação; por fim, avaliamos 
o algoritmo de mutação, fixando a seleção e o cruzamento. Como são três funções, logo 
são cinquenta e quatro testes neste experimento 1, avaliando os seguintes 
métodos:Seleção elitista 

• Seleção Randômica 
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• Seleção Roleta 
• Cruzamento de um ponto 
• Cruzamento de dois pontos 
• Cruzamentos uniforme 
• Mutação gaussiana 
• Mutação uniforme 

Experimento 2: Comparar com trabalhos anteriores 

No segundo experimento, buscamos comprar a implementação deste trabalho com os 
resultados de trabalhos já realizados [3]. Para isto, efetuamos simulações com os 
seguintes parâmetros: 

• 100 passos 
• 100 indivíduos nade tamanho da população 
• Probabilidade de mutação 1% 
• Elitismo: 2 indivíduos 

Realizamos uma comparação do algoritmo por completo, ou seja em cada etapa, 
comparamos nossa implementação com os resultados descritos em [3]: executamos o 
algoritmo 20 vezes para cada função da Tabela 1, guardando o melhor fitness da 
população após 100 passos em cada execução. Comparamos a média e o desvio 
padrão de cada caso com a referência. Também realizamos o mesmo teste em uma 
biblioteca disponível [4]. 

Experimento 3: Cálculos longos e avaliação da evolução do fitness ao longo do tempo 

Na terceira fase, observamos a convergência do fitness em função dos passos, 
executando 1000 passos dos testes do Experimento 2, para comparar a implementação 
[4] com a que desenvolvemos. Fizemos gráficos dos resultados das duas 
implementações em escala logarítmica, na Fig. 7. Na Tabela 3, apresentamos a média 
e o desvio-padrão de 20 execuções de 1000 passos de cada implementação. 

Avaliação do PSO no ajuste de campos de força 

Dando continuidade as trabalhos anteriores, testamos eficácia do método PSO em 
ajustar os parâmetros de um campo de força de forma a reproduzir resultados de 
cálculos mais custosos. Para isto, modelamos a torção da molécula de bifenilo (Fig 8(a)) 
no campo de forças OPLS-AA como implementado no pacote computacional 
GROMACS[5]. Como referência tomamos a curva obtida através de DFT com o 
funcional B3LYP e a base 6-31G*, como implementado no software GAMESS[6], 
minimizando a energia da molécula enquanto o ângulo entre os anéis era mantido fixo, 
em valores que variavam de 5º em 5º (Fig 8(b)). Executamos então diversas vezes o 
algoritmo PSO, da seguinte forma: população de 32, 64, 96, 128, 160, 192 indivíduos, 
20 vezes cada população. A função objetivo era a diferença (ao quadrado) entre a 
energia do campo de força OPLS e a energia de referência B3LYP, em kJ/mol, somada 
para todos os ângulos da curva de torção. Deixamos rodar o PSO até a função objetivo 
convergir para valores menores que 1.0 ou que todas as partículas estivessem dentro 
de um raio de 10⁻³ unidades no espaço de parâmetros. Calculamos a energia OPLS da 
molécula utilizando o GROMACS [5] e alterando a energia de torção entre os anéis de 
acordo com a função de Ryckaert-Bellemans (Fig 8(a)), com os parâmetros C2 e C4 
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sendo variáveis do PSO e os parâmetros C0, C1, C3 e C5 fixos em 0.0. Os parâmetros 
do PSO foram: 

• Peso de inercia: w = 0.728994 
• Coeficiente cognitivo C1 = 0.5 
• Coeficiente social C2 = 2.5 

 

Resultados e Discussões 

 
No Experimento 1, teste 1, comparamos os métodos implementados nos algoritmos 
genéticos de seleção para cada função como mostra a Fig. 4, percebe-se que o método 
mais eficiente é seleção por elitismo, por convergir em menos passos do que os 
algoritmos de roleta e randômico. Notamos também que na maioria das vezes a seleção 
da roleta não converge, mesmo após 500 passos. 

No Experimento 1 teste 2, comparamos a eficiência dos algoritmos de cruzamento, 
como mostra a Fig. 5. Observamos que o cruzamentos de um ponto e dois pontos, tem 
convergência comparável, que diminui em função do crescimento da população, ao 
passo que o cruzamento uniforme tem menos eficiência. 

No Experimento 1, teste 3, comparamos mutação da população como mostra a Fig. 6. 
Pode se perceber que a mutação gaussiana apresenta os melhores resultados, ao 
passo que a mutação uniforme tende a dificultar a convergência. 

Também em todas a funções testadas, na maioria dos resultados quanto maior a 
população, manos passos são necessários até a convergência, porém a variação de um 
resultado para outro é pequena para o custo computacional de uma população maior. 
Por esse motivo, implementamos o método de avaliação do fitness, que compara o 
fitness de uma geração com a próxima, se não tiver melhoria durante quinhentos 
passos, o algoritmo é parado, para que o algoritmo não execute mais passos sem uma 
melhoria significativa do fitness. Observamos que isso acontece porque a população 
fica com variabilidade genética muito baixa: os indivíduos da população ficam em sua 
maioria idênticos, de forma que o único método que atua alterando a população é 
mutação, o que reduz a área do espaço de busca visitada pela população e reduz a 
probabilidade de melhoria do fitness global. 

O resultado observado pelo Experimento 2, que nosso algoritmo em média consegue 
chegar a um fitness mais baixos e desvio padrão menores em comparação com os 
resultados do artigo [3] e algoritmo [4], significando que a população está menos 
espalhada segundo os dados colhidos como mostra a Tabela 2 assim mais consistente. 

O Experimento 3, percebemos na Fig. 7 o comportamento padrão de um algoritmo GA 
[4], em que o fitness fica um certo tempo constante e melhora após mais alguns passos. 
Embora não possamos dizer que o algoritmo que implementamos é mais consistente 
estatisticamente que a referência [4], podemos afirmar que é mais rápido, segundo a 
Tabela 3, já que os testes foram executados na mesma CPU. 

O teste do PSO em ajustar o campo de força à torção do bifenilo convergiu aos 
parâmetros 
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C2 = -9.420558428807671802 e C4 = 1.258404003140188854, que resulta na curva de 
torção da Fig. 8(b). Embora ela não se alinhe perfeitamente com a curva de referência 
B3LYP, a diferença de energia é sempre menor que 2kJ/mol, valor menor que a energia 
de agitação térmica à temperatura ambiente. Um ponto em que as duas curvas diferem 
bastante é em 0.0º, onde a energia OPLS aumenta muito. Isso pode ser entendido pela 
repulsão eletrostática dos átomos de hidrogênio que ficam muito próximos quando os 
anéis estão no mesmo plano. O DFT ajusta a densidade de elétrons de forma a baixar 
essa energia, tornando os hidrogênios mais neutros, já no OPLS a carga atômica é fixa. 
Uma vez que as curvas não têm o mesmo formato, o fitness (diferença quadrática entre 
os pontos na curva) nunca chegou abaixo de 33.525395 unidades, de forma que o 
algoritmo encerra a execução sempre que as partículas se concentravam no ponto de 
convergência, após cerca de 70 passos. Dessa forma, aumentar a população de 32 para 
64, até 192, não melhorou a convergência, com sistemas de mais partículas levando 
mais passos para convergir. A Fig. 8(c) mostra o valor do fitness de todas as 
coordenadas (C2, C4) visitadas pelas partículas. Na Fig. 8(d) vemos uma aproximação 
do gráfico em torno do ponto ótimo. Por esses gráficos, podemos ver que este problema 
apresenta uma característica mais semelhante às funções Espera e Rosenbrock, com 
um mínimo global bem estabelecido e uma “bacia” de convergência até ele, sem 
mínimos locais ou regiões distantes do mínimo global em que as partículas possam ficar 
presas, como na função Rastrigin. 

 
Conclusão 

 

Dessa forma, percebe-se que manter a variabilidade genética da população alta é muito 
importante, por que, assim a probabilidade de encontrar o mínimo global com menos 
passos é maior. 

Também as escolhas dos parâmetros é muito importante, por que se escolhermos 
parâmetros e não de forma eficiente podemos ter resultados não adequados, se caso 
tivesse escolhido essa valores de forma otimizado. por isso nosso próximo objetivo é 
otimizar esses parâmetros, usando a meta-otimização do método. e assim aplicar para 
otimizar o campo de força. 

A análise do uso do PSO para ajustar campos de força mostrou que, pelo menos para 
termos que envolvem apenas uma ligação, a superfície de busca de parâmetros não é 
muito complexa, embora não seja necessariamente possível chegar a um valor 
arbitrariamente pequeno. Também por isso não é necessário ocupar recursos 
computacionais com muitas partículas, já que o critério de parada tipicamente será o 
número de passos ou o agrupamento das partículas. Validamos assim, a prova de 
conceito em aplicar métodos meta-heurísticos no ajuste de campos de forças. 
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Anexos 

 

 

Tabela 2: Experimento 2 Média e desvio-padrão do fitness de 20 execuções do 
algoritmo, nas condições da ref [3]. Resultados deste trabalho em negrito. 
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Tabela 1: Funções de benchmark e fórmulas como seus pontos de mínimo 

 

 

Tabela 3: Experimento 3 Média e desvio-padrão do fitness de 20 execuções do 
algoritmo, com mil passos 
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Figura 1: Fluxograma do algoritmo algoritmo genético 
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Figura 2: Ilustração dos métodos implementados de seleção. (a) Seleção elitismo (b) 
Seleção Randômica, (c) Seleção roleta 
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Figura 3: Algoritmos de cruzamento (crossover). (a) Cruzamento uniforme (b) 
Cruzamento de dois pontos (c) Cruzamento de um ponto 
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Figura 4: Experimento 1, teste 1: Passos até a convergência em função da população. 
Seleção por elitismo, roleta e randômica. (a) Função Esfera (b) Função Rosenbrock (c) 
Função Rastrigin 
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Figura 5: Experimento 1, teste 2: Passos até a convergência em função da população. 
Cruzamento de um ponto, dois pontos e uniforme. (a) Função Esfera (b) Rosenbrock (c) 
Rastrigin 
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Figura 6: Experimento 1, teste 3: Passos até a convergência em função da população. 
Mutação uniforme e gaussiana. (a) Função Esfera (b) Rosenbrock (c) Rastrigin 
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Figura 7: Experimento 3: Fitness em função da geração obtida com o algoritmo deste 
trabalho (FFFIT GA) e da biblioteca disponível na rede (geneticalgorithm) 
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Figura 8: Experimento de ajuste do campo de força OPLS (a) Molécula de bifenilo e 
função energia potencial de torção. (b) Curva obtida com os parâmetros otimizados. 
(c,d) Valor do fitness em função dos parâmetros C2 e C4 
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TÍTULO: A Matemática Intervalar Aplicada no Estudo de Sistemas de Equações 

Lineares com Coeficientes Intervalares 

Resumo 

Neste trabalho foi realizado um estudo da matemática intervalar com vetores e matrizes 
aplicadas em sistemas lineares intervalares. O objetivo foi trabalhar com as incertezas 
numéricas, utilizando também a execução de algoritmos com a ajuda da linguagem de 
programação Python para resolução de alguns sistemas intervalares em experimentos 
físicos. A Matemática Intervalar se encarregou de estudar e propor aritméticas 
adequadas para operar com os intervalos de forma ao resultado final sempre ficar dentro 
do intervalo. Em paralelo, também foram abordados trabalhos com cônicas e retas com 
o auxílio do Geogebra. O trabalho foi realizado por CAIO VICTOR MACEDO PEREIRA 
no período de 01.08.2019 a 31.07.2020 e por JÚLIO CÉSAR SILVA APRÍGIO no 
período de 06.04.2020 a 31.07.2020, sob a orientação da professora Fabiana Tristão de 
Santana. Nos últimos 3 meses de trabalho nos dedicamos de forma remota a alguns 
tópicos da Álgebra Linear que nos ajudam a compreender melhor os sistemas 
intervalares. 
 
Palavras-chave: Geogebra,algebra linear, python, sistemas intervalares, matrizes 

TITLE: Study of Vectors and Interval Matrices Applied in Linear Systems with Interval 

Coefficients 

Abstract 

In this work, a study of interval mathematics was carried out with vectors and matrices 
applied in linear interval systems. The objective was to work with numerical uncertainties, 
also using the execution of algorithms with the help of the Python programming language 
to solve some interval systems in physical experiments. Interval Mathematics took care 
of studying and proposing suitable arithmetics to operate with the intervals so that the 
final result always stays within the interval. In parallel, works with conics and lines were 
also approached with the help of Geogebra. The work was carried out by CAIO VICTOR 
MACEDO PEREIRA from 01.08.2019 to 07.07.2020 and by JÚLIO CÉSAR SILVA 
APRÍGIO from 06.04.2020 to 31.07.2020, under the guidance of Professor Fabiana 
Tristão de Santana. In the last 3 months of work, we have devoted ourselves remotely 
to some topics in Linear Algebra that help us better understand interval systems. 
 
Keywords: Geogebra, linear algebra, python, interval systems, matrices 

Introdução 

1.Introdução Iremos apresentar os estudos realizados no projeto de Iniciação Científica 
“Estudo de Vetores e Matrizes Intervalares Aplicados em Sistemas Lineares com 
Coeficientes Intervalares” realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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(UFRN). A aritmética mais usada para operar com os intervalos do tipo [x1,x2], com x1 
menor ou igual a x2, é conhecida por aritmética de Moore (1966), e ela foi essencial no 
trabalho. A pesquisa contou com o estudo de várias referências, como as incertezas e 
operações intervalares (estudados na matemática intervalar), mínimos quadrados 
(estudados na Álgebra Linear) e a linguagem Python (estudada na programação). Em 
um dos trabalhos, todos esses conceitos foram utilizados para resolver um sistema 
intervalar que fornece a melhor função aproximada que ajusta um conjunto de dados de 
um experimento físico, onde um carro se deslocava com aceleração nula sob um trilho 
de ar inclinado. 
 

Metodologia 

 
2.Metodologia 2.1 Levantamento bibliográfico Foi essencial estudar a teoria da 
matemática intervalar aplicada à vetores e matrizes, principalmente as operações 
intervalares para aplicar nos sistemas intervalares dos experimentos. 2.2 Aproximação 
de funções Muitos problemas experimentais tem por objetivo trabalhar com 
aproximação de um conjunto de dados, de forma que o erro seja mínimo. Foi necessário 
estudar e aplicar a análise dos Mínimos Quadrados da Álgebra Linear nos experimentos 
(ANTON, 2006). 2.3 Biblioteca Python-XSC O Python for 
ExtendedScientificComputing(Python-XSC)(GRIGOLETTI; DIMURO; BARBOZA, 
2007), é um conjunto desenvolvido em Python, utilizando o paradigma da Programação 
Orientada a Objetos (POO), que implementa classes básicas para a manipulação de 
intervalos, segundo a teoria da Matemática Intervalar (MOORE,1966, 1979; ACIÓLY, 
1991). O Python-XSC, foi utilizado para representar os intervalos, as matrizes 
intervalares e para resolver um sistema linear intervalar oriundo da aplicação do método 
dos mínimos quadrados com o objetivo de obter o melhor ajuste intervalar para a curva. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.Resultados Foi observado que a solução do sistema real obtido pelo software 
PascoCapstone no experimento do trilho de ar inclinado com os pontos médios dos 
intervalos, estava contida na solução intervalar fornecida pela biblioteca Python-XSC. 
4.Discussões O método básico utilizado pela biblioteca Python consiste em multiplicar 
os dois lados de Ax=b de um sistema linear por uma matriz Y (uma aproximação da 
inversa da matriz de pontos médios de A). As soluções são rodadas de forma iterativas 
várias vezes até refinar uma solução com erro menor que 10^-15. A chamada da função 
iIterativeMethod() é responsável por trazer a solução final do sistema linear intervalar. 
 
Conclusão 

 
5.Conclusão Podemos concluir que diferentes assuntos da Álgebra Linear, como 
Mínimos Quadrados, atrelados aos conceitos da Matemática Intervalar e da 
programação, podem ser úteis para tomadas de dados de Engenharia, de forma a 
resolver um sistema linear intervalar. O trabalho apresentou resultados satisfatórios, 
pois com as soluções encontradas foi possível controlar o efeito da incerteza e gerar 
intervalos com amplitudes pequenas. Paralelo à isso, trabalhos envolvendo retas e 
cônicas (fora do tema principal da pesquisa) foram desenvolvidos e submetidos à 
eventos científicos, trazendo a relação de assuntos da Álgebra Linear para programas 
educacionais como o Geogebra, responsável por facilitar o aprendizado e a visualização 
de assuntos que à primeira vista parecem complexos. 
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TÍTULO: Estudo de Modelos de Aprendizado de Máquina para o Controle de Braço 

Robótico a partir de Estímulos Visuais 

Resumo 

        Para a execução precisa de qualquer sistema robótico são esperados 
sensoriamento e controle adequados. Entretanto a modelagem cinemática pode se 
tornar uma etapa bastante trabalhosa quando realizada analiticamente. Abordagens 
utilizando redes neurais buscam simplificar este processo mas em contrapartida 
necessitam de quantidade relativamente alta de dados de treinamento. O seguinte 
trabalho explora redes neurais que, de maneira mais eficiente, conseguem entregar 
resultados adequados com menor custo computacional. 
 
Palavras-chave: sistema robótico, modelagem cinemática, redes neurais. 

TITLE: Study of Machine Learning Models for Robotic Arm Control from Visual Stimuli 

Abstract 

          For the precise execution of any robotic system, adequate sensing and control are 
expected. However, kinematic modeling can become a very laborious step when 
performed analytically. Approaches using neural networks seek to simplify this process 
but in return they need a relatively high amount of training data. The following work 
explores neural networks that, more efficiently, are able to deliver adequate results with 
lower computational. 
 
Keywords: robotic system, kinematic modeling, neural networks. 

Introdução 

           A robótica e automação tem se mostrado umas das áreas mais promissoras para 
indústria. A automação da produção permite entre outras coisas redução de desperdício 
e tempo, elevando significamente a capacidade produtiva. Entretanto existem barreiras 
que dificultam e até inviabilizam pesquisas nessas áreas, entre elas o preço dos 
componentes e a especificidade de cada sistema. É de extrema importância facilitar o 
desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa na área da robótica, que tem 
impacto direto para uma maior abrangência e variedade dos robôs. O desenvolvimento 
de novas técnicas de prototipagem permitem suprir parte dessa necessidade, a exemplo 
da impressão 3D. A flexibilidade da produção permitem que inúmeros projetos de 
sistemas robóticos surgissem, facilitando a inserção da robótica no cotidiano. Este 
resumo parte do manipulador robótico elaborado por (KOSSMANN, 2018) e propõe 
abordagens alternativas para o controle de seus elos. Para tanto, conceitos de 
cinemática direta e inversa serão aproveitados para controle da movimentação do braço. 
A posição da ponta do manipulador será rastreada por uma câmera com códigos de 
visão computacional. Por fim, duas redes neurais serão exploradas, a Self Organizing 
Maps (SOM) e a Parameterized Self-organizing Maps (PSOM). 
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Metodologia 

 
           O processo de controle do braço robótico exige algumas abstrações a fim de que 
sua utilização seja mais intuitiva. Essas abstrações permitem que a manipulação do 
posicionamento seja feita a partir de pontos no espaço ao invés de ângulos de cada 
junta do braço. Para se chegar nesse fim, entretanto, devem ser tomado alguns passos 
intermediários. Primeiramente a cinemática direta é obtida, esta é uma matriz que 
relaciona a localização da ponta do manipulador (e eventualmente de cada elo do 
manipulador) com as variáveis de junta (ângulos ou deslocamentos de junta). Em 
seguida, posições para vários valores de ângulos são obtidos através de um programa 
de visão computacional. Por fim as informações coletadas são apresentadas para um 
algoritmo de aprendizagem que será responsável por aprender e propor uma cinemática 
inversa do braço, ou seja, sugerir valores para todas as variáveis de juntas que levam o 
braço a um determinado ponto, de maneira que ao apresentar um ponto inédito ele 
consiga movimentar o braço para uma posição suficientemente próxima. Na abordagem 
utilizando a SOM, elaborada por (KOSSMANN, 2018), a cinemática inversa era obtida 
com o referencial no centro de coordenadas da câmera utilizada para a coleta. Neste 
trabalho foram coletados 167 pontos de referência e foi utilizada uma rede neural de 
tamanho 15x15, treinando-a em 10000 iterações. Após o treinamento eram fornecidos 
4 pontos arbitrários como alvos. Para todos os alvos foram obtidos erros menores que 
5%, com o erro mais baixo de 2.16% e média de 3.31%. Deve-se notar a quantidade de 
neurônios que a rede treinada possuía, permitindo que o espaço de trabalho do 
manipulador pudesse ser mapeado com densidade maior do que a de pontos coletados. 
A figura 1 explicita este comportamento, onde em vermelho estão os pontos coletados 
da movimentação do braço e em azul os neurônios da rede neural.  
            Em suma a SOM nos resulta um mapa bidimensional discreto com vários 
neurônios que representam os pontos de treinamento. Para cada entrada é feito uma 
busca pelo neurônio mais próximo e a saída do algoritmo são os parâmetros de junta 
desse neurônio vencedor. Esta característica impõe limitações para algumas aplicações 
e afeta principalmente a precisão das saídas da rede (SANTANA, 2015). Partiu-se, 
portanto, para uma validação de uma outra rede neural: a Parameterized Self-organizing 
Maps (PSOM). Esta consegue, a partir da grade discreta, fornecer um mapeamento 
contínuo dos neurônios de treinados. Desta maneira é possível descrever melhor o 
comportamento de uma entrada a partir de alguns neurônios semelhantes. Para realizar 
o mapeamento contínuo a partir do mapa discreto, que é a saída da rede, a PSOM 
realiza uma interpolação com os n neurônios mais próximos ao neurônio vencedor. Isto 
é, ao apresentar uma nova entrada para a rede, esta analisa a região no mapa disparada 
por esta entrada e usa os parâmetros de cada neurônio desta região para interpolar uma 
função exatamente para o ponto desejado. Seu principal benefício se concentra em 
poder oferecer predições mais precisas devido ao mapeamento contínuo que é 
realizado, pode oferecer vantagens maiores para mapeamentos de tamanho menor, isto 
é, onde o espaçamento entre os neurônios é maior e, consequentemente, o erro de 
predição é maior. Passou-se um período para avaliar as vantagens e requisitos da rede. 
Durante esse processo percebeu-se que existia uma característica no conjunto de 
dados de entrada que impedia o correto funcionamento do algoritmo. A interpolação de 
Lagrange é implementada no algoritmo da PSOM e este algoritmo parte de uma rede 
quadrada de pontos para realizar a interpolação. Ou seja, por se tratar de uma função 
de duas variáveis, é necessário saber o valor da função em um dado valor X e para 
todos as coordenadas no eixo Y da região de interesse. Isto é um empecilho pois após 
o treinamento, a rede não possui organização quadrada. Dado o empecilho acima 
descrito, partiu-se para realização da interpolação por outro método. Desta forma voltou-
se para o algoritmo da SOM, e a partir do seu mapa realizou-se uma interpolação, de 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3013 

 

maneira semelhante a proposta na PSOM. Entretanto, para uma dada entrada, buscava-
se os 6 neurônios mais próximos ao vetor de entrada e os parâmetros destes neurônios 
serão base para a função de interpolação. A função de interpolação é um parabolóide 
construído a partir de 6 termos, portanto, são necessários 6 pontos para conseguir 
definir o único parabolóide que intercepta necessariamente todos os pontos. A função 
interpolada consegue aproximar bem a tendência da região de disparo, e os resultados 
obtidos com esta função são apresentados adiante. 
 
Resultados e Discussões 

 
         O experimento realizado para validação do algoritmo se consistiu em capturar 170 
pontos que servirão como entrada do treinamento da rede. Para as redes foram 
treinadas 5 redes de diferentes tamanhos: Um mapa 10x10, 8x8, 6x6, 5x5, 4x4. Os 
últimos possuem o objetivo apenas de observar o comportamento da rede com tão 
poucos pontos. Todas as redes foram treinadas com o mesmo conjunto de dados e com 
a mesma quantidade de iterações: 10000. Para a validação 20 pontos arbitrários foram 
apresentados como alvo para a movimentação do braço. A distância entre o ponto final 
da movimentação do braço e o alvo foi utilizada como erro. A tabela mostra o 
desempenho da rede que realiza a interpolação em comparação com uma rede SOM 
comum.  
         Nota-se um erro inferior, que, de maneira esperada, também cresce a medida que 
o mapa fica menor. Entretanto, é bastante desafiador realizar predições com tão poucos 
pontos. O desempenho com a SOM que realiza interpolação se mostra interessante pois 
indica uma capacidade de aprendizado maior em condições de redes menores, ou seja, 
uma desempenho de aprendizagem superior em comparação com métodos tradicionais 
de predição de uma Self-Organazing Maps. 
 
Conclusão 

 
           A rede SOM é um algoritmo bastante explorado e com boa capacidade de solução 
para o problema da cinemática inversa de manipuladores, esse trabalho buscou 
aprimorar seu desempenho de maneira a conseguir resultados suficientemente bons 
com redução no tamanho das redes, quantidade de dados e, consequentemente, custo 
computacional. Além disso, demonstra excelente capacidade de generalização que o 
algoritmo desenvolvido apresenta.. Sua utilização no projeto acrescenta robustez ao 
sistema, precisão na movimentação dos manipuladores e, por fim, aumenta 
aplicabilidade do projeto. É tangível, em uma possível continuação do projeto, 
validações no espaço tridimensional, o que amplia sua utilização para seguir trajetórias. 
Além disso é possível também analisar outras formas de melhorar as predições 
baseados na região disparada por cada entrada. A utilização de redes neurais do tipo 
Multilayer Perceptron é bastante aplicável para esta etapa e deve ser investigado em 
breve. Tornando possível, por fim, uma associação de algoritmos de redes neurais 
bastante robusto com excelente capacidade de aprendizagem. 
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Anexos 

 

 

Erro médio de execução de ambos os algorítimo. Fonte: Própria. 

 

 

Figura1: Espaço de trabalho do manipulador sobrepostos pelos neurônios da rede 

neural. Fonte: Própria. 
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TÍTULO: Análise, normalização e climatologia de dados de riometro em Cachoeira 

Paulista/SP 

Resumo 

A princípio, o trabalho de IC tinha como propósito original a análise do banco de dados 
de propagação de ondas de rádio pela atmosfera terrestre na região equatorial, através 
do instrumento denominado riômetro, instalado no CLBI/Parnamirim. Tais ondas de 
rádio são provenientes, principalmente, do núcleo da galáxia (ruído cósmico). Por 
problemas no equipamento no RN, analisamos dados de Cachoeira Paulista/SP. Por 
meio de softwares matemáticos, e seus recursos gráficos, extraímos informações 
fornecidas pela antena sobre atenuação do sinal detectado. Os dados coletados pelo 
equipamento foram registrados em hora universal (dia solar médio). Foi necessária a 
normalização dos dados pela hora sideral (tempo de rotação da Terra em relação a uma 
referência fixa). Realizamos a triagem de períodos considerados magneticamente 
calmos (Kp<2+), com baixa atividade solar (F10.7cm < 80 SFU) e, em seguida, a 
normalização horária dos dados, convertendo para hora sideral e, finalmente, geramos 
a climatologia ionosférica da região. Como resultado, a absorção mais intensa foi 
observada ocorrer no equinócio de março, para baixa atividade solar e alto Kp, em torno 
das 16 LT (Local Time) e também para alta atividade solar e baixa atividade magnética, 
às 23 LT (equinócios de março e setembro). A menor absorção aconteceu no solstício 
de junho, por volta das 12 e 00 LT com alta atividade solar e magnética. 

 

Palavras-chave: Riômetro. Ionosfera. Ruído Cósmico. Climatologia ionosférica. 

TITLE: Analysis, normalization and climatology of riometer data in Cachoeira 

Paulista/SP 

Abstract 

 

At first, the CI paper had as its original purpose an analysis of the database of radio wave 
propagation through the terrestrial atmosphere in the equatorial region, with an 
instrument called riometer installed at CLBI / Parnamirim. Such radio waves come mainly 
from the nucleus of the galaxy (cosmic noise). Due to equipment problems in the RN, we 
analyzed data from Cachoeira Paulista / SP. Using mathematical software and its 
graphic resources, we extract information provided by the antenna about the attenuation 
of the detected signal. The data collected by the equipment were recorded in universal 
time (average solar day). It was necessary to normalize the data by the sidereal time 
(Earth rotation time with a fixed reference). We carry out the screening of periods 
considered magnetically calm (Kp <2+), with low solar activity (F10.7cm <80 SFU) and 
then the hourly normalization of the data, converting to sidereal time and, finally, we 
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generate ionospheric climatology of the region. As a result, the most intense absorption 
was observed at the March equinox, for low solar activity and high Kp, around 16 LT 
(local time) and also for high solar activity and low magnetic activity, at 23 LT (March 
equinoxes) and September). The lowest absorption occurred on the June solstice, 
around 12 and 00 LT with high solar and magnetic activity. 

 
 
Keywords: Riometer. Ionosphere. Cosmic Noise. Ionospheric climatology. 

Introdução 

A priori, a fim de ser analisado de um ponto de vista padronizado, tentamos alcançar 
um “Dia Calmo” (referenciado durante o ciclo solar) para calcular a variação da absorção 
ionosférica na região D da ionosfera, e em razão dos raios cósmicos galácticos, foi 
perceptível uma colaboração da ionização da baixa ionosfera acima da esperada. 

Consideramos um dia geomagneticamente calmo um dia com baixa atividade 
geomagnética, caracterizado pelo índice planetário Kp. Stoker et al.(1989) e Wrenn et 
al. (1987) definem um dia com baixa atividade geomagnética como um dia com um 
índice Ap inferior a 4. Esses índices foram selecionados por indicar se houve ou não 
uma perturbação no campo magnético da Terra, relacionados através de uma escala 
semi-logarítmica. 

Essa padronização pode ocorrer através da análise de dois fatores, o índice de Kp e o 
de perturbação magnética (DST – DISTURBANCE STORM TIME). Esse é classificado 
em uma escala negativa de nanoTesla (nT), e, em razão disso, essa normalização é 
considerada calma quando os números estão próximos de 0 e intensa a partir de -100. 
Seguindo-se, temos a definição de atividade geomagnética, ocorrendo através da média 
das observações dos observatórios magnéticos espalhados pelo planeta em médias 
latitudes, utilizando-se uma média normalizada das amplitudes do campo magnético da 
Terra, ocasionando o índice Kp. Após isso, criamos uma parametrização da absorção 
ionosférica relativa total (At) – parâmetro responsável por quantificar a diferença entre 
os dias calmos equivalente à intensidade do ruído cósmico. 

Fundamentando os efeitos que afetam a densidade da atmosfera, devemos citar dois 
fatores que a influenciam: atividade geomagnética e o fluxo solar. O primeiro, já definido, 
e o segundo estabelecido por uma medida de intensidade de emissores solares – 
quantidade de energia exalante do sol – na frequência de 2800 MHz. Conhecido 
também como a fluxo 10.7 cm (comprimento de onda), medido em SFU (Stands for 
Solar Flux Units, quando 10−22 W/(m2Hz)), tem sido apresentado como proporcional a 
atividade das manchas solares, pois é a única banda que está perfeitamente associada, 
variando de 60 (ausência de manchas) até 300. São estas emissões que produzem as 
"camadas" ionizadas envolvidas na propagação das ondas curtas de rádio através de 
longas distancias. 

No que diz respeito a Ionosfera (situada entre 60km e 1000 km de altitude), é uma região 
onde a propagação de ondas de rádio é favorecida em virtude da quantidade de elétrons 
livres em um gás neutro (Brum, 2005). Entre essa extensão da camada, subdivisões 
são realizadas fundamentadas em função da densidade eletrônica, surgindo, por 
conseguinte, as camadas D (80 km de altitude), E (105 km de altitude) e F (300 km de 
altitude). 
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Focaremos na D e E, por ser ionicamente menos energética, favorecendo a reflexão de 
ondas de radiocomunicação e com baixas frequências (VLF – Very Low Frequence). 

Quanto ao ruído cósmico, podemos definir como um conjunto de ondas de rádio 
emitidas pelos corpos celestes, de forma contínua, com espectro de frequência que 
corresponde ao espectro de emissão de um corpo negro. O corpo negro é estabelecido 
como um meio que absorve a energia incidente sobre ele, mas que não reflete nem 

emite essa radiação. 

Analisamos essa porção da ionosfera na tentativa de estimar a densidade eletrônica na 
altura da absorção. Isso se dá em razão da frequência de colisões entre elétrons e 
moléculas neutras com ordem de magnitude da frequência da onda do ruído cósmico. 

O riômetro, consiste, basicamente, em receber e analisar esse ruído cósmico, o que 
acaba sendo um meio passivo de obtenção de informações a respeito da ionização 
atuante na baixa ionosfera (a frequencia de 30MHz). O diagrama a seguir, mostra como 
é realizada a obtenção desses dados a partir de uma chave eletrônica RF, controlada 
por um oscilador de regime de áudio, preparado para viabilizar duas fontes distintas de 
ruído. 

 
Metodologia 

 
Para desenvolvimento deste artigo científico, foi lecionado dois meios de ensino no que 
diz respeito a metodologia. Os seis primeiros meses de pesquisa, foi tratado, através de 
reuniões entre orientador e orientando, meios para analisar, definir e plotar dados 
referentes a variação da absorção da ionosfera terrestre, contendo desde definições 
sobre a atmosfera, e fatores que influenciam a absorção do sinal, quanto sobre a 
instrumentação e tipo de aparato que íamos trabalhar, abrangendo, inclusive, 
finalidades capazes de auxiliar, por exemplo, o tráfego aéreo e de transmissão. 

No restante mais adiante, nos empenhamos em fazer a climatologia das informações 
relacionados a antena, através de todos os conceitos antes vistos. Isso foi trabalhado 
por meio da seleção de dados para períodos geomagneticamente calmos (Kp e DST) 
com baixa atividade solar (Fluxo 10,7 cm). Além disso, através dos softwares 
matemáticos (SciLab e Mathlab) fizemos uma normalização dos resultados 
selecionados para hora sideral. Posteriormente, foi determinado um perfil do dia calmo 
(dia quiescente, dia quieto) com a curva quiescente referente ao cálculo da absorção do 
sinal na ionosfera para períodos escolhidos. E, por fim, a confecção dos gráficos de 
absorção em função do dia do ano (sazonal) e hora (horário). 

Apesar de ser uma antena bem calibrada, o dispositivo apresenta problemas associados 
a aquisição e operação que precisam ser corrigidos, fazendo-se necessário meios para 
retificação do empecilho. 

Começamos a desenvolver esse conserto, através do cálculo de conversão entre a hora 
universal e hora sideral, pois o horário em que o apetrecho funciona não considera o 

movimento de translação da Terra. 

Proposta através de uma fórmula matemática, temos, por meio da série temporal: 
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ST = A UT + B d n – C 

Onde, 

ST = hora sideral; 

A, B e C = constantes astronômicas; 

UT = hora universal; 

D n = número de Juliano referente ao dia a ser modificado. 

As constantes astronômicas (A) e (B) assumem os valores 1,002743 e 0,065709 
respectivamente, e (C) variando anualmente. 

Após fazer esse ajuste, deixando o referencial da Terra virada para o centro da galáxia, 
sobrepusemos os dados com o intuito de encontrar o sinal mais forte, que seria o 
majoritário, obtendo assim, o dia que a ionosfera menos absorveu esse ruído, 
classificando-se como Curva do Dia Calma (QDC – Quiet Day Curve). Após calcular, 
em função da hora do dia e do ano, a absorção para esta curva, extraímos essa 
captação para os outros dados, sobrando apenas eventos de absorção que variam em 

razão da atividade solar. 

Isso nos descreve, portanto, o baixo fluxo solar e baixo índice Kp (pegando até mesmo 
índices altos, mas irrelevantes, quando comparados a quantidade total de horas) dos 
dados selecionados. 

 
Resultados e Discussões 

 
Conforme a figura 6, procedeu-se a criação do gráfico da variação da absorção da 
ionosfera em função do dia do ano e hora do dia. Pelo esquema, observa-se que existem 
dois picos de absorção na ionosfera, para períodos calmos, com fluxo solar menor que 
100 SFU (1° gráfico – semianual), às 8 da manhã, para o solstício de junho, e às 17 
horas, para o solstício de dezembro, e para atividades moderadas (2° gráfico - anual), 
por volta dos equinócios de março e setembro, respectivamente (manchas 
avermelhadas e amarelas). A atividade moderada é classificada quando, dentro de 
todas as seleções feitas, o fluxo solar atinge um intervalo de 160 SFU a 240 SFU, com 
média de 200 SFU para estes resultados. 

Após isso, efetuamos o método da transformada rápida de Fourier (FFT – Fast Fourier 
Transforme), coletando resultados em série temporal, na tentativa de enxergar 

periodicidade dentro desses dados. 

Considerando os dois conjuntos de resultados percebemos que o ajuste azul, por 
possuir um fluxo 10.7 cm e baixo índice Kp, é caracterizado como baixa atividade solar 
e, por conseguinte, o vermelho um pouco maior (moderada), tendo maior variação de 
absorção, como esperado, para dados mais perturbados (curvas vermelhas), no 
entanto, difere mais nos equinócios do que nos solstícios. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3019 

 

Conclusão 

 

Após a coleta de dados, com atividade moderada, calculamos a absorção, plotando em 
função da hora local e dia do ano, e concluímos que a absorção é maior nos equinócios, 
tanto para março quanto para setembro, nos horários das 20 horas. Entretanto, existiu 
um outro pico, às 13 horas, não tão pronunciado quanto nas 20 horas, mas relevante no 
que diz respeito a essa concentração. Além disso, dois horários de vale são destacados 
posteriormente com absorção mínima, às 6 horas e 18:30 horas, para o solstício de 
dezembro e junho, respectivamente. 

Essa mesma variação pode se modificar tanto ao decorrer do ano quanto em decorrer 
do horário do dia. Foi observado um índice Kp igual a 1,3 e fluxo solar 200,4 SFU, e, no 
período de Solstício de março, por volta das 4 horas, tivemos uma baixa absorção e 
uma alta, ao redor das 23. 

Nota-se ainda, no período mais relevante (Kp = 4,9 e F10,7 = 203,3), altas absorções 
no equinócio de março, nos horários, aproximadamente, de 13 e 22 horas. No entanto, 

ao decorrer do ano (Solstício de junho), uma baixa absorção. 

Através de todo esse estudo aplicado, tornamos possível, de forma confiável, estimar e 
estudar a climatologia local juntamente com a variação da absorção do ruído cósmico, 
ao observar tanto os períodos de máxima absorção, ocorrendo nos equinócios de março 
(Baixo F10,7 e alto Kp) e setembro (Alto F10,7 e baixo Kp), ambos em horários distintos 
(16 e 23 horas, respectivamente). Já a mínima, observada no solstício de junho (Alto Kp 
e alto F10,7), por volta das 14:30 e meia noite. 
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Anexos 

 

 

FIGURA 1 - Variação dos índices planetários Ap e Kp referentes ao mês de Setembro 
de 1995. 
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FIGURA 2 – Diagrama de blocos do funcionamento do riômetro. 
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FIGURA 3 – Riômetro na área leste do CLBI. 
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FIGURA 4 – Exemplo de ajustes polinomiais feitos após a conversão da hora universal 
em sideral. 
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FIGURA 5 - Dados observacionais dos riometros superpostos para obter o QDC para 
os dias que já foram considerados geomagneticamente não perturbados, representando 
valores entre 01:00 hora local e 05:00 hora local durante o período de baixa atividade 
solar 
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FIGURA 6 – Variação da absorção que o sinal teve na ionosfera, fazendo a remoção do 
dia calmo. Av = Média dos dados; SD = Desvio padrão; 
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FIGURA 7 – Média de 15 dias adjacentes centrados nos solstícios e equinócios. 

 

 

FIGURA 8 – Variação da absorção da ionosfera referente ao índice Kp e fluxo solar em 
relação ao período do ano. 
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FIGURA 9 – Gráfico traçado com o intuito de mostrar a dependência da atividade 
geomagnética. 
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TÍTULO: Um Estudo Sobre a Recuperação de Erros da Ferramenta PegParser 

Utilizando Dados Reais 

Resumo 

Neste trabalho, foi feita uma análise da recuperação de erros da ferramenta PegParser 
utilizando dados do projeto Blackbox referentes a usuários que utilizam a ferramenta 
BlueJ para aprender a programar em Java, classificando os resultados de forma manual. 
Além disso, foi feito um estudo sobre a possibilidade de adoção de um método de 
classificação semiautomático através do cálculo da distância de Levenshtein, 
comparando-o com a análise manual. 
 
Palavras-chave: PEG, parser, recuperação de erros, PegParser, Levenshtein, Blackbox 

TITLE: A Study About the Error Recovery of PegParser Tool Using Real Data 

Abstract 

In this work, an analysis of the error recovery of the PegParser tool was made using data 
from the Blackbox project for users who use the BlueJ tool to learn to program in Java, 
classifying the results manually. In addition, a study was carried out on the possibility of 
adopting a semi-automatic classification method by calculating the Levenshtein distance, 
comparing it with manual analysis. 
 
Keywords: PEG, parser, error recovery, PegParser, Levenshtein, Blackbox 

Introdução 

As linguagens de programação são extremamente importantes para o desenvolvimento 
da computação, pois simplificam a criação e manutenção de softwares, representando 
instruções da linguagem de máquina através de estruturas que são mais simples para 
a compreensão humana. 

Com o intuito de aumentar ainda mais a produtividade, muitos programadores utilizam 
Integrated Development Environments (IDEs), que, diferentemente dos editores de texto 
convencionais, possuem diversas funcionalidades que agilizam a escrita de código, 
como o autocompletar e a detecção automática de erros. 

Para que seja possível a implementação de algumas dessas funcionalidades, é 
necessário que o código seja verificado à medida que o programador o escreve. Para 
isso, tudo o que for escrito é processado através de um parser que utiliza a gramática 
que descreve a linguagem em questão para detectar se houve ou não erros sintáticos e 
gerar uma árvore sintática que representa a estrutura do que foi processado. Além disso, 
o parser também é responsável pela recuperação de erros, ou seja, mesmo após 
encontrar uma falha, ele precisa achar uma forma de continuar reconhecendo o 
programa, que, neste caso, se deu pela ação de consumir a entrada até pular toda a 
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parte incorreta. É importante observar que o parser não pode gerar uma árvore sintática, 
caso ele não consiga se recuperar de um erro. 

Neste trabalho, foi utilizada uma base de dados de arquivos escritos por estudantes que 
estão aprendendo a programar em Java para avaliar a recuperação de erros da 
ferramenta PegParser (QUEIROZ DE MEDEIROS, 2018) tanto manualmente quanto de 
forma semiautomática através de um cálculo de distância. 

 
Metodologia 

 
O formalismo matemático utilizado para descrever as gramáticas correspondentes às 
linguagens estudadas nesta pesquisa foram as Parsing Expression Grammars (FORD, 
2004), também conhecidas como PEGs. Para representá-las computacionalmente, 
fizemos o uso do PegParser, que, além de ser responsável por gerar um parser para 
uma determinada linguagem escrita em PEGs, dá ao seu usuário a possibilidade de 
adicionar rótulos às gramáticas a fim de capturar erros e se recuperar deles. 
  
Tendo definido isso, uma gramática Java 1.8 foi adaptada do site RomanRedz (2014) 
para a notação do PegParser e anotada com rótulos manualmente. E, então, foram 
geradas as suas regras de recuperação. 
  
Para a utilização de casos de teste reais, foram coletados dados do projeto Blackbox 
(BLACKBOX, 2013), que são referentes a arquivos de programadores que utilizam o 
BlueJ (BLUEJ, 2019) para aprender a programar em Java. Porém, por se tratar de uma 
base de dados enorme, foi feito um recorte para os períodos de 11 de junho de 2013 às 
00:00h à 12 de junho de 2013 às 00:00h, ao qual chamaremos de dia 1, e de 31 de 
dezembro de 2013 às 00:00h à 31 de dezembro de 2013 às 03:00h, ao qual 
chamaremos de dia 2. Após isso, foram removidos dela os arquivos repetidos e 
sintaticamente válidos. No total, foram utilizados 26 programas para o dia 1 e 44 
programas para o dia 2. 
  
Em seguida, os arquivos de teste foram submetidos ao parser que foi gerado a partir da 
gramática anotada, e os resultados da recuperação de erros desses testes foram 
analisados de duas maneiras. Uma delas consiste em classificá-los manualmente entre: 

• awful: o parser gerou uma árvore sintática sem informação alguma; 
• poor: o parser perdeu bastante informação ao gerar a árvore sintática ou não se 

recuperou; 
• good: o parser perdeu pouca informação ao gerar a árvore sintática e conseguiu 

se recuperar; 
• excellent: o parser gerou uma árvore sintática que perdeu somente informações 

referentes ao erro. 

 
Enquanto que a outra maneira se resume a corrigir os erros dos programas 
manualmente e utilizar a distância de Levenshtein (LEVENSHTEIN, 1966) para 
comparar a sequência de tokens reconhecidos pelo parser nos programas 
sintaticamente inválidos com a sequência reconhecida de suas versões corrigidas. 
Quanto maior for a distância, pior foi a recuperação. 
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Por fim, foi feita uma comparação entre os resultados da classificação manual e da 
distância de Levenshtein. O objetivo disso é tentar achar uma relação entre essas duas 
abordagens para que testes completamente automáticos possam ser realizados 
posteriormente. 

  

 

Resultados e Discussões 

 

As tabelas 1 e 2 mostram um resumo da classificação manual para os dias 1 e 2 
respectivamente. E suas colunas representam, na devida ordem, os possíveis 
resultados da classificação, a quantidade de arquivos que obtiveram cada uma dessas 
classificações e a porcentagem de arquivos que obtiveram tais classificações em 
relação ao total de testes de seu devido dia dia. 

Pode-se notar que a recuperação de erros obteve um bom resultado, tendo 46,15% de 
teste com resultado excellent e 15,38% de resultados good, onde, se somados, 
totalizam 61,53% de casos aceitáveis para o dia 1. Enquanto que, no dia 2, 40,91% dos 
resultados foram excellent e 22,73% foram good, somando 63,64% de resultados 
aceitáveis. Considerando ambos os dias, o total de resultados aceitáveis foi de 62,86%. 

Já as tabelas 3 e 4 apresentam um resumo do cálculo da distância de Levenshtein para 
os dias 1 e 2 respectivamente. As colunas da direita mostram as distâncias máximas e 
mínimas obtidas com a classificação apresentada na coluna mais à esquerda. O objetivo 
de apresentar os dados dessa forma é tentar achar um limiar que nos permita classificar 
os resultados de forma automatizada. 

Como pode-se observar, não é possível definir com clareza a partir de que distância os 
arquivos podem receber determinada classificação. Por exemplo, no dia 2, a distância 
máxima para o resultado excellent foi 5, que foi maior do que a distância mínima em 
good, 3, e em poor, 4, o que tornando possível a classificação de um arquivo com 
distância 3 como excellent, good ou poor. 

Após a análise pontual desses casos em que houve interseção no cálculo das distâncias 
entre as classificações, foram descobertos alguns problemas. O inconveniente mais 
comum é quando ocorre um erro no final do arquivo e o parser não consegue se 
recuperar, pois a classificação ideal seria poor, porém, por estar no fim, pouca 

informação é perdida e, consequentemente, a distância é pequena. 

Outro problema possível seria quando acontecem vários erros em um mesmo arquivo e 
o parser consegue se recuperar perfeitamente de todos eles, uma vez que, nesse caso, 
a classificação ideal seria excellent, porém a distância pode ser maior do que esperado. 

O motivo disso acontecer é que a distância de Levenshtein utiliza unicamente a 
similaridade entre a sequência de tokens reconhecidos como critério para a 
classificação, enquanto que a análise manual, além disso, atenta para outros critérios 
como a estrutura da árvore sintática. 
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Conclusão 

 

De modo geral, esta pesquisa mostrou que a recuperação de erros da ferramenta 
PegParser é aceitável na maioria dos casos de teste e que a avaliação utilizando a 
distância de Levenshtein não atingiu o objetivo esperado de classificar de forma 
semiautomática os resultados. 

Vale destacar que a análise baseada na distância de Levenshtein foi utilizada como uma 
abordagem semiautomática, pois os arquivos de teste adquiridos já continham erros 
sintáticos e precisaram ser corrigidos manualmente. Caso seja desejado testar uma 
grande quantidade de dados, pode-se adotar a abordagem de coletar arquivos 
sintaticamente válidos e adicionar um ou mais erros sintáticos de forma automatizada, 
eliminando todo o trabalho manual. O mesmo vale para qualquer outra abordagem 
nesse sentido. 

Um possível trabalho futuro seria aplicar o método de classificação manual abordado 
neste trabalho para avaliar o algoritmo de anotação automática da ferramenta 
PegParser e compará-lo com a anotação manual. Outra possível linha de pesquisa seria 
a adoção de um outro cálculo de distância que levasse em consideração outros critério 
como a estrutura da árvore sintática. Uma possibilidade é o algoritmo utilizado por DE 
JONGE e VISSER (2012) para o cálculo de distância entre árvores sintáticas. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Análise manual dos resultados da anotação manual para o dia 1. 

 

 

Tabela 2: Análise manual dos resultados da anotação manual para o dia 2. 
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Tabela 3: Resultados da distância de Levenshtein para o dia 1. 

 

 

Tabela 4: Resultados da distância de Levenshtein para o dia 2. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de software para aplicação de técnicas de estatística e redes 

neurais artificiais para preenchimento de falhas em bases de dados meteorológicos 

Resumo 

 

Modelos meteorológicos de previsão de tempo são aplicações matemáticas e/ou 
computacionais com objetivo de melhor compreender o comportamento de variáveis 
atmosféricas e climáticas. No entanto, o relacionamento entre as variáveis observadas 
mostra-se muitas vezes complexo, com aplicabilidade para modelos teóricos válida em 
localizações espaciais muito restritas ou em uma curta janela de tempo, o que dificulta 
a modelagem de sistemas meteorológicos. Combinando ferramentas computacionais 
avançadas como Deep Learning e o embasamento teórico em estatística aplicada às 
séries temporais, torna-se possível o desenvolvimento de ferramentas e técnicas 
complementares aos estudos meteorológicos convencionais, configurando-se como 
uma aplicação da Ciência de Dados e da Inteligência Artificial visando a modelagem de 
problemas e identificação de padrões existentes em bases de dados atmosféricas e 
climáticas. Assim, os estudos relativos a este trabalho versam sobre a temática da 
aplicação de técnicas estatísticas e computacionais em bases de dados do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) e explora o referencial teórico, os principais ensaios 
e direcionamentos obtidos para a continuidade nesta linha de trabalho, bem como revisa 
também os principais resultados acadêmicos obtidos com o referido projeto de iniciação 
científica. 

 
 
Palavras-chave: Deep Learning; Meteorologia; Séries Temporais; Análise de Dados. 

TITLE: Software development for the application of statistical techniques and artificial 

neural networks to handling missing values in meteorological databases 

Abstract 

 

Meteorological models of weather forecasting are mathematical and / or computational 
applications in order to better understand the behavior of atmospheric and climatic 
variables. However, the relationship between the variables observed is often complex, 
with applicability for theoretical models valid in very restricted spatial locations or in a 
short window of time, which makes the modeling of meteorological systems difficult. 
Combining advanced computational tools such as Deep Learning and the theoretical 
foundation in statistics applied to time series, it becomes possible to develop tools and 
techniques complementary to conventional meteorological studies, configuring itself as 
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an application of Data Science and Artificial Intelligence aiming at problem modeling and 
identification of existing patterns in atmospheric and climatic databases. Thus, the 
studies related to this work deal with the theme of the application of statistical and 
computational techniques in databases of the Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) and explores the theoretical framework, the main tests and directions obtained 
for the continuity in this line of work , as well as reviewing the main academic results 

obtained with the referred scientific initiation project. 

 
 
Keywords: Deep Learning; Meteorology; Time Series; Data Analysis. 

Introdução 

De acordo com Wilks (2006), modelagens estatísticas avaliam e quantificam a incerteza 
de modelos, tornando possível fazer estimativas para problemas não determinísticos a 
partir de um determinado conjunto de dados. Ainda na concepção de tal autor, as 
incertezas no comportamento atmosférico fazem com que as estatísticas possuam 
grande potencial de aplicação para as ciências atmosféricas, auxiliando na modelagem 
e previsão de variáveis climáticas. 

Com a popularização dos métodos computacionais e algoritmos para análise de dados 
e o desenvolvimento do poder computacional, torna-se possível processar dados não-
lineares a partir de cálculos complexos para reconhecimento de padrões e previsões de 
séries temporais, usando as chamadas Redes Neurais Artificiais (RNA) (Goldschmidt, 
2010). Como uma evolução para as RNA, avanços nos algoritmos de Inteligência 
Artificial (IA) permitiram a criação de redes neurais de múltiplas camadas, ou redes 
neurais “profundas”, conhecidas como Deep Learning (Géron, 2017). 

Com Deep Learning, tornou-se possível resolver tarefas altamente complexas 
relacionadas à identificação de padrões em dados, sendo frequentemente aplicada para 
processamento e classificações de imagens, reconhecimento de voz, sistemas de 
recomendação, dentre outros. 

Na Meteorologia, modelos de previsão e estudos climáticos, dependem de dados do 
passado para obterem respostas consistentes. No entanto, as falhas nas bases de 
dados muitas vezes impossibilita uma visão abrangente do problema, sendo necessário 
o uso de técnicas para preenchimento de tais falhas. Dentre as técnicas utilizadas, 
alguns autores usam métricas estatísticas simples como regressão linear e regressão 
linear múltipla, mas o escopo destas técnicas se mostra promissor exclusivamente para 
problemas cujas variáveis possuam dependência linear, o que não é notório em muitas 
variáveis meteorológicas. 

Assim, sabendo da possibilidade de gerar algoritmos usando redes neurais artificiais 
para preenchimento de falhas em problemas de Meteorologia, este trabalho faz uma 
revisão de literatura com a temática supracitada e realiza ensaios para o treinamento de 
algoritmos a partir do fornecimento de dados de bases meteorológicas do INMET, com 
foco no preenchimento de falhas na base de dados. 

 

Metodologia 
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A metodologia aplicada neste plano de trabalho consiste nas seguintes etapas: 

I – Estudo e revisão de literatura; 

II - Análise exploratória dos dados de bases meteorológicas; 

III – Esboço de metodologia aplicável para continuidade nos estudos. 

Na primeira etapa, de revisão de literatura, artigos e trabalhos foram pesquisados 
através da plataforma Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave gerais 
“Meteorology”, “Machine Learning” e “Deep Learning”. Com estes estudos, identificou-
se a necessidade existente em aplicação de técnicas computacionais avançadas para 
predição e preenchimento de falhas em bases de dados meteorológicas, configurando-

se assim como o objetivo central da metodologia aqui relatada. 

Passando para a segunda etapa, selecionou-se a base de dados automática do INMET, 
coletando dados diários desde 01/01/1984 até 31/12/2019. Estas datas foram 
escolhidas porque o ano de 2020, ano em que este trabalho foi finalizado, ainda não se 
encontra finalizado. Deste modo, esperando o comportamento sazonal das variáveis ao 
longo do ano, foram desconsiderados dados de 2020 para evitar o enviesamento da 
base de dados, haja vista que os meses finais do ano de 2020 estariam fora da base de 
dados e, assim, o comportamento dos meses iniciais teria maior destaque na base de 

dados. 

Com esta base de dados, foram aplicadas técnicas convencionais da ciência de dados 
para a análise exploratória, das quais destacam-se o estudo e entendimento de cada 
parâmetro na base de dados, a consistência de cada variável na base de dados, as 
correlações e autocorrelações para cada grandeza e o tratamento aplicável para o 
subsequente treinamento de algoritmo de deep learning. 

Entendendo o comportamento das séries meteorológicas como séries temporais 
multivariáveis, os dados foram organizados para serem aplicáveis a uma rede neural 
capaz de identificar padrões com esta natureza, a Long Short-Term Memory (LSTM), 
que configura-se como uma rede neural recorrente capaz de identificar padrões e assim 
predizer valores em dados que variam em uma série temporal. 

Deste modo, aplicando as normalizações e o processo de limpeza nos dados que aqui 
foram estudados, bem como associando esta base de dados ao algoritmo LSTM, 
mostra-se promissora a modelagem dos sistemas meteorológicos para preenchimento 
de falhas utilizando tal procedimento computacional. 

 

Resultados e Discussões 

 

Os resultados para o plano de trabalho aqui descrito podem ser fragmentados em 
resultados parciais e gradativos, que envolvem revisão de literatura aplicada, estudo e 
concepção de modelos e algoritmos para processamento de dados, participação em 
evento, colaboração em pesquisa científica e contando também com participação 
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vitoriosa na Competição de Ciência de Dados (CCD) do Departamento de Estatística 
(UFRN). 

Em primeiro plano, a etapa de pesquisa foi aplicada, cumprindo com o cronograma 
proposto para o projeto. Esta etapa mostrou-se de extrema importância, sendo possível 
estudar o estado-da-arte para as aplicações de algoritmos inteligentes na meteorologia 
bem como entender como tais algoritmos podem servir para auxiliar o trabalho destes 
profissionais. A seguir, como resultado deste levantamento bibliográfico, são explorados 
os principais conceitos importantes extraídos dos referidos estudos. 

Aggarwal e Kumar (2013) estudaram a natureza dos erros existentes em modelos de 
previsão para variáveis atmosféricas, sendo eles modelos numéricos ou estatísticos. 
Modelos numéricos estimam comportamentos em sistemas atmosféricos dinâmicos e o 
erro atrelado a tais modelos persiste na falta de total conhecimento das variáveis e da 
modelagem adequada para determinada região. Modelos de previsão estatística, como 
os propostos por Redes Neurais Artificiais (RNA), tratam o comportamento dinâmico 
com base em dados passados e o erro relacionado a tal aplicação se dá através de 
erros na inicialização ou erros de topologia. Os autores destacam que não existem 
modelos determinísticos para previsão atmosférica no longo prazo, mas que as RNA se 
apresentam como uma possibilidade para identificar padrões desconhecidos e, desta 
forma, prever eventos catastróficos. Assim, foi validado na literatura o potencial de 
aplicação das técnicas de IA em bases de dados meteorológicos. 

Dando continuidade aos estudos, o artigo de Iglesias et al. (2015) apresentou um exame 
preliminar que aborda a aplicação de modelos de Deep Learning para capturar 
interações complexas entre variáveis atmosféricas, testando sua aplicação para 
identificação de ondas de calor. Ondas de calor são definidas, neste trabalho, como 
eventos em que a temperatura máxima mensal excede a temperatura máxima para o 
referido mês observados os 5 anos anteriores. A complexidade dos dados estudados 
se apresenta como um grande desafio para modelos estatísticos tradicionais. Os 
autores afirmam que os resultados sugerem que as redes neurais podem fornecer 
orientações promissoras para melhorar o desempenho da previsão de eventos 
climáticos extremos. 

Em outra via, Holmstrom et al. (2016) focaram seus estudos em prever as temperaturas 
máximas e mínimas para os 7 dias seguintes, a partir de dados atmosféricos referentes 
aos 2 dias anteriores. Foram utilizados modelos de regressão linear e regressão 
funcional para fazer tais previsões, por fim comparados os resultados com modelos 
profissionais de previsão climática, obtendo resultados promissores para a modelagem 
estatística. 

Com estas referências de pesquisa, optou-se por direcionar os estudos e aplicações no 
contexto de preenchimento de falhas de variáveis meteorológicas na base de dados do 
INMET, entendendo que as falhas nestas bases de dados prejudicam o trabalho de 
cientistas em revisar o comportamento passado das séries temporais e, assim, 
prejudicando análises climáticas. Com estes modelos, não só pode-se propor o auxílio 
na reconstrução dos registros da base de dados olhando para o passado, bem como 
pode permitir uma rápida estimativa para ausência de valores em base de dados no 

futuro, embarcando tais algoritmos em plataformas de aquisição de dados atmosféricos. 

Com isso, partindo para uma análise de falhas existentes na base de dados diária do 
INMET relativo à estação automática da cidade de Natal – RN, pode-se observar na 
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Figura 01 a proporção de existência de cada variável na base de dados e, na Figura 02, 
ambas em anexo, pode-se verificar a distribuição de falhas para cada uma das variáveis 

da referida base de dados. 

Nota-se que, no intervalo de tempo selecionado de 01/01/1984 à 31/12/2019, há um 
total de 13149 dias, dos quais a quantidade de falhas para cada variável são listadas a 
seguir: 

TempMax (Temperatura Máxima): 642 

Insol (Insolação): 733 

EvapPiche (Evaporação do Piche): 841 

TempCompMed (Temperatura Compensada Média): 1156 

UmidRelMed (Umidade Relativa Média): 1327 

VelVenMed (Velocidade do Vento Média): 1001 

Prec (Precipitação): 553 

TempMin (Temperatura Mínima): 609 

Filtrando apenas pelas falhas da base de dados, aplicou-se o procedimento de análise 
de correlação de Pearson para verificar as correlações estatísticas entre a existência de 
falhas em cada parâmetro na base de dados, gerando a Figura 3, em anexo. A partir da 
análise desta figura, nota-se que há uma correlação consideravelmente forte, acima de 

0,7, entre os seguintes pares de variáveis: 

(1) TempMax – TempMin; 

(2) TempCompMed – UmidRelMed; 

(3) Prec - TempMin. 

As demais falhas entre as variáveis, quando comparadas, não apresentaram correlação 
estatística forte, variando entre correlações moderadas, fracas ou até insignificantes. 
Com isso, nota-se que a maioria das falhas entre os parâmetros analisados não se 
correlaciona fortemente com nenhuma outra variável, o que pode ser interpretado como 
uma independência estatística entre falhas: a ocorrência de um erro em uma variável 
não altera a probabilidade de ocorrência de erros em outras variáveis em uma mesma 
janela de tempo. Com esta observação, os algoritmos para preenchimento de falhas 
podem ser modelados para fazer a estimativa de uma determinada variável levando em 
consideração todas as outras, haja vista que o máximo de informação deve ser utilizado 
para aprimorar a qualidade da predição de algoritmos inteligentes. 

Ainda dentro do procedimento de análise da base de dados, para gerar um parâmetro 
adicional à base de dados, gerou-se uma variável auxiliar “EqCicloAno”, que representa 
o equivalente de uma data decompondo o ano em um ciclo trigonométrico, com o valor 
do ângulo mensurado em graus. Deste modo, o valor desta variável para o dado 
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correspondente ao dia 31 de dezembro de qualquer ano corresponderia ao valor de 
360º, enquanto o valor para o dia 01 de janeiro corresponderia ao ângulo de 0º, 

normalizando, proporcionalmente, o ano em um ciclo de 0 a 360º. 

Dando continuidade, após decompor o ano em um ciclo trigonométrico, optou-se por 
normalizar esta decomposição com relação a dois pontos críticos conhecidos, sendo 
eles os solstícios de inverno e de verão. Para isso, obteve-se o valor característico para 
o solstício de inverno, na data aproximada de 21/06, que corresponde ao valor de 
169,12º. Com este valor em mãos, somou-se 360º para cada valor, em seguida 
subtraindo o valor de 169,12º e por fim retirando o resto da divisão deste resultado por 
360º. Com isso, o valor que antes era de 169,12º, relativo ao solstício de inverno, foi 
normalizado em 0º, enquanto que o solstício de verão aproximou-se do valor de 180º, 
tornando, assim, os quadrantes do ciclo trigonométrico facilmente associáveis com as 
estações do ano. 

Após esta manipulação e com intuito de tornar ainda mais simples a associação destes 
ângulos com informações relativas às estações do ano, a informação, que antes estava 
expressa em um ângulo, foi decompostas em seno e cosseno, conforme ilustra-se na 
Figura 4 em anexo. Nesta figura, a estação inverno pode ser caracterizada pelo primeiro 
quadrante (com cosseno e seno > 0), primavera o segundo quadrante (cosseno < 0 e 
seno > 0), verão o terceiro quadrante (cosseno e seno < 0) e outono o quarto quadrante 
(cosseno > 0 e seno < 0). Esta decomposição inclui mais informação na base de dados, 
o que tende a aprimorar a qualidade da predição efetuado pelo algoritmo de aprendizado 
de máquina. 

Continuando a análise exploratória, investigou-se as distribuições de frequência dos 
dados para cada uma das variáveis estudadas através de histogramas, ilustrados na 
Figura 5. A maioria dos parâmetros apresentou formato semelhante à distribuição 
gaussiana, o que facilita a modelagem do problema utilizando técnicas de inteligência 
artificial. No entanto, a variável precipitação, ilustrada com ênfase na Figura 6, 
apresentou uma distribuição extremamente assimétrica, necessitando de um tratamento 
específico para tornar possível a modelagem do algoritmo para esta variável. O 
tratamento escolhido para os dados de precipitação corresponde à aplicação da 

Equação 1, a seguir: 

log(Prec)i = log10(Prec(i) + 1) (Equação 1) 

Para cada “i” no domínio da curva de K 

Os resultados para esta normalização podem ser observados na Figura 7. Conforme 
ilustrado, nota-se que a transformação, embora não resolva o problema de assimetria 
na precipitação, tornou a distribuição muito mais representativa, de modo que a rede 
neural possa assim aprender a prever mesmo valores baixos de precipitação e não se 
deixe influenciar muito por outliers (valores de precipitação anômalos muito elevados). 

Paralelamente à fase de estudos, o estudante ao qual refere-se este plano de trabalho 
participou da Competição de Ciência de Dados (CCD) organizada pelo Departamento 
de Estatística (UFRN), no qual o desafio proposto pelo evento seria modelar e trazer 
soluções para problemas em bases de dados meteorológicos. O trabalho apresentado 
para o evento, nomeado de “Estratégia para Preenchimento de Falhas usando Deep 
Learning e Análise do Potencial Eólico através da Distribuição de Weibull”, ofereceu 
uma estratégia para preenchimento de falhas nos dados de velocidade do vento para 
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diversas base de dados do INMET, de cidades localizadas em todos os estados 
brasileiros. 

Utilizando o algoritmo Long Short-Term Memory (LSTM) e modelando os dados em uma 
série temporal, o trabalho apresentado neste evento modelou o problema de estimativa 
de velocidade do vento para um dado dia, através de informações existentes para os 2 
dias anteriores e o dia corrente, aplicando análise PCA para reduzir a dimensionalidade. 
Para tal, selecionou-se aleatoriamente uma cidade para cada Estado, gerando falhas 
artificiais e verificando se a rede neural conseguia estimar estes dados para ela 
desconhecidos. Como resultado geral, usando uma estimativa com coeficiente de 
confiança de 95%, obteve-se uma estimativa com erro médio absoluto de 0.33 +/- 0.06 
m/s e coeficiente de correlação R = 0.78 +/- 0.038. Estes resultados para o 
preenchimento de falhas indicaram bastante eficiência do modelo utilizado, com uma 
taxa de erro relativamente baixa e uma correlação forte, tornando uma solução escalável 
que pode inclusive ser testada para outras séries na mesma base de dados. 

Ainda no que concerne à participação em eventos, o estudante palestrou também no 
Open Data Day, evento organizado pelo Instituto Metrópole Digital (IMD) em 2020. Na 
oportunidade, o mesmo ministrou a palestra intitulada “Dados Meteorológicos no Brasil: 
Investigação de Potenciais de Aplicação da Ciência de Dados nas Geociências”, na qual 
abordou a temática da importância das bases de dados abertas relativas ao 
monitoramento atmosférico e os potenciais impactos que tais bases de dados 
representam para a comunidade acadêmica, para a sociedade e a economia. 

Por fim, em termos de publicação científica, a escrita de artigo como resultado para o 
referido plano de trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento e a contribuição do 
estudante em artigos científicos de outros pesquisadores ainda está pendente de 
publicação. 

 

Conclusão 

 

Revisando o plano de trabalho, nota-se que não foi possível atingir os objetivos traçados 
no que concerne ao desenvolvimento de software. No entanto, progressos sensíveis no 
que diz respeito ao amadurecimento científico e tecnológico para o estudante foram 
notados, o que fica evidente após os relatos de pesquisa, a concepção para o problema, 
a metodologia proposta para tratamento de dados e a experiência adquirida em 
participação de eventos e em publicações científicas. 

Sobre a metodologia formulada desta-se que, embora o procedimento de análise em 
partes tenha requisitado de um processo analítico, todas as ferramentas e 
transformações aplicadas na base de dados são automatizáveis, de modo que um 
software contendo tais algoritmos seria plenamente capaz de realizar tais 
procedimentos de análise de maneira transparente para o usuário, o que significa que 
um cientista poderia utilizar desta plataforma para realizar o preenchimento de falhas 
em uma base de dados meteorológica sem ser necessário que ele recorra às técnicas 
de programação para isso. 

Em termos de resultados, infere-se que há ainda muitas análises minuciosas pendentes 
para avaliar o desempenho dos algoritmos utilizados, bem como o estudo de outros 
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algoritmos para diversificar e aperfeiçoar as técnicas aplicadas em bases de dados 
meteorológicas. Como em outras áreas, a inclusão da Inteligência Artificial nos estudos 
em meteorologia vêm sendo gradativo e mostra ainda muito potencial inexplorado, de 
modo que, no longo prazo, esta linha de pesquisa tende a ganhar maior destaque e 
proporcionar maior qualidade para a modelagem de comportamento atmosférico e 
climático. 
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Figura 1 - Proporção de falhas para as variáveis da base de dados 
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Figura 2 - Distribuição temporal de falhas na base de dados 

 

 

Figura 3 - Análise de correlação entre falhas 

 

 

Figura 4 - Decomposição de um ângulo no ciclo trigonométrico 
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Figura 5 - Histogramas para variáveis observadas 
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Figura 6 - Histograma para precipitação 

 

 

Figura 7 - Histograma para precipitação normalizada 
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TÍTULO: Visualização de dados em dashboard voltado para análise de dados 

provenientes de dispositivos de internet das coisas 

Resumo 

 

A forma de como dados são mostrados afeta diretamente na interpretação do usuário 
acerca das informações apresentadas. No contexto de internet das coisas (IoT), onde 
dispositivos são monitorados e controlados a partir dos dados que envia, a apresentação 
dessas informações afeta diretamente a forma de como esses dados serão analisados 
e, por conseguinte, na tomada de decisões acerca do gerenciamento dos dispositivos. 
Neste plano de trabalho é apresentado resultados referentes à reformulação de layouts 
de uma plataforma de gerenciamento de dispositivos IoT, com o objetivo de criar 
interfaces responsivas e que apresentem dados de formas intuitivas ao usuário para 
facilitar a análise de dados e a tomada de decisões. 

 
 
Palavras-chave: Internet das Coisas, Indústria 4.0, Visualização de dados 

TITLE: Data visualization on dashboard aimed at analyzing data from IoT devices 

Abstract 

The way in which data is shown directly affects the user's interpretation of the information 
presented. In the context of the internet of things (IoT) where devices are monitored and 
controlled from the data they send, the presentation of this information directly affects 
the way in which that data will be analyzed and, therefore, in decision-making about the 
management of devices. This work plan presents results related to the redesign of 
layouts for an IoT device management platform, with the objective of creating responsive 
interfaces that present data in intuitive ways to the user to facilitate data analysis and 
decision making. 
 
Keywords: Internet of Things, Industry 4.0, Data Visualization 

Introdução 

De maneira geral, a forma de como recursos naturais vêm sendo utilizados está 
passando por uma reavaliação no que se diz respeito ao impacto ambiental de tal 
consumo [1]. Para solucionar tal problema, uma palavra-chave surge como solução: 
controle. Com o avanço tecnológico dentro do contexto de internet das coisas [2], 
dispositivos IoT conectados à internet podem ajudar no monitoramento e gerenciamento 
de como tais recursos são consumidos. São otimizações no consumo de água, luz, 
iluminação artificial, etc. Não se limitando apenas à gerenciamento de recursos, 
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dispositivos inteligentes também são utilizados em segurança eletrônica, na área da 
saúde, em gadgets e mais, existe uma grande variedade de aplicações. 

Para haver a conexão entre dispositivos e sistemas, é utilizado um middleware [3], que 
serve como ponte para comunicação. Sistemas atuais que utilizam essa arquitetura 
parecem ter uma falha na questão do gerenciamento do consumo individual e, por 
conseguinte, no cálculo do consumo. O plano de trabalho ao qual este relatório está 
vinculado propõe a criação de uma interface gráfica desenvolvida na web composta de 
painéis de controle para monitoramento e gerenciamento de dados e de dispositivos IoT 
conectados. 

A plataforma onde a interface será desenvolvida será o SaIoT [4] (Smart Automation 
using Internet of Things), ele é utilizado como uma plataforma na nuvem para coleção 
de dados e funciona como um middleware, conectando dispositivos e sistemas, além de 
permitir visualizações intuitivas e controle remoto de dispositivos IoT. O sistema foi 
criado por professores e alunos da UFRN. 

 
Metodologia 

 

Para cumprir com a agenda do plano de trabalho, o aluno iniciou seus estudos em 
tecnologias web no começo do projeto, estudando a linguagem de programação 
JavaScript [5], a tecnologia de comunicação bidirecional WebSocket [6] junto com o 
ambiente de execução JavaScript para backend, o Node.js [7] e, principalmente, o 
framework de desenvolvimento web React.js [8]. O laboratório dispunha de 
computadores para o processo da programação. A partir do primeiro mês, foi 
apresentado ao bolsista o repositório onde o código-fonte da plataforma é guardado com 
o intuito de promover a familiarização com o código, para fazer quaisquer alterações no 
repositório, foi necessário o aprendizado do sistema de controle de versões distribuído, 
o Git [9]. No repositório, vários boards foram criados utilizando a metodologia SCRUM 
[10] para definir quais tarefas eram prioritárias para serem efetuadas e reuniões foram 

promovidas para discutir os próximos passos do desenvolvimento da plataforma. 

No início de 2020 foi iniciada a produção de um artigo em parceria com a Universidade 
de Brescia (Itália) com o tema Introducing a survey methodology for assessing 
LoRaWAN coverage in Smart Campus scenarios [11]para o 2020 IEEE International 
Workshop on Metrology for Industry 4.0 & IoT, o artigo foi escrito usando a plataforma 
Overleaf [12] e apresenta uma nova metodologia de pesquisa para encontrar a cobertura 
de redes LoRaWAN em campus inteligentes, todo o experimento foi conduzido dentro 
do campus da UFRN, em Natal. Tecnologias foram estudadas mais a fundo, como o 
protocolo de comunicação MQTT [13] e a tecnologia de conectividade LoRaWAN, todos 
já utilizados na plataforma do SaIoT. Posteriormente houve uma conferência online 
sediada em Roma, na Itália, onde os artigos submetidos para o workshop foram 
apresentados, o artigo produzido foi apresentado pelo bolsista deste projeto. 

Paralelamente à apresentação do artigo, também foi elaborado pelo aluno um novo 
plano de trabalho para o ano seguinte seguindo o foco na visualização de dados e 
gerenciamento de dispositivos, com o título “Atualização de software de dispositivos IoT 
para melhor gerenciamento dos dispositivos e visualização de dados”. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3049 

 

 
Resultados e Discussões 

 

Ao longo do ano tarefas foram criadas e concluidas visando o contínuo desenvolvimento 
da plataforma. Embora esperada a criação de uma interface de gerenciamento baseada 
em dashboards para visualização de dados, outros resultados foram adquiridos. O 
formulário de configuração de dispositivos pendentes foi reformulado, já que um 
dispositivo pode ter múltiplos sensores e controladores, a reformulação facilita a leitura 
da página por separar em caixas as diferentes categorias, promovendo uma 
configuração mais rápida e intuitiva. O bolsista se focou em tarefas voltadas ao design 
e layout das páginas, configuração de ícones, botões e posicionamento de elementos, 

além do aprendizado em áreas do backend. 

Um artigo científico foi publicado pelo bolsista e demais colegas de laboratório e 
apresentado em um congresso internacional, promovendo um grande aprendizado na 
área acadêmica para os envolvidos, além do networking com outros laboratórios 

(nacionais e internacionais). 

Dificuldades foram encontradas principalmente em relação à atualização de 
componentes já utilizados na plataforma e na aprendizagem do backend. Para 
solucionar o problema de componentes desatualizados, foi criada uma nova versão da 
plataforma, o SaIoT 2.0, onde a biblioteca de componentes utilizada, Material UI [14], 
pôde ser atualizada. Sobre a aprendizagem do backend, ao criar uma nova versão do 
software, o bolsista pôde acompanhar e aprender o processo de criação do backend, 
entendendo as peças-chave para a programação dessa parte do código. 

O SaIoT 2.0 é desenvolvido tendo em mente que vantagens do ambiente de nuvem 
(cloud computing) onde a nova arquitetura nasce, devem ser utilizadas, como: 
escalabilidade horizontal, gerenciamento de um grande número de dispositivos, 
instanciamento sob demanda (kubernetes), etc. 

O processo de criação da versão 2.0 da plataforma ainda está em andamento, como 
IoT significa algo muito abrangente, é difícil que uma única arquitetura seja adequada a 
todos os requisitos provenientes de cada área. Por esse motivo a nova versão está 
sendo projetada para ter uma arquitetura modular e escalável, com suporte a adição e 
remoção de novas funcionalidades. 

O desenvolvimento da plataforma e de seus conceitos pode impactar diretamente em 
um melhor gerenciamento de dispositivos e de seus dados, por promover uma 
visualização mais clara, a análise dos dados fica mais intuitiva para o usuário, esse 
aspecto é fundamental para um controle bem definido de recursos e dispositivos em 
geral. Na indústria 4.0, onde os dados coletados de dispositivos são utilizados na 
tomada de decisões por máquinas e inteligências artificiais, fica clara a importância de 
uma organização bem feita de como esses dados são apresentados e coletados. 

Por necessitar da conexão entre dispositivos e sistemas, o conceito de indústria 4.0 está 
diretamente ligado à área de IoT, junto a outros campos de tecnologia da informação 
como big data e inteligência artificial. Campos que ao serem utilizados em conjunto 
potencializam os meios de produção e permitem que máquinas e robôs executem 
trabalhos cada vez mais complexos, mais rapidamente e com maior independência. 
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Conclusão 

 

A indústria 4.0 tem capacidade de economizar R$73 bilhões ao ano para o Brasil [15], 
com IoT sendo um dos pilares desse conceito, é fundamental que seja criada uma base 
sólida de conhecimentos e metodologias nesta área. 

A plataforma do SaIoT se mostra como um sistema capaz de cuidar do gerenciamento 
e monitoramento de dispositivos inteligentes, o que a versão 2.0 traz é, além de alguns 
melhoramentos, a flexibilidade de implementação do sistema nos mais diversos setores, 
indústrias, prédios, controle de recursos, etc. 

A pesquisa científica é fundamental para o avanço tecnológico, além de estudar as 
metodologias que compõem a pesquisa, o bolsista aprendeu como confeccionar um 
artigo, publicar e apresentá-lo. 

Para projetos futuros, o foco é em continuar a desenvolver interfaces que facilitem a 
análise de dados. 
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TÍTULO: ANÁLISE ECONÔMICA CONSIDERANDO INCERTEZAS DO PREÇO E 

CÂMBIO NA INDUSTRIA DE PETRÓLEO 

Resumo 

A indústria de petróleo está sob direto impacto de uma série de incertezas de cunho 
técnico, tecnológico, econômico, entre outros. Este trabalho foca no aspecto econômico 
da incerteza envolvendo um projeto de desenvolvimento e produção, especificamente, 
no que tange a expectativa de oscilação cambial do Dólar, moeda de negociação 
internacional de barris de petróleo, em relação ao Real, assim como a incerteza 
relacionada aos preços do petróleo e sua oscilação no mercado internacional. O 
governo federal e os estaduais usam para calcular a participação que recebem da 
produção de campos de petróleo um conceito chamado preço de referência do petróleo. 
O cálculo desse preço leva em conta as duas variáveis incertas, preço e câmbio, que 
estão no atual cenário com altíssima volatilidade. O estudo encontrasse em fase de 
desenvolvimento e ao longo do projeto será aplicado um modelo de opções reais com 
duas variáveis estocásticas em uma situação de expectativa de incerteza cambial e de 
mercado. 

 

Palavras-chave: Avaliação econômica. Oscilação cambial. Opções reais. 

TITLE: ECONOMIC ANALYSIS CONSIDERING PRICE AND EXCHANGE 

UNCERTAINTIES IN THE OIL INDUSTRY 

Abstract 

The oil industry is directly impacted by a series of uncertainties of a technical, 
technological, economic nature, among others. This paper focuses on the economic 
aspect of the uncertainty involving a development and production project, specifically, 
with regard to the expectation of the exchange rate oscillation of the Dollar, the 
international trading currency for barrels of oil, in relation to the Real, as well as the 
uncertainty related to prices of oil and its oscillation in the international market. The 
federal government and the states use to calculate the share they receive from the 
production of oil fields a concept called the reference price of oil. The calculation of this 
price takes into account the two uncertain variables, price and exchange rate, which are 
in the current scenario with extremely high volatility. 
The study was in the development phase and throughout the project a model of real 
options with two stochastic variables will be applied in a situation of expectation of 
exchange and market uncertainty. 
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Keywords: Economic evaluation. Exchange rate fluctuation. Real options. 

Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

As incertezas modificam as expectativas relacionadas à viabilidade de diversos projetos 
tornando-os viáveis ou não, ou seja, opções reais possuem o poder de avaliar e valorar 
os custos e benefícios intangíveis da flexibilidade ao longo da vida de um projeto. 

A série histórica, observando tendências de longo prazo e volatilidade das variáveis, 
preço e câmbio, que influenciam receitas e custos operacionais, são aspectos 
fundamentais para a aplicação de um modelo de opções reais na decisão de 
investimento de um projeto de desenvolvimento de um campo de petróleo. 

O estudo é pertinente, pois é fundamental a identificação de como representar as 
incertezas de mercado e tecnológica na indústria de petróleo em um modelo de 
avaliação econômica de projetos. 

 
Metodologia 

 

2. METODOLOGIA 

Inicialmente realizou-se um estudo referente aos tópicos de Matemática Financeira, 
avaliação econômica e incertezas, técnicas de análise de investimentos básicas e 
técnicas de levantamento de dados quantitativos. Em seguida pesquisou-se sobre as 
variáveis referentes ao preço do petróleo e a oscilação cambial do dólar, por fim, foi 
analisada a metodologia de cálculo dos preços de referência para estimativa de 
valoração de um campo de petróleo e também foi feito um estudo sobre a teoria das 
opções reais. 

2.1 PREÇO DO PETRÓLEO 

O barril de petróleo possui em torno de 159 litros e sua cotação oscila no mercado 
internacional durante 24 horas. Há 2 tipos principais de cotação para o barril de petróleo, 
o WTI (West Texas Intermediate) que é a principal referência para o mercado 
americano, e o Brent que é a principal referência dessa commodity para o mercado 

europeu. 

É evidente que um ativo financeiro como o petróleo seja submetido a oscilações de 
preço. Como sabemos, nesse ativo existem fortes correlações com investimentos de 
âmbito internacional, levando a uma flutuação de preços de forma direta ou indireta. 

A cotação do petróleo é afetada principalmente pela lei da demanda e da oferta. Se há 
petróleo sendo produzido em excesso, o preço tende a cair, mas se há restrição da 
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oferta, a cotação do barril pode disparar. Na figura 1, podemos observar um gráfico que 
mostra oscilações na cotação do petróleo WTI e Brent. 

  

Figura 1: Oscilação do preço do petróleo. 

  

2.2 OSCILAÇÃO CAMBIAL DO DÓLAR 

O dólar é a moeda oficial dos Estados Unidos, a maior economia mundial. Por isso, 
quase a totalidade das transações internacionais realizadas no mundo são feitas em 
dólar. Obviamente, qualquer alteração ou flutuação da economia norte-americana, terá 
um efeito favorável ou desfavorável na cotação da moeda em diversos países do 

mundo. 

A cotação do dólar funciona de acordo com a taxa de câmbio, isto é, segundo a relação 
entre as economias dos países. O câmbio é o que define quantos reais são necessários 
para comprar um dólar. A taxa é flexível, porque muitos fatores políticos e econômicos 

influenciam as transações comerciais entre as nações. 

A cotação do dólar varia conforme qualquer outro produto: é regida pela lei da oferta e 
da procura. Assim como qualquer outro produto ou serviço, quando a oferta excede a 
procura, o preço pode cair. Porém, quando a demanda supera a oferta, o preço tende a 

aumentar. 

Há 2 tipos de cotações para o dólar, o dólar turismo e o comercial. As principais 
diferenças entre os dois é que a categoria comercial só pode ser comercializada por 
instituições financeiras e empresas e tem o valor mais barato em relação ao turismo. Na 
figura 2, podemos observar um gráfico que mostra oscilações na cotação do dólar 
comercial e dólar turismo. 

Figura 2: Oscilação cambial do dólar. 

  

2.3 PREÇOS DE REFERÊNCIA 

No site da Agência Nacional de Petróleo (ANP) foram coletados os Preços de 
Referência do Petróleo (PRP) referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020. A figura 3 
mostra o local do site onde esses dados foram coletados: 

  

Figura 3: Local no site da ANP onde disponibiliza os preços de referência. 
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São disponibilizados arquivos em pdf’s referentes ao preço de referência de cada mês. 
Esses arquivos foram baixados 1 por 1 e em cada arquivo coletado e planilhado o preço 

de referência do respectivo mês. 

2.4 TEORIA DAS OPÇÕES REAIS 

Abreu (2007), Dias (2005) e Trigeorgis (1996) discutem que a avaliação financeira a 
partir da perspectiva das opções reais é uma boa ferramenta para o processo de tomada 
de decisão da indústria do petróleo. O petróleo bruto é uma mercadoria que tem um 
mercado muito incerto, com as variáveis de preço e câmbio, que apresentam um nível 
de volatilidade historicamente considerável, fazendo a incerteza de preços como uma 
parte intrínseca da indústria. 

O cálculo do valor de projetos baseados no preço de referência não pode ser 
determinístico, devido as variáveis incertas, como preço e câmbio, assim necessita de 
ferramentas de análise de investimentos sob condições de incerteza, como as opções 
reais. 

Na figura 4, podemos observar que a partir do momento que existe os recursos, seja 
capital do acionista ou de terceiros, a empresa possui flexibilidade na decisão em aplicar 
os recursos: investir no projeto A, projeto B, projeto C ou possíveis opções de adiar um 
investimento, abandono de um projeto ou mudança de escala de produção. O objetivo 
da teoria das opções reais consiste nas mensurações quantitativas, atribuindo valor 
monetário à flexibilidade existente nos projetos (TRIGEORGIS, 1996). 

  

Figura 4: Ideia geral da teoria das opções reais.  

 
Resultados e Discussões 

 

  

3. RESULTADOS 

Os operadores que apresentam à ANP a curva PEV (Ponto de Ebulição Verdadeiro) do 
petróleo produzido em seus campos/blocos tem estes atrelados a uma corrente de 

petróleo atribuída pela ANP, em função das características da curva PEV encaminhada. 

O valor do petróleo representado pela corrente atrelada ao campo deve ser utilizado 
pelo concessionário para cálculo das participações governamentais. O preço de 
referência do petróleo nacional calculado para cada mês, em reais por metro cúbico, é 
obtido através da média mensal do preço do petróleo tipo Brent, em dólares por barril, 
ao qual se incorpora um diferencial de qualidade (positivo ou negativo) visando adequar 
o preço da corrente avaliada à sua qualidade. 
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A conversão para a moeda nacional é feita pela média mensal das taxas de câmbio 
diárias de compra do dólar norte-americano, segundo informado pelo Banco Central do 

Brasil. 

Apresenta-se abaixo a fórmula de cálculo do preço de referência do petróleo: 

 

Pref = TC * 6,2898 * ( PPref + Dq) 

 Em que: 

Pref: preço de referência do petróleo da corrente em R$/m³;  

TC: é a média mensal das taxas de câmbio diárias para compra do dólar 

americano, segundo o Banco Central;  

6,2898: constante utilizada para conversão volumétrica de metros cúbicos para 

barris de petróleo;  

PPref: valor médio mensal dos preços diários do petróleo utilizado com 

referência internacional para preço do petróleo, definido no art. 2°, inciso XI, Resolução 

ANP n° 703/17, em dólares americanos por barril, para o mês cujo o preço se calcula;  

Dq: o diferencial de qualidade entre o petróleo nacional e o petróleo de 

referência. 

De acordo com os Preços de Referência do Petróleo (PRP) disponibilizados pela 

ANP, foram coletados dados de 84 correntes em diversas bacias do Brasil, referentes 

aos anos de 2018, 2019 e 2020. A figura 5 mostra um exemplo de como a ANP 

disponibiliza esses dados: 

  

Figura 5: Preços de Referência do Petróleo (PRP). 

 

No total foram avaliados os dados disponibilizados de janeiro de 2018 a agosto de 2020, 
ou seja, 32 meses. Em todos os meses analisados o campo que foi avaliado com o 
maior preço de referência foi a corrente Gavião Real na bacia da Parnaíba. Já a corrente 
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que apresentou o menor preço foi a da fazenda Belém, a qual está localizada na bacia 
potiguar. 

Observamos que são 3 os fatores que influenciam no preço do petróleo: taxa de câmbio, 
preço do petróleo e as características físico-químicas do petróleo (qualidade). O preço 
e o câmbio são as variáveis incertas, que serão as variáveis de entrada do modelo de 
avaliação econômica que será executado nas próximas etapas desse projeto de 

pesquisa. 

 
Conclusão 

 

4. CONCLUSÃO 

Neste estudo foi abordado o assunto de análise econômica na indústria de petróleo, 
considerando incertezas de preço e câmbio. Ao longo do projeto será aplicado um 
modelo de opções reais com duas variáveis estocásticas em uma situação de 
expectativa de incerteza cambial e de mercado, verificando uma indicação de diferença 
na tomada de decisão, quando comparada com a metodologia tradicional de análise 
econômica de projetos. Este trabalho foi fundamental para obtenção de conhecimento 
e dados que serão importantes na execução do modelo de avaliação econômica. 
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Figura 1: Oscilação do preço do petróleo. 

 

 

Figura 2: Oscilação cambial do dólar. 
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Figura 3: Local no site da ANP onde disponibiliza os preços de referência. 

 

 

Figura 4: Ideia geral da teoria das opções reais. 
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Figura 5: Preços de Referência do Petróleo (PRP). 
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TÍTULO: Previsão de radiação solar a partir de dados meteorológicos com modelo de 

aprendizagem profunda 

Resumo 

O enorme avanço científico e tecnológico dos últimos anos permitiu que produção de 
energia solar se tornasse cada vez mais eficiente e acessível. Como consequência 
disso, os custos de instalação de painéis solares foram drasticamente reduzidos, e um 
número muito maior de residências e edifícios passaram a produzir energia dessa forma. 
Entretanto, o fato desse tipo de geração ser altamente intermitente e não controlável 
provou-se um desafio para as concessionárias de energia, visto que estas precisam a 
todo momento buscar igualar a produção de energia ao seu consumo. O objetivo deste 
artigo é propor uma metodologia que utiliza dados meteorológicos para estimar a 
radiação solar futura, ajudando, dessa forma, a integração da produção de energia solar 
à rede elétrica. Para isso, neste artigo, modelos estatísticos tradicionais são 
comparados à técnicas modernas de aprendizagem profunda para identificar qual é a 
forma mais indicada de realizar tal previsão. 
 
Palavras-chave: Energia solar, modelagem preditiva, aprendizagem profunda. 

TITLE: Solar radiation forecast from weather data with deep learning model 

Abstract 

The enormous scientific and technological advances of the last years have allowed the 
production of solar energy to become increasingly efficient and accessible. As a 
consequence, the costs of installing solar panels have been drastically reduced, and a 
much larger number of homes and buildings have started to produce energy in this way. 
However, the fact that this type of generation is highly intermittent and uncontrollable has 
proved to be a challenge for energy suppliers, as they must constantly seek to match 
energy production to consumption.. The purpose of this article is to propose a 
methodology that uses meteorological data to estimate future solar radiation, thus 
helping the integration of solar energy production into the electricity grid. For this, in this 
article, traditional statistical models are compared to modern techniques of deep learning 
to identify which is the most suitable way to make such a forecast.  
 

Keywords: Solar energy, predictive modeling, deep learning. 

Introdução 

Observa-se nas últimas décadas um enorme investimento em tecnologias de produção 
de energia solar, tornando-a bem mais barata e acessível. Como consequência disso, 
os custos de instalação de painéis solares foram drasticamente reduzidos, e um número 
muito maior de residências e edifícios passaram a produzir energia dessa forma. De 
2010 a 2020, a produção mundial de energia fotovoltaica cresceu de 37 gigawatts para 
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770 gigawatts, um aumento anual de 35,4%, segundo International Energy Agency 
(2016). 

Esse cenário, apesar de representar um enorme passo na redução da dependência de 
energias provenientes de combustíveis fósseis, representa um imenso desafio para as 
distribuidoras de energia. Isso se deve ao fato da energia solar ser altamente 
intermitente (variando ao longo do dia, e extremamente dependente de condições 
climáticas) e incontrolável. As concessionárias buscam a todo momento igualar a 
produção de energia ao seu consumo. O consumo é altamente regular, e por isso já não 
representa um desafio tão grande. Porém, com o aumento de geração de energia 
provinda de fontes intermitentes, como a solar, aumenta a volatilidade da produção, 

tornando-a mais difícil de ser prevista. 

Sharma et al. (2011) mostra que a complexidade de prever a produção de energia solar 
aumenta seus custos de integração à rede elétrica, fazendo com que as concessionárias 
repassem esses custos aos consumidores, dificultando sua adoção. Dessa forma, torna-

se necessária uma metodologia que consiga estimar de forma precisa tal produção. 

Por isso, ao longo deste artigo será feita uma análise de modelos preditivos que utilizam 
dados meteorológicos para estimar a radiação solar futura. A geração de energia solar 
é diretamente proporcional à radiação solar, e por isso ela será usada aqui como um 

indicador da produção e variável a ser prevista. 

Inicialmente é feita a análise exploratória dos dados, na qual é descrita seu conteúdo, o 
processo de pré-processamento, suas características estatísticas e suas componentes 
de tendência e sazonalidade. Em seguida, são descritas 3 formas diferentes de estimar 
a radiação solar, incluindo um modelo estatístico tradicional para análise de séries 
temporais chamando ARIMA e uma técnica moderna de aprendizagem profunda, 
chamada LSTM. Por fim, é feita a análise de resultados obtidos e são tiradas as 
conclusões sobre o trabalho. 

 
Metodologia 

 

A primeira etapa do processo foi a aquisição dos dados. Estes foram obtidos a partir do 
Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), disponibilizado pelo 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

O conjunto contém as variáveis: data, precipitação (mm), temperatura máxima (°C), 
temperatura média (°C), temperatura mínima (°C), umidade relativa do ar (%), 
velocidade do vento (Km/h) e radiação (J/m2). 

Em seguida, foram traçados os histogramas de cada umas das variáveis, para poder 
visualizar como seus valores estavam distribuídos. Foi observado que, com exceção da 
precipitação, a maioria das variáveis possui uma distribuição próxima da normal, e que 
a maioria delas é relativamente simétrica. A exceção nesse caso é da radiação, na qual 
se observa uma forte assimetria à esquerda. 
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Distribuições normais, ou gaussianas, são preferíveis pois grande parte dos métodos de 
análise estatística e modelos preditivos foram desenvolvidos para distribuições normais 

ou aproximadamente normais. 

Após a análise das distribuições, a correlação cruzada dos dados foi visualizada. A 
correlação cruzada mostra a correlação entre duas variáveis em função da diferença de 
tempo (lag). Ou seja, mostra a correlação entre uma variável x[t] e uma variável y[k], 
para k = [t, t-1, t-2 ...]. Foi observado que, com exceção da velocidade do vento, existe 
uma correlação significativa entre o valor atual da radiação e os valores passados das 
outras variáveis. Algumas das correlações são positivas, como entre a radiação e a 
temperatura, e outras negativas, como entre a radiação e a precipitação. Outro ponto 
importante que foi possível visualizar é que, como esperado, a correlação diminui com 
o passar do tempo, indicando que os valores anteriores mais recentes tem uma 
correlação maior com o dia seguinte. 

A maioria dos métodos estatísticos para análise de séries temporais considera que a 
mesma é estacionária. De acordo com Horváth, Kokoszka e Rice (2014), uma série 
temporal é estacionária se suas características estatísticas, como a média e o desvio 
padrão, mantém-se constantes ao longo do tempo. Isso indica que o processo gerador 
da série não está se modificando. Uma forma extremamente eficiente de analisar se 
uma série é estacionária é realizar a decomposição do sinal em 3 componentes, sendo 
elas: Tendência, Sazonalidade e Resíduo. 

A componente de tendência indica o comportamento a longo prazo da série, ou seja, se 
ela tende a crescer, a diminuir ou permanecer igual, e se esse crescimento ou 

diminuição é linear, exponencial, etc. 

A componente de sazonalidade indica comportamentos que se repetem ao longo da 
série com uma determinada frequência. 

O resíduo é a componente que resta quando eliminadas as componentes de tendência 

sazonalidade. 

Visto que a tendência e a sazonalidade podem ser modeladas por funções 
determinísticas, pode-se calcular seus valores em cada instante de tempo, logo não é 
necessário incluí-las na modelagem do problema. Com isso, o modelo pode ser criado 

para prever apenas a componente residual. 

Após a análise e tratamento dos dados da série temporal, foi realizada a etapa de 
modelagem do problema. Como dito na introdução, o objetivo é desenvolver um modelo 
que preveja a radiação solar a partir dos valores de todas as variáveis dos dias 
anteriores. Visto que a radiação é uma variável numérica, trata-se de um problema de 
regressão. Como múltiplas variáveis são usadas para a previsão, esse é um problema 
de regressão multivariado. 

Como apresentado anteriormente, o objetivo é comparar o desempenho de um método 
de aprendizagem de máquina ao desempenho de modelos estatísticos tradicionais. 
Para servir de base de comparação para ambos, foi calculado qual seria o RMSE (raiz 
do erro médio quadratico) se o valor da radiação do dia anterior fosse apenas repetido. 
Este método é conhecido como Naive method (Método ingênuo), visto que é a melhor 
solução que não utiliza qualquer tipo de calculo avançado. 
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Um dos métodos estatísticos tradicionais mais utilizado para previsão de séries 
temporais é o modelo ARIMA, que vem da sigla em inglês para modelo auto-regressivo 
integrado de médias móveis. A componente AR indica que a variável é regressada dos 
seus valores anteriores, ou seja, resultado de uma regressão linear dos valores 
passados. A componente 

MA indica que o erro dessa variável (a diferença entre ela a regressão dos valores 
anteriores) é uma combinação linear dos erros anteriores. Por fim, a componente 
integrativa (I) indica que o variável é substituída pela diferença entre ela e seus valores 
anteriores. 

O modelo de aprendizagem profunda escolhido para a análise foi o LSTM (Long-Short 
Term Memory), um tipo especial de rede neural recursiva, tido como o estado da arte 
para a previsão de séries temporais, como mostra o trabalho de Guo et al. (2016). Uma 
rede neural é um modelo de aprendizagem de máquina que se baseia em uma estrutura 
formada por “neurônios”, que por sua vez são organizados em camadas. Cada neurônio 
de uma camada específica recebe como entrada as saídas dos neurônios da camada 
anterior, realiza uma operação matemática (uma soma ponderada das entradas de 
acordo dos pesos definidos e aplica uma função não linear), e em seguida transmite o 
resultado aos neurônios da camada seguinte. A rede possui uma camada de entrada, 
na qual são inseridos os dados, e uma camada de saída, que retorna o resultado da 
classificação ou regressão. Entre elas, podem existir inúmeras camadas, chamadas de 
camadas escondidas, ou hidden layers. Nos últimos anos, um número cada vez maior 
de aplicações vem utilizando redes neurais, visto sua enorme capacidade de extrair 

informação a partir de conjuntos de dados complexos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Após testar os 3 tipos de modelos propostos, em resumo, foram obtidos os resultados 
em termos de RMSE: 1.083 para o método Naive, 0.873 para o método ARIMA e 0.872 

para o LSTM. 

Pode-se inicialmente concluir dois pontos sobre esses resultados. O primeiro é que 
ambos os modelos ARIMA e LSTM superaram o método Naive, obtendo um RMSE 
cerca de 20% menor. O menor RMSE indica que os valores previstos por esses dois 
modelos foram mais próximos dos valores reais, quando comparados ao método Naive. 
Isso demonstra que as variáveis utilizadas como entrada dos modelos possuem de fato 
alguma informação a respeito do valor futuro da radiação solar, e que os modelos foram 
capazes de extrair parte dessa informação. 

O segundo ponto é que os modelos ARIMA e LSTM tiveram RMSE praticamente 
idênticos. Dado que dois modelos, que possuem abordagens completamente diferentes, 
tiveram o mesmo desempenho, a hipótese mais provável é que o fator limitante para a 
previsão esteja nos dados utilizados. Os dados de entrada aparentam não possuir 
informação suficiente a respeito da radiação solar futura para que o erro na previsão 
seja mais baixo. 
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Visto que a expectativa era de que o modelo LSTM, considerado mais avançado, 
superasse o modelo ARIMA, pode-se indicar algumas possíveis razões para que seu 

resultado não tenha sido tão bom: 

Pequena quantidade de dados - Apesar do conjunto de dados conter cerca de 13 mil 
amostras, no contexto de uma rede neural, isso é considerado pouco. Uma das maiores 
vantagens das redes neurais é que ele é o modelo que melhor escala com o crescimento 
do dataset. Um conjunto de dados de um período mais longo ou dados de maior 
resolução (dados horários em vez de diários, por exemplo) podem diminuir o erro do 
modelo. 

Imprevisibilidade da variável alvo - Mesmo com uma análise feita corretamente e um 
modelo capaz, ainda é muito difícil prever dados futuros se não existir suficiente 
correlação entre o dados e os dados anteriores. A utilização de mais variáveis, como 
por exemplo a cobertura do céu (quanto da atmosfera na região está coberta por 
nuvens) pode trazer mais informação para o modelo, proporcionando estimativas mais 

precisas. 

 
Conclusão 

 

Ao longo deste projeto, as características dos dados meteorológicos em estudo foram 
analisadas, com objetivo de melhor compreender seus comportamentos e como se 
relacionam com radiação solar, variável alvo dos modelos. Entre essas características, 
estão suas distribuições, suas correlações-cruzadas com a variável alvo, além de suas 
componentes temporais, que foram decompostas em tendência, sazonalidade e ruído. 

Também foram analisados modelos para previsão de séries temporais, sendo um deles 
já vastamente estudado pela academia, o ARIMA, e outro que vêm ganhando bastante 
destaque nos últimos anos, com o enorme avanço e ganho de popularidade dos 
algoritmos de aprendizagem de máquina, o LSTM. Os resultados obtidos mostraram um 
desempenho muito similar entre ambos os modelos na tarefa de prever a radiação solar, 
e algumas hipóteses foram levantadas a respeito disso, dando indicações para futuros 
estudos. 

A radiação solar, assim como vários outros fenômenos meteorológicos, mostra-se difícil 
de prever até para os mais avançados modelos, e mais estudos serão necessários para 

alcançar uma maior confiança nos resultados obtidos. 
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Anexos 

 

 

Histogramas das variáveis analisadas. 
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Correlação cruzada entre as variáveis. 

 

 

Decomposição da variável de radiação em suas componentes de Tendência, 
Sazonalidade e Ruído. 
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Previsão com o método Naive. 

 

 

Previsão com o método ARIMA. 
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Previsão com modelo LSTM. 
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TÍTULO: Estudos de Equações Diferenciais em Sistemas de Competição Aparente 

Resumo 

Sistemas de competição populacionais, apesar de serem afetados por diversos fatores 
externos, podem ser modelados por leis matemáticas muito bem definidas. Um bom 
caminho para entender esses sistemas de competição populacional é a análise e estudo 
das equações obtidas para esses modelos, por meio de mudanças de entradas e/ou 
parâmetros. Nesse trabalho, serão estudadas equações que descrevem a dependência 
do comportamento de espécies em competição no mesmo habitat, que podem ser 
validadas por exemplos biológicos já observados na prática. Ao analisar um modelo com 
três espécies sem nenhuma difusão, obtemos uma série de pontos de estabilidade que 
ajudam a analisar como as taxas de competição intraespecíficas e interespecíficas 
influenciam a organização final do sistema. Adicionalmente, a análise da equação com 
difusão não-padrão mostra uma dependência direta da nitidez da dispersão do sistema 
com a densidade de cada espécie. 
 
Palavras-chave: Dinâmica de populações. Presa-Predador. Simulações numéricas. 

TITLE: Studies of Differential Equations in Apparent Competition Systems 

Abstract 

Populational competition systems, despite being affected by several external factors, are 
modeled by well-defined mathematical laws. The analysis and study of the equations 
obtained from these models through changes in inputs and parameters, is a good way 
to understand these population competition systems. In this paper, will be studied 
equations which describe the dependence of the behavior of species in competition 
sharing the same habitat, validated by biological examples of them already happening in 
practice. When analyzing a model with three species with no diffusion, we obtain a series 
of stability points that dictate how the intraspecific and interspecific competition rates 
affects the system final organization. Additionally, the analysis of the equation with 
density-dependent diffusion shows a direct dependence on the force of dispersion of the 
system with the density of each species. 
 
Keywords: Population dynamics. Predator-prey. Numerical simulations. 

Introdução 

O estudo numérico de dinâmicas populacionais nos permite estudar como o futuro de 
uma população de uma dada espécie pode ser influenciado por mudanças em suas 
características internas, como, por exemplo, taxas de nascimento e/ou de mortalidade. 
O primeiro modelo de sistema dinâmico incluindo duas espécies interagindo entre si, 
uma como o predador e outra como a presa, foi proposto inicialmente em 1925 pelos 
matemáticos Alfred James Lotka e Vito Volterra. Nesse modelo, a espécie das presas 
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possui alimentos em abundância enquanto a alimentação da espécie dos predadores é 
a própria população de presas (Gavina et al., 2018).  
Estudos feitos sobre dinâmicas populacionais fornecem dados que podem responder a 
questões importantes, tais como, sobre os esforços de controle (por exemplo, qual é a 
população esperada para determinado momento e se alguma intervenção deve ser feita 
para mudar essa previsão), melhorar a previsão de tendências populacionais e ajudar 
na escolha de agentes de controle biológico (Juliano, 2007). Com a maior incidência de 
avanços científicos nessa área de pesquisa, os modelos matemáticos se aproximam 
cada vez mais da realidade, isso se deve à inclusão de outras interações entre espécies 
(como, por exemplo, competições interespecífica e intraespecífica, mutualismo e 
parasitismo) e da adição de fatores de distribuição espacial como o da difusão. Além 
disso, é possível criar simulações cada vez mais realistas com a “transformação” das 
equações populacionais características em algoritmos computacionais que analisam, 
sob parâmetros pré estabelecidos, como estará o arranjo espacial dessa população 
após uma quantidade de tempo previamente escolhida.  
Alan Turing mostrou que a morfogênese química poderia surgir de uma instabilidade 
linear de um estado espacialmente uniforme, dando origem à formação de padrões 
periódicos em sistemas de reação-difusão denominado Padrão de Turing (Karing et al., 
2018). Contudo, a única possibilidade para que este Padrão de Turing ocorra é quando 
a dispersão dos indivíduos das espécies dependem da concentração espacial de outros 
indivíduos (Triaca; Batista, 2020), este tipo é chamado de difusão não-padrão.  
Nosso trabalho tem dois objetivos: (1) a análise numérica das equações do modelo 
competitivo de Lotka-Volterra para três espécies; (2) a implementação do modelo de 
difusão não-padrão de duas espécies para n espécies, em equações diferenciais que 
levam em conta sistemas de competição entre indivíduos de mesma espécie 
(intraespecífica) e sistemas de competição entre indivíduos de espécies diferentes 
(interespecíficas).  
Além disso, é necessário o estudo numérico da estabilidade das equações encontradas 
tal como a verificação de sua concordância com experimentos e estudos feitos 
previamente sobre esse tema. Para atingir os objetivos da pesquisa foi feito: (a) estudo 
da arte; (b) estudo das equações para duas espécies com difusão padrão e não-padrão; 
(c) a expansão para n espécies das equações previamente verificadas para duas 
espécies. Está sendo feito: (a) a comparação das equações para n espécies com 
modelos observados experimentalmente na natureza. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa foi realizada em três etapas. Em um primeiro momento, foi feita a leitura da 
literatura cientifica atual sobre equações diferenciais em sistemas biológicos assim 
como o estudo matemático dos trabalhos feitos previamente neste projeto de pesquisa. 
Posteriormente, foi realizada a expansão das equações de competição de Lotka-
Volterra de duas para três espécies e a expansão das equações do modelo de 
competitivo com o fenômeno da difusão não-padrão para n espécies. Finalmente, na 
terceira etapa, foi iniciado o estudo de equações diferenciais para a verificação da 
estabilidade das equações encontradas. Para os cálculos feitos nesse trabalho foram 
utilizados os recursos computacionais WolframApha e eMathHelp.  
Inicialmente, foram estudadas as equações de Lotka-Volterra, as quais descrevem um 
modelo de crescimento populacional de duas espécies interagindo, uma atuando como 
a presa e a outra como o predador. Com isso, foi considerado o comportamento 
matemático de sistemas de competição aparente, que é definido por uma interação 
indireta que gera um efeito negativo de uma espécie na taxa de crescimento 
populacional (ou abundância) de outra espécie (Morris et al. 2004). Após este estudo, 
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foi feita a expansão das equações já existentes para um modelo de três espécies. Em 
seguida, faremos a comparação dos resultados encontrados com os de estudos 
experimentais da literatura que utilizam esses mesmos parâmetros. Segundo Slobodkin 
(1961, p. 125) o desafio mais importante é determinar qual o grau de diferença ecológica 
necessária para permitir coexistência entre as espécies, os pontos críticos encontrados 
da expansão das equações devem mostrar qual deve ser o arranjo entre as taxas de 
competição necessárias para que a coexistência entre espécies seja alcançada.  
Ao inserir o processo de dispersão, foi gerado um grupo de equações que consideram 
tanto a competição quanto com a difusão dependente da densidade local de cada uma 
das espécies. O modelo foi inicialmente expandido para três espécies e posteriormente 
para n espécies, considerando apenas uma presa. Finalmente, foi feito o modelo 
expandido para n espécies, sendo x a quantidade de presas e n-x a de predadores. 
 
Resultados e Discussões 

 
As equações mostradas em Eq.(1), representam o modelo competitivo para três 
espécies, onde “ri“ é a taxa de natalidade de i, “ui“ é a sua densidade populacional, “aii“ 
representa a taxa de competição intraespecífica (efeito que “i” tem sob “i”). e “aij” a taxa 
de competição interespecífica, (efeito que “j” tem sob “i”). 
Em Eq.(1) é mostrado a expansão do modelo original de Lotka-Volterra de duas para 
três espécies. Para esse sistema, foram encontrados oito pontos críticos que são 
representados pelas Eq.(2) e Eq.(3).  
Esses pontos representam as condições necessárias que as taxas de competição 
devem obedecer para que haja o equilíbrio do sistema. Na Eq.(2) é proposto um 
equilíbrio onde pelo menos uma das espécies tende à extinção. A análise numérica da 
Eq.(3) nos leva a um problema mais complexo, onde há a existência das três espécies 
simultaneamente. Ao desenvolver a Eq.(1), temos Eq.(4).  
Um estudo feito por Robert Inger e Bernard Greenberg, com três espécies de sapos 
(genus Rana) em 1966, mostra que a competição intraespecífica pode atuar como um 
freio no crescimento populacional, ou seja, à medida que a densidade de uma espécie 
aumenta, ela inibe seu próprio crescimento mais do que o crescimento populacional das 
outras espécies. Podemos ver uma verificação de tal fenômeno na Eq.(4), onde o termo 
de densidade populacional “ui“ aparece em todos os nos termos negativos da espécie 
“i”, sendo assim, a mais afetada pelo próprio crescimento.  
Adicionalmente, na Eq.(5), foi feita a expansão das equações de difusão não-padrão 
para n espécies com n-m predadores, onde “mi” é taxa de movimentação aleatória, “dii” 
é a taxa de auto-difusão dependente da densidade e “dij” é a taxa de difusão dependente 
da densidade.  
Hiromi Seno (1990) em um estudo feito com cardumes de peixes em nidificação, diz que 
a tendência à difusão não-padrão torna-se mais nítida conforme a densidade do grupo 
aumenta. Segundo ele, esse tipo de movimentação dependente da concentração é 
benéfica principalmente para as presas, devido ao compartilhamento mais adequado de 
alimentos e transferências de informações. Tendo em vista isso, podemos observar na 
Eq.(5), que o termo responsável pela difusividade é diretamente proporcional à 
densidade populacional “um”, estando de acordo com a análise feita por Seno.  
Nesse modelo desconsideramos o efeito competitivo que as espécies das presas têm 
sob os predadores, ou seja, aij=0 quando 0 < i ≤ x e x < j ≤ n. Além disso, foi observado 
que locais com alta quantidade de presas são mais atrativos para as espécies do que 
locais com abundância de predadores. Devido a isso, este modelo auxilia na maior 
sobrevivência das presas por reduzir sua competição interespecífica, contudo, os 
predadores também são beneficiados pela redução em sua competição intraespecífica. 
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Conclusão 

 
Nosso modelo de competição com três espécies possui oito possibilidades de chegar à 
estabilidade. Podemos perceber numericamente que, com essa quantidade de grupos, 
a inibição do crescimento populacional de uma espécie está mais relacionada com sua 
competição intraespecífica do que interespecífica. Quando estamos em um ambiente 
controlado, é útil conhecer quais taxas estão influenciando o comportamento do sistema 
para que, por exemplo, possamos saber exatamente como intervir para obtenção de um 
resultado específico.  
O modelo competitivo de Lotka-Volterra já foi discutido e analisado por vários autores, 
contudo, a inclusão do termo de difusividade dependente da densidade é uma 
perspectiva ainda nova nessa área de pesquisa. A análise das equações nos permite 
entender o que ocorre analiticamente durante esse fenômeno, exemplificando que, de 
fato, conforme a densidade de uma população aumenta, o mesmo fenômeno ocorre 
com a força da difusão não-padrão. A existência de movimentos não relacionados ao 
gradiente de concentração, como, por exemplo, processos de retenção, implicam na 
adição de termos de maior ordem. A simulação numérica dessas equações pode ser 
relevante na produção de trabalhos futuros. 
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Eq(2) e Eq(3) 

 

 

Eq(4) 

 

 

Eq(5) 
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TÍTULO: Estudo de Aprendizado de Máquina para Imitação do Comportamento de 

Dirigir 

Resumo 

O uso de robôs autônomos tem se tornado cada vez mais imprescindível na 
modernidade, seja para atividades do cotidiano, como a limpeza doméstica, a outras 
específicas, por exemplo, pesquisa em ambientes extremos, como o fundo do mar, 
florestas densas etc. Nesse pretexto, almejou-se desenvolver uma aplicação própria de 
dois algoritmos de Aprendizado de Máquina, sendo eles o Support Vector Machine 
(SVM) e Self-organizing Maps (SOM), para controle autônomo do robô Turtlebot2. Ele 
foi capaz de percorrer o ambiente autonomamente de forma satisfatória, apresentando 
um comportamento ruidoso nos momentos de curvas, o que pode ser solucionado a 
partir de mais capturas de dados nessa circunstância. 
 

Palavras-chave: Robótica. Aprendizado de Máquina. Turtlebot2. 

TITLE: Machine Learning study for Driving Behavior Reproduction 

Abstract 

The use of autonomous robots has become increasingly essential in modern times, 
whether for everyday activities, such as domestic cleaning, or for specific ones, like a 
research in extreme environments, such as the seabed, dense forests, etc. In this 
pretext, it was aimed to develop our own application of two Machine Learning algorithms, 
using Support Vector Machine (SVM) and Self-organizing Maps (SOM), for autonomous 
control of the Turtlebot2 robot. It was able to navigate the environment autonomously in 
a satisfactory way, presenting a noisy behavior in the moments of curves, which can be 
solved from more data captures in this circumstance. 
 
Keywords: Robotics. Machine Learning. Turtlebot2. 

Introdução 

O uso de robôs autônomos tem se tornado cada vez mais imprescindível na 
modernidade, seja para atividades do cotidiano, como a limpeza doméstica, a outras 
específicas, por exemplo, pesquisa em ambientes extremos, como o fundo do mar, 
florestas densas etc. O vislumbre da influência de máquinas autônomas no futuro da 
humanidade já é palpável, dado o aumento da substituição do trabalho humano em 
tarefas desde as mais simples às altamente especializadas (JAYAPARVATHY, 2017). 

Um dos desafios mais primordiais da Robótica é o de navegação autônoma, assim como 
tratado por Carballo (2018), diversos algoritmos de aprendizado de máquina já foram 
feitos e validados para executar tarefas que precisassem dessa autonomicidade. No 
entanto, ainda há muito a ser avançado no que diz respeito a contornar ambientes 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3077 

 

dinâmicos e complexos. Nesse contexto, o progresso e continuidade de estudos em 
Aprendizado de Máquina são imprescindíveis para a evolução desse campo. 

Conforme o supracitado, busca-se desenvolver uma aplicação própria de dois 
algoritmos de Aprendizado de Máquina, sendo eles o Support Vector Machine (SVM) e 
Self-organizing Maps (SOM), para navegar em um ambiente interno com um robô pré-
programado. Logo, tem-se como objetivo: buscar resultados similares ou melhores do 

que o desenvolvido a priori para ele. 

 
Metodologia 

 

Como explanado por Quigley et al. (2019), os resultados de uma pesquisa podem ser 
alcançados das mais diversas formas, o que ocasiona uma dificuldade na compreensão 
do seu projeto por pessoas externas e no surgimento de problemas específicos. No 
intuito de reduzir essa questão, tem-se o Robot Operating System (ROS), uma estrutura 
de Software (framework) que abstrai conceitos de Hardware com o pretexto de focar no 

desenvolvimento de aplicações para as tecnologias desenvolvidas. 

Ademais, o uso dessa ferramenta também está atrelado ao fato de fazer parte do 
movimento open-source, ou seja, os usuários podem usar e alterar os pacotes 
existentes para os mais específicos fins. Nesse prisma, fez-se cabível a utilização do 
ROS Development Studio (ROSDS), que é uma ferramenta online que simula uma 
ambiente desktop e possui a versão Kinetic do ROS e o seu software de simulação, o 
Gazebo. 

Nesse cenário, faz-se então importante definir o robô no qual o comportamento de 
navegação autônoma será implementado. Dentre as possibilidades, desde a construção 
de um robô do zero aos já prontos, fez-se plausível a utilização do Turtlebot 2, que é um 
modelo desenvolvido inicialmente com o propósito de suprir a necessidade de 
pesquisadores por robôs móveis acessíveis. Além disso, uma unidade desse modelo 
estava disponível para uso no Laboratório de Automação e Robótica da UFRN. 

As tecnologias supracitadas são capazes de desempenhar atividades desde simples às 
complexas, logo, seguindo o objetivo de desenvolver um sistema que as utilize e 
controle o robô autonomamente, fez-se a escolha de algoritmos de inteligência artificial 
(IA). Os dois selecionados foram: Support Vector Machine (SVM) e Self-organizing Maps 
(SOM). Ambos métodos são relevantes, atualmente, no contexto de estudo de IA, desde 
tarefas simples às mais complexas, como a identificação de padrões em imagens de 
satélite (RICHARDSON, 2003) . 

Os dois algoritmos de inteligência artificial necessitam de informações a respeito do 
problema no qual estará lidando, neste caso, trata-se das leituras realizadas por 
sensores presentes no robô. Como o problema estudado lida com navegação, a fonte 
de dados utilizada será o Kinect (primeira geração), o qual está acoplado ao Turtlebot 2 
manipulado, conforme a figura 1. Ele capta informações em forma de imagem RGB e 

profundidade (sensor infravermelho), exemplos podem ser vistos nas figuras 2 e 3. 

O tipo de navegação proposta é a 2D, ou seja, cria-se a necessidade de adaptar os 
dados lidos pelo sensor para esse formato. Nesse intuito, o package 
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“depthimage_to_laserscan” (http://wiki.ros.org/depthimage_to_laserscan) tem como 
uma de suas funcionalidades exatamente isso, a partir da definição de uma linha central 
na imagem de profundidade e, então, captar um vetor de distâncias e ângulos de leitura 
em relação à posição do sensor. 

A estrutura de dado supracitada por ser visualizada na figura 4, a partir desse tipo de 
informação, pode-se ter uma noção da distância de obstáculos em frente ao robô e sua 
posição relativa. E, portanto, para criar um banco de dados, fez-se o controle do 
Turtlebot no arquivo circuit.world, conforme a figura 5, desviando das paredes e 
captando os valores de tensão aplicados nos motores para circunstâncias específicas. 

Nesse contexto, para facilitar a determinação de labels para cada acionamento feito dos 
motores, três tipos de ações foram criadas: ir para frente, girar para a direita e girar para 
a esquerda. Para efeitos de controladores mecânicos, fez-se uso da aceleração default 
do Turtlebot, por tanto, utilizando a o package Turtlebot_teleop 
(http://wiki.ros.org/turtlebot_teleop), os comandos de controle foram abstraídos para 
dados lidos pelo teclado, a partir de instruções pré-definidas. Neste caso, a letra “i” para 
frente, “j”, girar para esquerda e, “l”, girar para direita. 

Após essa análise situacional, um código foi desenvolvido para captar os dados 
fornecidos pelo robô no que tange suas leituras de distâncias enquanto este era 
controlado, manualmente, no cenário supracitado. Em adição a essas informações, a 
tecla digitada a cada determinada leitura de distância foi armazenada em forma de 
número: j (girar para esquerda) é 0, i (ir para frente) como 1 e l (girar para direita) 
armazenado como 2. 

Essa decisão foi tomada com o intuito de tornar a database de treinamento mais 
simples, ou seja, sem dados categóricos, como letras. O dataset foi composto, por tanto, 
de linhas compondo as leituras de distância desde o ponto mais à esquerda do Kinect 
ao ponto mais à direita dele; e uma coluna final com a label do comando pressionando 
em determinada situação. A coleta de dados ocorreu partindo do ponto no qual o robô 
se encontra na figura 5 até o seu retorno a ele. 

Durante o processo de análise do dataset criado, fez-se possível perceber a existência 
de valores de distância infinitos, o que dizem respeito a uma abertura no canto direito 
do cenário escolhido. À guisa de solucionar as problemáticas que esse dado categórico 
poderia causar no processo de treinamento, determinou-se que esse tipo de leitura seria 
tratada como um obstáculo no limite superior de captação do sensor. 

 

Resultados e Discussões 

 

O primeiro algoritmo implementado foi o de Support Vector Machine (SVM), utilizando 
um classificador linear e reservando 25% dos dados para testes. Após o treinamento do 
conjunto de dados, fez-se a matriz de confusão, na qual foram obtidos os resultados 
que podem ser vistos na figura 6. 

A figura acima aponta que o algoritmo não cometeu nenhum equívoco no que diz 
respeito à classificação dos dados testes. Nesse prisma, fez-se a utilização da biblioteca 
Pickle para exportar o treinamento realizado para o RDS. E, a partir de um código que 
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transforma as leituras do sensor em um array e os envia para a rede treinada, transmite 
um comando para os motores do Turtlebot 2. 

O robô foi capaz de percorrer o ambiente autonomamente de forma satisfatória, 
apresentando um comportamento ruidoso nos momentos de curvas, o que pode ser 
solucionado a partir de mais capturas de dados nessa circunstância. Não obstante, por 
se tratar de um “world” com um percurso bem definido, pressupõe-se a existência de 
um overfitting no treinamento realizado, visto que este obteve resultados pouco 
satisfatórios em ambientes mais complexos, como o da figura 7. 

Em seguida, um processo similar foi realizado a partir do uso do algoritmo de Self-
Organizing Maps (SOM). O treinamento foi realizado com um mapa 8x8, com taxa de 
aprendizado de 0.3, um sigma de 1.0 e 9000 iterações. Esses valores foram definidos a 
partir da análise gráfica dos resultados propostos pela rede, do problema enfrentado e 
o tamanho da base de dados. 

Na figura 8 está um mapa topográfico gerado pela rede, no qual é possível observar a 
existência de neurônios de baixa recorrência e uma aglomeração significativa no canto 
superior esquerdo. No entanto, o lado oposto obteve um grupo de neurônios com 
densidades menores de ativação, o que destaca a existência de classes distintas no 
problema. 

No intuito de explicitar quais neurônios estão sendo ativados em cada situação, propôs-
se a geração de um mapa com quais classes estavam sendo atreladas à cada um deles, 
o que pode ser visualizado na figura 9. Esse resultado foi primordial para averiguar como 
a distribuição de pesos no mapa havia sido feita e evidenciar a existência de uma 
predominância de situações nas quais o robô precisa ir para frente. Esse resultado já 
era esperado, visto que após o giro para desvio de obstáculos na sua frente, o robô 
segue seu movimento seguindo a frente do seu referencial. 

Como o objetivo final desse treinamento é de utilizá-lo para controlar o robô em um 
ambiente simulado, fez-se necessário adequar os neurônios os quais haviam sido 
ativados na mesma frequência para duas classes. Isso foi feito priorizando a decisão de 
realizar o giro e randomizando a situação na qual as duas classes envolvidas são de 
giro. Por fim, para compreender ainda melhor a configuração de cada célula do mapa, 
fez-se uma imagem com os gráficos dos valores pertencentes para cada ângulo de 
leitura, o que pode ser visto na figura 10. 

Na prática, para testar o funcionamento dessa rede, fez-se um algoritmo que calcula a 
distância euclidiana entre o vetor da leitura realizada e os neurônios da rede, 
determinando, assim, o de menor diferença. Este, portanto, torna-se o neurônio 
vencedor e a classe atrelada a ele é enviada em forma de comando para o motor do 
robô. Em termos de performance, ficou clara a superioridade da SVM no que tange a 
fluidez do movimento do robô e agilidade na tomada de decisão em momentos de curva. 

 
Conclusão 

 

Os resultados alcançados com a pesquisa foram satisfatórios no que diz respeito aos 
avanços no controle de robôs móveis com dados 2D. O Turtlebot foi capaz de cumprir 
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um caminho simples realizando curvas de forma autônoma. Não obstante, fez-se clara 
a dificuldade de aperfeiçoar o sistema inteligente aqui proposto por causa da fonte de 
dados base não ser capaz de expressar a complexidade de ambientes 3D, sejam eles 
reais ou simulados. 

O algoritmo SVM foi capaz de abstrair de forma mais eficiente o cenário simples 
proposto e que foi feito a base de dados. Não obstante, o mapa de neurônios da SOM 
traz consigo uma maior heterogeneidade que é imprescindível para lidar com ambientes 
complexos, como o da cafeteria, a qual deve se tornar a próxima base de dados para 
testes. 

Em suma, propõe-se o avanço dos objetivos alcançados por esse projeto a partir da 
transição do uso de dados 2D para o de imagens RGB, as quais detêm uma maior gama 
de informações passíveis a utilização no processo de construção de uma rede 
inteligente e robusta para a navegação autônoma do robô. Além do uso do equipamento 
físico, visto que a simulação, apesar de relevante, não é capaz de abarcar as 

adversidades do mundo real consigo. 
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Figura 1: Modelo Turtlebot 2. Fonte: Clear Path Robotics. 

 

 

Figura 2: Imagem RGB capturada pelo Kinect utilizado no Turtlebot 2. Fonte: Autor. 
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Figura 3: Dado de profundidade fornecido pelo Kinect do Turtlebot 2. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 4: Dados lidos pelo Kinect sendo transformados em leituras 2D. Fonte: Autor. 
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Figura 5: Cenário utilizado para treinamento e testes. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 6: Matriz de confusão das classificações feitas pela SVM para o conjunto teste. 
Fonte: Autor. 
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Figura 7: Simulação Costa Coffee. Fonte: Autor 
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Figura 8: Mapa topográfico gerado pela SOM. Fonte: Autor. 
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Figura 9: Mapa de disparos dos neurônios para cada classe. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 10: Gráficos dos pesos existentes nos neurônios da rede. Fonte: Autor. 
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TÍTULO: Plano de trabalho para estudo de modelos de matéria escura morna com 

curvas de rotação de galáxias 

Resumo 

A compreensão dos fenômenos do universo sempre foi o principal objetivo da fisíca e a 
matéria escura ainda é um dos maiores maiores mistérios, posto que, apesar de sua 
existência ser evidenciada por diversas observações cosmológicas e astrofísicas, sua 
composição é desconhecida. Análises cosmológicas mostram que a matéria escura não 
pode ter dispersão relativística (matéria escura quente), o que é imcompatível com a 
distribuição de galáxias observada no universo. Contudo, a matéria escura pode ter um 
dispersão de velocidades não desprezível (matéria escura morna), o que poderia 
resolver alguns problemas de formação de estruturas em pequena escala. Nesse projeto 
buscamos determinar o impacto da primeira correção relativística para energia cinética 
da matéria escura na sua função de distribuição para halo esfericamente simétrico 
associado a galáxias espirais, bem como nas suas curvas de rotação. Utilizamos 
métodos computacionais para o cálculo das velocidades de rotação do modelo 
conhecido como esfera isotérmica rebaixada, no qual implementamos a correção 
relativística. Inicialmente mostramos que o modelo clássico sem correção pode 
descrever os dados observacionais de forma satisfatória. Verificamos também que a 
correção relativística seria relevante apenas dispersão de velocidades pelo menos uma 
ordem de grandeza maior do que se observa em galáxias espirais. 
 
  
 
Palavras-chave: Matéria escura. Galáxias. Curvas de rotação. 

TITLE: Work Plan for Astrophysical Study of Warm Dark Matter Models 

Abstract 

Understanding the phenomena of the universe has always been the main objective of 
physics and dark matter is still one of the greatest mysteries, because its existence is 
evidenced in different ways through astrophysical observations, its composition is 
unknown. Cosmological analyzes show that dark matter cannot have relativistic 
dispersion (hot dark matter), which is incompatible with the distribution of galaxies 
observed in the universe. However, dark matter can have a non negligible speed 
dispersion (warm dark matter), which could solve some problems of small-scale structure 
formation. In this project we seek to determine the impact of the first relativistic correction 
for kinetic energy of dark matter on its distribution function for spherically symmetric halo 
associated with spiral galaxies, as well as on their rotation curves. We use computational 
methods to calculate the rotation speeds of the model known as the lowered isothermal 
sphere, in which we implement the relativistic correction. Initially, we show that the 
classic model without correction can describe the observational data satisfactorily. We 
also find that the relativistic correction would only be relevant if velocity dispersion is at 
least an order of magnitude greater than the values observed in spiral galaxies. 
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Keywords: Dark matter. Galaxies. Rotation curves. 

Introdução 

A matéria escura é uma forma de matéria que não tem interações eletromagnéticas, sua 
existência é inferida apenas por efeitos gravitacionais e sua dispersão de velocidade é 
não relativística, dificultando, dessa forma, sua detecção. Observações de velocidades 
de rotação de galáxias espirais, dispersão de velocidade de galáxias em aglomerados 
de galáxias, lentes gravitacionais e distribuição de temperatura de gás quente em 
galáxias e aglomerados indicam que a matéria escura é responsável pela maior parte 
de massa no universo, compondo cerca de 85% da matéria e 25% de sua densidade 
total de energia Ref.[1]. Ela também desempenha um papel central na formação de 
estruturas e na evolução das galáxias, e tem efeitos mensuráveis nas anisotropias da 
radiação cósmica de fundo, tornando-a, assim um objeto de estudo essencial para 
explicar a evoluçao do universo. 
 
Os candidatos à matéria escura podem ser divididos em 3 categorias segundo sua 
velocidade térmica no universo jovem: matéria escura fria, morna e quente. A matéria 
escura fria consiste em partículas não relativísticas no momento em que se desacoplam 
dos outros componentes do universo (essencialemnte fótons e neutrinos). Os 
candidatos mais cotados pra esse tipo são as "Weakly Interacting Massive Particles" 
(WIMPs), que teriam velocidades térmicas muito menores que a velocidade da luz 
quando deixam de interagir com as partículas do modelo padrão no universo jovem. A 
matéria escura quente, por outro lado, consiste em partículas que se moviam em 
velocidades ultra relativísticas no momento em que se desacoplaram, como por exemplo 
os neutrinos. Já a matéria escura morna é formada por partículas que se movem com 
velocidades não desprezíveis, mas muito menores que a velocidade da luz, seus 
principais candidatos são neutrinos estéreis, que seriam mais massivos que os do 

modelo padrão de partículas Ref.[1]. 

O modelo de matéria escura quente foi descartado pois suas previsões para as 
anisotropias da radiação cósmica de fundo e formação de estruturas é muito diferente 
do observado. Assim, as soluções mais coerentes seriam os modelos de matéria fria ou 
morna. O modelo de matéria escura fria está em ótimo acordo com observações 
cosmológicas de grande escala, contudo apresenta problemas nas escalas de galáxias 
e aglomerados de galáxias, por exemplo, prevendo que os perfis de densidade nas 
regiões centrais desses objetos são divergentes (~ 1/r), ao passo que observações 
indicam que a densidade é regular na origem (~ constante). Tal situação é conhecida 
na literatura como "Cusp/Core Problem" Ref. [3]. Modelos de matéria escura morna são 
possíveis soluções pois a maior velocidade de dispersão de suas partículas 
naturalmente diminui o aumento de densidade nas regiões centrais de galáxias Ref.[4]. 

Desse modo, buscamos reproduzir de forma computacional velocidades de rotação de 
alguns sistemas esféricos para comparar com dados observacionais de galáxias 
espirais que devem possuir halos esféricos de matéria escura ao seu redor. Para isso 
foi utilizado um modelo similar ao da esfera isotérmica singular, chamado de esfera 
isotérmica rebaixada, que se assemelha ao modelo anterior em raios pequenos, onde a 
maioria das estrelas têm grandes valores de energia relativa, mas é menos denso em 
raios maiores, tornando sua massa finita, sendo esses dois modelos conhecidos e 
utilizados para descrever sistemas astronômicos como aglomerados globulares Ref. [5]. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3089 

 

Através da função de distribuição de velocidades podemos encontrar a densidade e, 
através da equação de Poisson, o potencial gravitacional. Com isso, determinamos a 

velocidade de rotação em função do raio da galáxia. 

Nesse cenário, computamos a correção relativística de primeira ordem na energia 
cinética, que por usa vez corrige a velocidade de escape e a própria função de 
distribuição. Com o intuito de analisar as diferenças em relação ao modelo clássico a 
partir da variação da dispersão de velocidades. 
  
  
 

Metodologia 

 
Para a reprodução das velocidades de rotação da matéria escura no caso da esfera 
isotérmica rebaixada foi utilizado o conceito de sistemas esféricos definidos por uma 
função de distribuição Ref. [5] e programação em python para a resolução de equações 
diferenciais e plotagem de gráficos. Através da função de distribuição da energia relativa 
do sistema Eq.1 (epsilon), podemos realizar uma substituição na energia Eq.2, para o 
caso clássico, tornando-a em uma função de distribução de velocidades, assim, é 
possível calcular a densidade(rho) através da integral da função de distribuição, onde 
podemos ver a principal diferença do modelo da esfera isotérmica singular e o 
rebaixado, pois, no modelo singular essa integração é até o infinito e no modelo 
rebaixado, como queremos uma massa finita, integramos até a velocidade de escape 
Eq.3. Então, essa densidade pode ser substituida na equação de Poisson para o 
potencial psi Eq.4. 

Sendo a equação de Poisson para o potencial do modelo uma equação diferencial não 
linear de segunda ordem, utilizamos métodos computacionais em python para resolver 
a equação através da função "odeint", que é uma rotina de integração da biblioteca 
"scipy" para solucionar equações diferenciais ao receber as condições de contorno para 
o potencial inicial, sua derivada no ponto inicial e outra função modelo, que recebe a 
equação diferencial a ser resolvida e retorna os valores da função e sua primeira 
derivada derivada. 

Com os resultados dessa rotina, foi possível o cálculo da densidade, da massa que pode 
ser definida a partir de uma integração envolvendo a função de densidade, utilizando a 
função "quad", também da bibioteca "scipy" e da velocidade de rotação. 
Foram gerados gráficos do potencial, denisade, massa e velocidade de rotação total da 
galáxia calculada pela Eq.5 Ref. [7], onde Vgas (velocidade do gás) e Vdisk (velocidade 
do disco estelar) são dados observacionais Ref. [6] e Vdm é calculada pelo modelo 
desenvolvido para a esfera isotérmica rebaixada. 

Além disso, verificamos a consistência do modelo com os dados observacionais, 
extimando o Qui-quadrado (X²) reduzido para algumas galáxias, através da rotina 
minimize também da biblioteca "scipy", que recebe os parâmetros b (fator dado pela 
razão entre psi(r_0) e sigma ao quadrado), rho(r_0)(densidade inicial), sigma(dispersão 
de velocidades) e G_disk(razão entre massa e luz do disco estelar). Então calculamos 
a velocidade de rotação e realiza uma comparação com os pontos da velocidade 
observacional presente nos dados dos arquivos, lidos e processados através das 
bibliotecas "glob" e "numpy", nos retornando os parâmetros indicados. Realizando, 
também a plotagem dos pontos e suas respectivas barras de erro juntamente com os 
gráficos encontrados pra velocidade. 
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Por fim, foi realizado a correção relativística de primeira ordem da energia cinética Eq.6. 
Igualando a energia a zero podemos encontrar a velocidade de escape Eq.7 que foi 
substituida no limite de integração da densidade Eq.8, repetindo o processo citado para 
a comparação com o modelo clássico, variando o termo de dispersão de velocidade 
sigma. 

Para a utilização de expressões algébricas foram utilizadas as bibliotecas "numpy" e 

"math" do python e, para a plotagem dos gráficos, a a "matplotlib". 

  
  
 

Resultados e Discussões 

 

A análise dos resultados obtidos para o modelo clássico da esfera isotérmica rebaixada 
pode ser vista nas Figs. 1, 2 e 3 onde alguns exemplos dos testes realizados são 
apresentados, neles estão presentes nos títulos dos gráficos o nome da galáxia 
estudada e na caixa embaixo os parametros utilizados e o valor do Qui-quadrado 
reduzido. 

Podemos observar que a velocidade de rotação encontrada se mostra coerente estando 
em sua maior parte dentro do erro aceitável presente nos dados. 

Com o cálculo da correção relativística realizada produzimos os gráficos, para a 
diferença percentual entre as velocidade de escape Fig. 4, entre as densidade Fig. 5 e 
entre as velocidade de rotação da matéria escura Fig.6 antes e depois da correção para 
sigma 50, 100, 500 e 5000, observando como a a modificação na dispersão de 
velocidade afetaria a correção e constatando que as diferenças são muito pequenas 

para a escaça de sigma das galáxias observadas. 

  
 
Conclusão 

 
Nesse projeto, foi possível evidenciar que a o modelo da esfera isotérmica rebaixada 
apresentado descreve satisfatoriamenre a representação para a velocidade de rotação 
da matéria escura. 
 
Além disso, os resultados obtidos nos apresentaram que, para dispersões de velocidade 
típicas de galáxias espirais a correção relativística é muito pequena. Podendo ser visto 
que o aumento no gráfico da diferença entre as velocidades de rotação indica ser 
diretamente proporcional ao aumento do sigma, porém começa a ser expressivo apenas 
para o maior valor testado, 5000 km/s, demonstrando que a distinção maior entre elas 
seria quando a dispersão fosse muito grande. Então, com base nas galáxias maiores, 
como por exemplo a da figura 3, apresentam velocidade de dispersão de escalas da 
ordem 100 km/s tornando, assim, essa correção irrelevante. Entretanto, podemos 
especular que essa correção pode ser considerável pra os aglomerados de galáxias que 
apresentam dispersões da ordem de 1000 km/s, podendo ser estudado esse caso mais 
adiante. 
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Equações 
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Figura 1 - Comparação do modelo com a galáxia DDO064 
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Figura 2 - Comparação do modelo com a galáxia UGC04278 
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Figura 3 - Comparação do modelo com a galáxia ESO563-G021 
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Figura 4 - Diferença percentual entre o modelo clássico e o modelo relativístico para a 
velocidade de escape 
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Figura 5 - Diferença percentual entre o modelo clássico e o modelo relativístico para a 
densidade 
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Figura 6 - Diferença percentual entre o modelo clássico e o modelo relativístico para a 
velocidade de rotação da matéria escura 
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TÍTULO: Desenvolvimento de hardware e prototipação de dispositivos para sistemas 

embarcados. 

Resumo 

Nos últimos anos vem sendo observada uma forte expansão e modernização das 
cidades tradicionais para as cidades inteligentes auxiliadas pela internet das coisas, 
presentes cada vez mais nos diversos setores como mobilidade, saúde, energia e 
gestão. Sob essas considerações, o objetivo deste trabalho é apresentar um dispositivo 
de baixo custo capaz de medir vários circuitos de energia, realizando o processamento 
necessário para a determinação individual de parâmetros utilizados para mensurar a 
qualidade de energia de cada circuito medido com base no paradigma de Internet das 
Coisas. O dispositivo foi desenvolvido usando a plataforma de prototipação WEMOS D1 
com o microcontrolador ESP8266 que possui comunicação wireless nativa em conjunto 
com um hardware desenvolvido no Laboratório de Informática Industrial (LII) utilizando 
como conversor analógico digital o circuito integrado ADS130E08. O dispositivo foi 
instalado no circuito de iluminação do Laboratório de Instrumentação Industrial e dados 
referente a rede elétrica do circuito foram coletados. 
 

Palavras-chave: Medidor de energia, Automação, IoT. 

TITLE: Hardware development and prototyping of devices for embedded systems 

Abstract 

In the last years, there has been a strong expansion and modernization from traditional 
cities to smart cities supported by the internet of things, which are increasingly present 
in various sectors such as mobility, health, energy and management. Under these 
considerations, the objective of this work is to present a low cost device capable of 
measuring several energy circuits, performing the necessary processing for the 
individual determination of parameters used to measure the energy quality of each 
measured circuit based on the Internet of Things paradigm. The device was developed 
using the WEMOS D1 prototyping platform with the ESP8266 microcontroller that has 
native wireless communication together with hardware developed at the Industrial 
Informatics Laboratory using the ADS130E08 integrated circuit as a digital analog 
converter. The device was installed in the lighting circuit of the Industrial Instrumentation 
Laboratory and data related to the circuit's electrical network were collected. 
 
Keywords: Energy Meter, Automation, IoT. 

Introdução 

A população urbana está em constante crescimento, proporcionando um aumento no 
consumo de recursos todos os dias, tais como água, energia elétrica, alimentos, e os 
debates sobre questões relacionadas a qualidade e sustentabilidade no que envolve a 
produção e consumo nas cidades são fundamentais, pois estas dependem de soluções 
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inteligentes e efetivas para um uso mais consciente dos recursos demandados, afim de 
minimizar os impactos ambientais em paralelo com o aumento da qualidade de vida 
(BORGIA, 2014). Neste processo a internet das coisas (IoT – Internet of Things) será 
um agente importante na transformação do modelo de cidades tradicionais em cidades 
inteligentes, produzindo impactos diretamente em setores como mobilidade, energia, 
gestão (BORGIA, 2014). 

Nos últimos anos vem sendo observada uma tendência de crescimento no que diz 
respeito à modernização e expansão dos sistemas de energia como também na 
integração de fontes de geração renováveis de energia (MARTINS, 2015), corroborando 
para uma diversificação tanto na produção centralizada quanto na geração distribuída 
de energia, estimulando naturalmente a demanda por sistemas de medição para a 
análise da qualidade ou mesmo para fins de tarifação do consumo ao consumidor final, 
trazendo em paralelo a possibilidade do acesso facilitado de dados referente ao 
consumo e a qualidade desse recurso. 

Com base nessas considerações, o objetivo deste trabalho é apresentar um dispositivo 
de baixo custo capaz de medir vários circuitos de energia, realizando o processamento 
necessário para a determinação de parâmetros utilizados para mensurar a qualidade de 
energia de cada circuito medido com base no paradigma de Internet das Coisas. 

  

 
Metodologia 

 
O dispositivo é composto por três blocos (Anexo 1 - Figura 1), sendo eles: bloco de 
entrada de sinais; bloco conversor analógico-digital; bloco de processamento e 
comunicação. 

O bloco de entrada de sinais é composto por filtros de frequência e limitadores de 
amplitude para os sensores específicos de tensão e corrente que fornecem o sinal a ser 
lido pelo bloco conversor. Os sensores são responsáveis por realizar a leitura e fornecer 
na entrada do conversor um sinal coerente e seguro para o bom funcionamento do 
conversor analógico-digital. Para o sensor de tensão foi utilizado o modulo ZMPT101B, 
e para medir a corrente foi utilizado o sensor de corrente não invasivo SCT013 
100A:50mA. 

No bloco conversor analógico-digital, formado pelo circuito integrado multicanais 
ADS130E08, que recebe os sinais provenientes dos sensores na entrada, devidamente 
adequados para leitura, é capaz de converter simultaneamente para o domínio digital 
até 8 entradas de sinais, transmitindo os valores convertidos através de comunicação 

SPI (Serial Peripheral Interface). 

O bloco de processamento e comunicação é composto por um microcontrolador 
ESP8266, utilizando a plataforma de prototipagem WEMOS D1 mini. Este 
microcontrolador comunica-se através de comunicação SPI com o bloco conversor de 
dados, coletando os dados que foram convertidos pelo circuito integrado ADS130E08. 
Posteriormente esses dados recebem o devido processamento matemático e são 
enviados para o servidor, ficando disponível para acesso remoto dos resultados 
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produzidos em tempo real como também a visualização do histórico dos dados 
armazenados. 

Integrado ao bloco de processamento e comunicação foi incorporado um display LCD 
(16x2) que é comandado pelo ESP8266, para a exibição local dos dados calculados e 
também outras informações referentes a rede de conexão de dados. 

Para fins de avaliação de desempenho e viabilidade, o dispositivo realiza a aquisição 
dos seguintes dados: tensão entre fase e neutro, aquisição de corrente elétrica de 3 
derivações da fase medida, a potência aparente e a potência ativa é calculada, como 
também o fator de potência. 

O sensor de tensão foi ajustado com a rede elétrica de 220V e utilizando como referência 
o Multímetro de Bancada - Edutec™, o ajuste foi realizado manualmente no sensor que 
permite o ajuste de sensibilidade. O sensor de corrente elétrica foi ajustada via software 
junto ao firmware do microcontrolador, utilizando como referência a leitura do Multímetro 
de Bancada - Edutec™ usando um dispositivo elétrico com potência conhecida como 
carga, sendo utilizado um ferro de passar roupas com potência nominal de 1000W (F-
11 Mondial®). 

 
Resultados e Discussões 

 

Após a calibração dos sensores de tensão e corrente, o dispositivo foi instalado no 
circuito de iluminação do LII e a tensão de entrada do circuito e a corrente total, e a 
consumida em cada fila foi medida. 

Com os dados referentes aos circuitos calculados, os mesmos são enviados para o 
servidor do SAIoT (Smart Automaion using Internet of Things), e em seguida 
consultados através de um computador com acesso à internet (Anexo 2 - Figura 2). A 
tensão medida durante os testes se manteve próxima dos 220V, aferida em 219.10V 
com o sensor de tensão. A corrente instantânea consumida foi de 1.22A e 1.25A, 
totalizando uma corrente total de 2.47A, que são confirmados pela terceira leitura de 

corrente, no qual o sensor realiza a leitura da corrente total. 

Os dados são reportados para o sistema em intervalos de 5 minutos ou imediatamente 
quando algum dos dados medidos em qualquer instante ultrapassar o limiar de variação 
estabelecido nas configurações do dispositivo (Anexo 3 – Figura 3), variação de 1.5V 
na tensão medida ou variações de 0.25A nas correntes elétricas, podendo o limiar ser 
ajustados através do SAIoT. 

  

 

Conclusão 

 
Diante dos resultados obtidos, foi constatado que o objetivo de elaborar um dispositivo 
capaz de realizar a aquisição dos dados de vários circuitos da rede elétrica, foi 
conseguido. Para trabalhos futuros é sugerida a instalação em paralelo com medidores 
comerciais para avaliar a consistência dos dados medidos, como também proporcionar 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3102 

 

praticidade no acesso as informações da rede, e também, a realização de estudos com 
relação a viabilidade da implementação do registro de consumo da potência ativa e 
reativa ao longo do tempo e criar um histórico das informações calculadas no dispositivo 
com métodos de armazenamento local. 
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Figura 1 - Diagrama de blocos do dispositivo. 

 

 

Figura 2 - Informações elétricas do circuito de iluminação do Laboratório de Informática 
Industrial 

 

 

Figura 3 - Configurações do envio de dados 
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TÍTULO: Simulações numéricas de biologia comportamental: competição aparente 

Resumo 

 

Neste trabalho, realizamos simulações numéricas de sistemas biológicos compostos por 
um predador que se alimenta de duas presas distintas que não competem diretamente 
entre si. Consideramos que cada presa fornece ao predador um nível de nutrição 
diferente, e estudamos o cenário de dieta mista, em que a nutrição do predador é maior 
com as duas presas juntas do que com as duas presas independentes. As simulações 
numéricas mostraram que a dieta mista leva a um cenário de competição aparente entre 
as presas, cuja sobrevivência depende do nível de nutrição do predador. Além disso, 
verificamos que a dieta mista pode promover a coexistência das espécies. Finalmente, 
modificamos o código para implementar inteligência artificial, simulando o caso onde o 
predador tem preferência nutritiva por uma presa, podendo se alimentar exclusivamente 
dela quando está em abundância, ou evitar consumi-la quando está em risco de 
extinção. Os resultados mostram que apesar da sobrevivência da presa preferida, a 
probabilidade de coexistência não aumenta. 

 
 
Palavras-chave: simulações, biodiversidade, ecologia, dieta mista, presa-predador 

TITLE: Numerical Simulations of Behavioral Biology: apparent competition. 

Abstract 

In this work, we perform numerical simulations of biological systems composed of one 
predator that feeds on two types of prey that do not compete directly with each other. 
Considering that each prey provides a different level of nutrition, we study the mixed diet 
scenario, where predator's nutrition is better with the two prey together than with the two 
independent prey. The numerical simulations showed that the mixed diet leads to an 
apparent competition scenario among the preys, whose survival depends on the 
predator's level of nutrition. Besides, we found that the mixed diet can promote species 
coexistence. Finally, we modified the code to implement artificial intelligence, simulating 
the case where the predator has a nutritional preference for prey, being able to feed 
exclusively on it when it is in abundance, or to avoid consuming it when it is at risk of 
extinction. The results show that despite the survival of the preferred prey, the probability 
of coexistence does not increase. 
 
Keywords: simulations, biodiversity, ecology, mixed diet, predator-prey 

Introdução 

Em biologia são observados diversos sistemas de espécies onde os indivíduos têm à 
disposição uma variedade de alimentos, de acordo com as condições do ambiente. 
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Como exemplo, algumas tartarugas e recifes de corais alimentam-se de variadas formas 
a fim se manterem saudáveis e garantir a persistência do ecossistema. Neste trabalho, 
desenvolvemos um modelo simplificado de uma dieta mista em um sistema de três 
espécies diferentes e composto por duas presas e um predador comum. Os conceitos 
abordados levam em consideração o desenvolvimento de inteligência e percepção do 
predador no momento em que é colocada em risco a coexistência das espécies. Nesse 
cenário, estudamos como a dieta mista do predador interfere na interação entre as 
presas e na manutenção da biodiversidade. 
 
Metodologia 

 
Construímos códigos numéricos linguagem C para simular o sistema biológico de um 
predador e duas presas. Criamos um algoritmo baseado na interação entre os 
indivíduos, que acontecem num grid discreto com condições de contorno periódicas. 
Usamos as bibliotecas GSL para implementar a simulação e o GNUPLOT para tratar e 
exportar os resultados. Foram realizadas reuniões periódicas com o professor 
orientador e outros membros do grupo de pesquisa para discutir os resultados, que 
serão brevemente publicados em revista científica internacional. 
 
Resultados e Discussões 

 

Durante o trabalho de iniciação científica, simulamos vários casos de dieta mista, 
começando com o caso onde a reprodução do predador é mais provável quando se 
alimenta das duas presas. Considerando um cenário inicial, onde todos os indivíduos 
estão distribuídos aleatoriamente sobre o grid, verificamos que os predadores se 
multiplicam facilmente por terem à disposição as duas presas. Assim, com o passar do 
tempo, as áreas de presas definem-se separadamente, de forma que é estabelecida 
uma competição aparente. As presas não competem diretamente por espaço mas elas 
ocupam regiões distintas devido a dieta mista do predador. Ademais, os níveis de 
nutrição que cada presa fornece ao predador, definem o tempo de coexistência do 
sistema. 

Em seguida, consideramos que os predadores aprendem a balancear a dieta mista da 
seguinte forma: i) aumentam o consumo da presa mais nutritiva quando ela estiver 
abundante; ii) restringem o consumo da presa mais nutritiva quando ela estiver escassa 
a fim de evitar a sua extinção. O resultado mostra que apesar de evitar a extinção da 
presa mais nutritiva, a probabilidade de coexistência das espécies não se altera 
significativamente. 

 
Conclusão 

 
Ao fim deste trabalho concluímos sobre a importância das inúmeras possibilidades de 
modelagens para diversos sistemas biológicos, em especial para um caso de 
competição aparente e dieta mista. O uso de inteligência artificial permite o 
entendimento do comportamento de espécies e suas consequências na preservação da 
biodiversidade. Para o caso da dieta mista, o aprendizado permite ao predador se 
alimentar de maneira equilibrada não pondo em causa a coexistência. 
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Coexistência-vs-Extinção 
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TÍTULO: Metodologia para implementação online de uma máquina de vetores de 

suporte com aplicações na classificação de faltas em linhas de transmissão 

Resumo 

 

A máquina de vetores de suporte é uma técnica de aprendizado de máquina (ML) que 
fornece excelentes resultados para reconhecimento de padrões na classificação de 
dados. O avanço em processamento computacional e algoritmos de aprendizado de 
máquina, aliada à crescente complexidade dos sistemas embarcados, tornou a 
implementação de modelos de ML em sistemas embarcados mais viável. Este artigo 
propõe uma metodologia para implementação online de um classificador de máquina de 
vetores de suporte através do desenvolvimento de um algoritmo simples, conciso e de 
fácil adaptação para classificação de dados. A validação do sistema foi feita através do 
desenvolvimento de um método que classifica faltas em linhas de transmissão. O 
algoritmo desenvolvido obteve alta precisão nos casos testados e rápido tempo de 
classificação. 

 
 
Palavras-chave: IA, SVM, metodologia, tempo real, sistemas de potência. 

TITLE: A methodology for online implementation of a support vector machine with 

applications in the classification of faults in transmission lines 

Abstract 

 

The support vector machine is a machine learning (ML) technique that provides excellent 
results for pattern recognition in data classification. Advances in computational 
processing and machine learning algorithms, combined with the increasing complexity 
of embedded systems, have made the implementation of ML models in embedded 
systems more viable. This article proposes a methodology for online implementation of 
a support vector machine classifier through the development of a simple, concise and 
easily adapted algorithm for data classification. The validation of the system was done 
through the development of a method that classifies faults in transmission lines. The 
developed algorithm obtained high precision in the tested cases and fast classification 
time. 
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Introdução 

O aprendizado de máquina (machine learning, ML) é um conceito fundamental da área 
de inteligência artificial que trouxe grande contribuição para diversas áreas (Roth et al., 
2020). ML baseia-se na ideia de que os sistemas podem aprender com os dados, de 
forma supervisionada ou não, a reconhecer padrões e tomar decisões com mínima 
intervenção humana. Dentre os múltiplos algoritmos baseados em ML, a máquina de 
vetores de suporte (SVM) é uma das técnicas que tem apresentado resultados 
promissores em problemas de reconhecimento de padrões (Karamizadeh et al., 2014). 

SVM é uma técnica de aprendizado supervisionado utilizada para problemas de 
regressão ou classificação de dados (Widodo and Yang, 2007), através de um 
hiperplano que divide o conjunto de dados entre duas classes, o que torna a SVM um 
classificador essencialmente binário. Ao realizar a partição do hiperplano obtemos os 
vetores de suporte, posicionados nos pontos mais próximos do hiperplano, delimitando 
os lados positivos e negativos da classificação (Faceli et al., 2011). Considerando um 
conjunto de dados de classificação binária D contendo n características e m amostras, 
associamos os rótulos y=+1 e y=-1 para as classes positiva e negativa, respectivamente. 
Para dados linearmente separáveis, é possível determinar o hiperplano através da 
equação da figura 1 (Vapnik, 2013): 

onde W corresponde a um vetor de dimensão n e b um escalar, ambos utilizados para 
definir a posição do hiperplano. Dada uma entrada de dados não classificados X, a 
função f(X) classifica esses dados de forma que, para f(X)>=0 essa entrada é 
classificada como positiva, e para f(X)<0 é negativa. 

Quando os dados não são linearmente separáveis é preciso usar a função kernel, que 
projeta os dados em um hiperplano de separação de alta dimensão, possibilitando a 
classificação linear. O classificador linear é reescrito como mostra a figura 2, onde l 
representa o número de vetores de suporte, Xs(i), Ys(i) e Ai são o i-ésimo vetor de 
suporte, sua característica e peso associado, respectivamente, e K(Xs(i),x) é a função 
kernel. 

Existem diversos tipos de função kernel, entretanto, neste trabalho foi escolhido o kernel 
RBF, mostrado na figura 3, onde ||u-v|| representa a distância euclidiana entre dois 

vetores de características e gamma é um parâmetro livre (Wang, 2005; Vapnik, 2013). 

Apesar de ser um classificador essencialmente binário, é possível adaptar a SVM para 
problemas multiclasse. Neste trabalho, será utilizada a estratégia one-vs-all. 
Considerando um conjunto de dados com K classes, essa abordagem irá gerar K novos 
conjuntos com o mesmo tamanho do original, onde cada conjunto terá uma das K 
classes como classe positiva e as demais como negativa, treinando esse mesmo 
número de modelos binários. Ao lidar com dados não classificados, todos os modelos 
treinados irão gerar um score e o dado será classificado com a classe correspondente 
ao modelo que gerou o maior score (Rocha and Goldenstein, 2014). 

Nos últimos anos, a implementação em hardware de algoritmos baseados em ML tem 
sido relatada em muitos trabalhos na literatura. Com intuito de tornar esse processo 
mais fácil para quem ainda não está familiarizado com essas tecnologias, este artigo 
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propõe uma metodologia para implementação em tempo real de um classificador de 
máquina de vetores de suporte para viabilizar a implementação em sistemas 
embarcados. O classificador SVM proposto foi ajustado para classificar distúrbios em 
uma linha de transmissão. Os eventos foram simulados em uma linha de transmissão 
de energia elétrica modelada no ambiente Simulink do software MATLAB e os sinais 
usados como entradas para o classificador SVM são as energias do coeficiente wavelet 
(Costa,2014). Os resultados revelaram que o algoritmo é simples, eficiente e facilmente 
adaptável para qualquer linguagem de programação, apresentando um rápido tempo de 
classificação. 

 

Metodologia 

 
Esse trabalho propõe uma metodologia para implementação online de um classificador 
SVM treinado offline. Considerando a variedade de ferramentas que possibilitam o 
treinamento de modelos de classificação, foi escolhida a LIBSVM (Chang and Lin, 2011), 
devido sua compatibilidade com diversas plataformas. O algoritmo de classificação C-
SVM da LIBSVM foi utilizado para fins de treinamento e validação do modelo, bem como 
do método proposto. O fluxograma de implementação do método é composto de 5 
passos, listados a seguir. 
1.0 A primeira etapa consiste na aquisição de dados para o treinamento e validação do 
modelo proposto. Neste trabalho foram utilizados dados de simulações de um sistema 
físico. 
2.0 A segunda etapa consiste na manipulação do conjunto de dados, e é composta de 
4 estágios: quebra de polarização/viés (bias), divisão do conjunto de dados em treino e 
teste, normalização de características e conversão para o formato LIBSVM. 
2.1 O primeiro estágio consiste em embaralhar as linhas do conjunto de dados, para 
evitar que os conjuntos de treino e teste possuam uma proporção diferente da 
quantidade de amostras de cada classe, gerando um viés no treinamento e 
consequentemente uma classificação ruim. 
2.2 O segundo estágio consiste na subdivisão do conjunto de dados entre dados de 
treino e teste, para que seja possível avaliar a performance do modelo treinado 
(Suthaharan, 2016). É uma boa prática reservar entre 20 e 30% do conjunto de dados 
para testes. 
2.3 O terceiro estágio é a normalização de características, que é uma técnica que 
consiste em utilizar manipulações matemáticas para que todas as amostras do conjunto 
de dados estejam dentro de uma mesma faixa de valores, porém respeitando as 
proporções de cada característica (Reddy et al., 2016). As técnicas min-max e 
normalização zero-mean (Li and Liu, 2011) tem suas equações são apresentadas na 
figura 4 abaixo, 
onde X'k(i) representa uma variável não escalonada, min(Xk) e max(Xk) representam 
os os valores mínimo e máximo da coluna (característica), Xk é a média e σk o desvio 
padrão. 
2.4 A LIBSVM armazena os dados de uma forma bastante particular, o que torna 
necessário um quarto estágio para adaptação do conjunto de dados para esse formato. 
Detalhes sobre essa conversão são mostrados em (Chang and Lin, 2019). 
3.0 Uma vez que a etapa da manipulação do conjunto de dados está finalizada, é dado 
início à etapa de treinamento do modelo. Isso é realizado através da função LIBSVM 
svmtrain, que recebe como parâmetros o conjunto de dados de treino, o tipo de 
algoritmo SVM, a função kernel e os hiperparâmetros, que são parâmetros livres que 
não são diretamente aprendidos com o estimador (Chang and Lin, 2011). Neste trabalho 
é utilizado o classificador C-SVM e o kernel RBF, portanto, os hiperparâmetros são: o 
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parâmetro de regularização C e o parâmetro livre gamma. Esses hiperparâmetros tem 
influência direta no aprendizado do modelo. Alguns valores podem gerar um bom 
resultado no treinamento e falhar na capacidade de generalização - um efeito chamado 
overfitting -, enquanto outros podem gerar uma separação tão linear que não é capaz 
de classificar os dados corretamente em nenhuma etapa (Johnson and Yadav, 2017). 
Para encontrar a melhor combinação de hiperparâmetros, é utilizada uma técnica 
chamada grid-search, que através de uma validação cruzada (cross-validation, CV) 
identifica qual delas irá se ajustar melhor ao conjunto de dados, evitando um overfitting 
(Iwan Syarif, 2016). A CV calcula um erro de generalização para cada combinação de 
C e gamma, e ao final, aquela que obtiver o menor erro é escolhida para o treinamento 
do modelo. 
4.0 O treinamento do modelo gera um arquivo contendo informações sobre os 
parâmetros de classificação, como os vetores de suporte e o kernel. Para criar um 
classificador fácilmente adaptável para outras plataformas foi necessário desenvolver 
um algoritmo que interprete as informações contidas nesse arquivo e realize a 
classificação de forma simples para embarcar em outros dispositivos. Com esse 
propósito, foram criadas as funções kernel e predict, para classificação binária, e a 
função one-versus-all para conjuntos de dados com mais de duas classes. 
4.1 A função kernel é utilizada dentro da função predict, e contém as equações 
correspondentes ao kernel escolhido. No caso deste trabalho, foi usado o kernel RBF, 
cuja equação é mostrada na figura 3. 
4.2 A função predict recebe o modelo treinado, os vetores de suporte e seus respectivos 
rótulos e pesos, γ, rótulos de classe positivos e negativos, e os dados não classificados. 
Através das informações contidas no modelo treinado ele utiliza as equações do 
hiperplano de classificação e o classificador, além de aplicar a função kernel. Caso o 
usuário deseje utilizar outro tipo de kernel, é necessário apenas alterar as equações 
inseridas na função kernel. A função predict retornará os resultados da classificação, 
apresentando as classes e score de classificação. 
4.3 A função one-versus-all desenvolvida aplica diretamente a metodologia discutida 
anteriormente, através da combinação de classificadores binários. Neste trabalho,ela foi 
desenvolvida para 10 classes, portanto, além dos dados que seriam requeridos para a 
função predict, ela recebe 10 modelos de classificação binária treinados, ao invés de 
apenas um. Ela utiliza a função predict em cada um desses modelos, e retorna a classe 
correspondente à função com maior score. 
5.0 A validação do método foi feita através da comparação do score de classificação e 
da matriz de confusão obtida com a função predict da LIBSVM e a função desenvolvida 
neste trabalho. O objetivo era obter resultados aproximadamente iguais com ambos os 
algoritmos. Após a validação do método, existe a possibilidade de embarcá-lo em algum 
sistema físico. Espera-se que esta etapa seja facilitada com o método proposto, pois as 
funções kernel, predict e one-versus-all são aplicações matemáticas da SVM e não 
dependem de nenhuma linguagem de programação específica. 

  

 

Resultados e Discussões 

 

Para avaliar o desempenho do esquema de classificação de falhas proposto, um 
sistema de potência de 500 kV, conforme ilustrado na figura 5, foi simulado usando a 
plataforma MATLAB/Simulink. O sistema simulado teve seus parâmetros derivados de 

um sistema físico de transmissão, conforme apresentado em (Costa, 2010). 
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O sistema de potência tem uma frequência fundamental de 60 Hz e foi simulado com 
um intervalo de tempo de 6,51 microsegundos (ou 153600 Hz). As correntes foram 
medidas com uma frequência de amostragem de 15.360 Hz, e um SNR de 60 dB 
(relação sinal-ruído) foi adicionado a essas medições para tornar os sinais mais 
realistas. Posteriormente, um filtro Butterworth de segunda ordem também foi 
empregado para fins de anti-aliasing. 

O banco de dados usado para treinar e testar o modelo de classificação foi obtido a 
partir de registros de faltas linha-terra simples (SLG), linha-terra dupla (DLG), linha-a-
linha (LL) e três fases (LLL) aplicado na linha de transmissão 1 (TL1, conforme ilustrado 
na figura 5. Os casos foram simulados com diferentes parâmetros de falta, como ângulo 
de início da falta, resistência da falta, distância da falta e tipo de falta, conforme descrito 
na tabela da figura 6. 

No momento que algum distúrbio (as 10 classes de faltas internas) é detectado, as 
energias aumentam repentinamente e o algoritmo de classificação SVM é habilitado. 
Em seguida, um vetor contendo as primeiras oito amostras pós-falta das energias dos 
coeficientes wavelet das fases A, B e C e sequência negativa, é armazenado, gerando 
32 características de entrada para cada observação. Essas 32 características são 
usadas como entradas para a função de classificação, para que assim a SVM já treinada 

possa classificar o evento ocorrido. 

O kernel escolhido para o treinamento com a LIBSVM foi o RBF, portanto foi necessário 
realizar o grid search para encontrar os melhores valores de C e gamma para cada 
modelo e assim obter a acurácia mais alta possível sem gerar um overfitting. A SVM 
que tem a classe ABC como classe positiva teve C = 100 e γ = 1 e as 9 SVM restantes 
tiverem C = 100 e γ = 10. 

1.0 Avaliação da performance do algoritmo binário 

Para que aplicação do one-versus-all seja bem sucedida é necessário que a SVM 
binária esteja funcionando corretamente. Para avaliar isso comparou-se os scores 
(figura 8) e as predições gerados pelo classificador implementado e da LIBSVM (figura 
7). 

A figura 7 apresenta as matrizes de confusão geradas pelo classificador da LIBSVM e 
do modelo proposto, respectivamente. A diagonal principal da matriz apresenta a 
porcentagem de eventos classificados corretamente, e os demais elementos 
representam as classificações incorretas. 

De acordo com as matrizes, ambos os classificadores obtiveram uma taxa de 98,7% de 
acerto, distinguindo faltas internas do tipo ABC das demais. Estes eventos foram 
classificados corretamente em um tempo máximo de 8 amostras após a detecção do 
evento, o que torna o método proposto bastante rápido para fins de classificação de 
faltas elétricas. A validação através da comparação dos scores de classificação, 

mostrados na tabela da figura 8, também foi comprovada. 

Como mostra a tabela, que apresenta os scores de classificação de 10 amostras 
aleatórias da LIBSVM e do classificador desenvolvido, para todos os casos os scores 
obtidos foram os mesmos em ambos os classificadores. 

2.0 Avaliação da performance do algoritmo multiclasse 
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A figura 8 apresenta as matrizes de confusão geradas pelo classificador da LIBSVM e 
do modelo multiclasse proposto, respectivamente. 

De acordo com as matrizes, o classificador proposto obteve uma precisão de 96,8%, 
enquanto que o classificador da LIBSVM obteve uma precisão de 96,9%. Os eventos 
foram classificados corretamente em um tempo máximo de 8 amostras após a detecção 
do evento. 

Mesmo que o desempenho da LIBSVM seja ligeiramente diferente do modelo 
desenvolvido, isso se deve ao fato da diferença das estratégias multiclasse 
empregadas. A LIBSVM usa o one-versus-one e o classificador proposto foi 
implementado com a estratégia one-versus-all, já que não seria viável utilizar one-
versus-one pois seriam necessários 45 modelos binários ao invés de 10. Apesar disso, 
é possível validar o desempenho do algoritmo multiclasse desenvolvido, uma vez que a 
acurácia geral de ambas é muito similar. 

 

Conclusão 

 

Através desta aplicação na classificação de faltas em linhas de transmissão foi possível 
validar a eficiência e a viabilidade da metodologia proposta para implementação do SVM 
online. Devido ao treinamento realizado através LIBSVM, uma plataforma que permite 
que todas as etapas do treinamento sejam realizadas de forma simples, automática, e 
que fornece suporte para sua utilização em diferentes linguagens de programação, este 
método torna-se bastante acessível. Os algoritmos utilizados neste trabalho foram 
testados com diferentes tipos de bancos de dados, variando o número de amostras, 
características, classes, e sua eficiência foi igualmente validada, o que torna esse 
método aplicável para diversas outras áreas além da engenharia elétrica. Por ser uma 
aplicação matemática simples, gera um baixo custo computacional, que também é um 
ponto positivo para sua embarcação. Por mais que esta função tenha sido desenvolvida 
e testada em MATLAB, a metodologia proposta pode ser facilmente adaptada para 
linguagens como C/C++, Python, entre outras, e posteriormente embarcada em 
dispositivos de hardware, permitindo sua aplicação em outras situações com requisitos 
em tempo real. 
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Figura 1 - Função do hiperplano de classificação 

 

 

Figura 2 - Função do hiperplano com o kernel 

 

 

Figura 3 - Função kernel RBF 
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Figura 4 - Feature scalling 

 

 

Figura 5 - Diagrama monofásico do sistema elétrico 

 

 

Figura 6 - Parâmetros de variação das faltas 
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Figura 7 - Matrizes de confusão dos modelos binários 

 

 

Figura 8 - Scores de classificação 
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Figura 9 - Matrizes de confusão dos modelos multiclasse 
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TÍTULO: Investigação comparativa acerca de controladores para mancais magnéticos 

Resumo 

O projeto da professora Jossana Ferreira intitulado "Investigação comparativa acerca 
de controladores para mancais magnéticos", tem como objetivo investigar controladores 
para mancais magnéticos afim de obter um desempenho desejado. Através de 
pesquisas bibliográficas de referencias da área de engenharia de controle foi possível 
identificar quais respostas eram melhores para o objeto de estudo. 
 
Palavras-chave: Controlador PID; Mancais Magnéticos; 

TITLE: Comparative investigation about controllers for magnetic bearings 

Abstract 

Professor Jossana Ferreira's project entitled "Comparative investigation about 
controllers for magnetic bearings", aims to investigate controllers for magnetic bearings 
in order to obtain a desired performance. Through bibliographic searches of references 
in the area of control engineering it was possible to identify which answers were better 
for the object of study. 
 
Keywords: PID Controller; Magnetic Bearings; 

Introdução 

Este relatório é um trabalho desenvolvido enquanto bolsista de iniciação científica, sob 
orientação da professora Dr. Jossana Ferreira, com base na sua pesquisa principal que 
tem como tema: Investigação comparativa acerca de controladores para mancais 
magnéticos. Nise (2013) define um sistema de controle como: subsistemas e processos 
(ou plantas) construídos com o objetivo de obter uma saída desejada com um 
desempenho desejado, como o objetivo da pesquisa é investigar os controladores para 
mancais magnéticos as referencias utilizadas exemplificam e auxiliam perfeitamente 
nessa solução do problema. 
 
Metodologia 

 
A metodologia predominante no trabalho foi o estudo bibliográfico de livros como: 
engenharia de controle moderno do autor Ogata e engenharia de sistema de controle 
do Nise, a partir dessas obras tornou possível a compreensão do modelo que melhor 
representaria o objeto da pesquisa. Para a obtenção dos resultados gráficos foram 
utilizados os softwares Matlab e Scilab. 
 
Resultados e Discussões 

 
1 - Conceitos básicos 1.1 - Planta Primeiramente precisaremos definir o que é uma 
planta. Planta pode ser uma parte do equipamento ou um conjunto de componentes 
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deste equipamento que vai ser controlada no sistema. Ela possui uma função de 
transferência, que é representada por uma equação diferencial linear invariante no 
tempo. Essa equação é definida como a relação entre a transformada de Laplace da 
saída do sinal e a transformada de Laplace da entrada do sinal, admitindo todas as 
condições iniciais nulas. A função de transferência oferece uma visão mais fácil a 
respeito do comportamento do sistema com equações algébricas mais simples no plano 
(s) de Laplace. 1.2 - Diagrama de blocos Diagrama de blocos é uma forma de 
representar graficamente as funções exercidas por um sistema. Através dos blocos 
torna-se mais fácil a visualização de cada componente e o fluxo de sinais entre eles, 
tornando-o mais vantajoso do que examinar o próprio sistema físico. A imagem abaixo 
é um exemplo de diagrama de blocos de um sistema de realimentação bastante comum. 
Para obter um diagrama de blocos é necessário reunir todas as equações que regem o 
sistema físico e depois a transformada de Laplace das respectivas equações, 
considerando as condições iniciais nulas. Após esse processo as equações 
transformadas devem ser colocadas nos blocos de acordo com seu fluxo original no 
sistema. 1.3 - Sistema de malha aberta e malha fechada Sistemas de malha aberta não 
possuem realimentação da saída para a entrada. Esses sistemas são usados quando 
não há distúrbios que possam afetar a variável que está sendo controlada. Enquanto 
sistemas de malha fechada são sistemas onde ocorre a realimentação afim de obter um 
controle efetivo do sistemas tendendo a eliminar o erro pois sua realimentação faz o 
sistema seguir a referencia da entrada. Essa realimentação pode ser negativa ou 
positiva dependendo do sistema. E por fim, cada elemento do sistema possui sua função 
de transferência. 1.4 - Sistemas de primeira ordem Um sistema de primeira ordem é um 
sistema descrito por uma equação diferencial de primeira ordem que é passada para o 
domínio dos complexos. Ele possui apenas um polo, ou seja, o maior grau do seu 
polinômio é 1 e ele não possui sobressinais ou oscilações, pois é regidos pelo 
comportamento de uma função exponencial. A imagem abaixo representa um sistema 
de primeira ordem. 1.5 - Sistemas de segunda ordem Um sistema de segunda ordem é 
um sistema descrito por uma equação diferencial de segunda ordem. Possui dois polos, 
indicando que seu polinômio no denominador terá grau 2, e pode ser classificado como 
sub, super ou criticamente amortecido dependendo das raízes do denominador. A 
imagem abaixo representa um sistema de segunda ordem. 1.6 - Respostas transitórias 
Respostas transitórias, na prática, é a oscilação amortecida antes de alcançar o estado 
ou regime estacionário. Geralmente as respostas transitórias dos sistemas de controle 
são especificadas em uma entrada de degrau unitário, porque é uma entrada que é 
gerada facilmente. Os parâmetros da entrada degrau são definidos desta forma: Tempo 
de atraso (Td): é o tempo necessário para a resposta atingir a metade do valor final. 
Tempo de subida (Tr): é o tempo necessário para a resposta passar de 0 a 100 ou 10 a 
90 do seu valor final. Instante de pico (Tp): é o tempo necessário para a resposta 
alcançar seu primeiro pico. Máxima ultrapassagem (Mp): é o valor de pico da resposta 
medido a partir do valor unitário. Tempo de acomodação (Ts): é o tempo necessário 
para a curva alcançar valores em torno do valor final e ali permanecer. 2 - Simulação no 
MATLAB Para funções de transferência cujo grau do denominador é maior que 2 
(sistemas de ordem superior) não é possível calcular a mão sendo necessário o uso de 
softwares para plotar o gráfico e analisar seu comportamento. 2.1 - Funções 
programadas: step O programa Matlab dispõem de funções de resposta ao impulso 
inerentes ao software, como a função degrau (step). De maneira bem simples nós 
precisamos definir os valores do numerador e denominador da função de transferência 
a ser analisada como um vetor, fazer a chamada da pré definida da função e plotar o 
gráfico.\\ Utilizando como exemplo a função de transferência G(s) = (6.3223s^2 + 18s + 
12.811) / (s^4 + 6^3 + 11.3223s^2 + 18s + 12.811). Ela é o resultado da malha fechada 
da equação G(s) = 1 / (s^3+6s^2+5s) e seus respectivos valores de ganhos sugeridos. 
Abaixo segue o algoritmo utilizado para realizar a chamada da função e seu gráfico: ---
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--- CHAMADA DA FUNÇÃO NO MATLAB ----- num = [ 6.3223 18 12.811 ]; dem= [ 1 6 
11.3223 18 12.811]; t = 0:0.01:20; (y, x , t) = step(num, dem, t); plot(t, y); grid; 3 - 
Simulação PID Um controlador Proporcional-Integrativo-Derivativo (PID) é utilizado para 
reduzir o erro e estabilizar o sistema que esta sendo trabalhado. É estabelecido valores 
para os seus respectivos ganhos. O ganho proporcional gera um sinal de controle K 
vezes o sinal de erro para minimizar o erro de regime permanente. O ganho integrativo 
é utilizado para aumentar o tipo do sistema e reduzir o erro em regime permanente, 
fazendo seguir a referencia do sinal de entrada. O ganho derivativo atua na taxa de 
variação aumentando a velocidade de resposta do sistema evitando que o erro atinja 
valores elevados. 3.1 - Simulação PID no Xcos A planta de função de transferência G(s) 
= 2 / (s^2+2s+1) não teve exito ao ser simulada por métodos de Ziegler-Nichols. O 
primeiro método de Ziegler-Nichols é utilizado para plantas que não envolvam 
integradores e tendem a apresentar uma curva de resposta ao degrau unitário em forma 
de S. Sistemas cujo resposta não tem forma de S, não é possível aplicar o primeiro 
método. O segundo método de Ziegler-Nichols é aplicado a sistemas que não 
apresentem modelos matemáticos, consiste em determinar o valor do ganho 
proporcional aumentando até que a saída dos sistema oscile continuamente. Sistemas 
cujo resposta não tornam oscilações continuas não é possível aplicar o segundo método 
de Ziegler-Nichols. Este foi o caso da planta G(s) = 2 / (s^2+2s+1). Por outro lado, a 
planta de função de transferência G(s) = 1 / (s^3+6s^2+5s) é um exemplo utilizado pelo 
autor do livro e foi possível simular utilizando a ferramenta Xcos do Scilab. Para realizar 
a simulação a primeira coisa que precisamos encontrar é o valor crítico para o ganho 
proporcional Kr. A tabela de Routh foi utilizada nesse polinômio para encontrar 
analiticamente este ganho, dessa forma descobrimos que o valor para Kr = 30. Nesse 
momento foi gerado um gráfico que mostra o comportamento da resposta de saída ao 
Kr = 30. A partir do gráfico é possível definir o valor de Pr, ao abrir a tabela e verificar 
os pontos o valor foi calculado sendo Pr = (4.5 - 1.7) = 2.8. Agora so precisamos aplicar 
a regra de Ziegler-Nichols para obter os ganhos PID. Após calcular, a sugestão inicial 
dos parâmetros é: Kp = 18, Ti = 1.4 e Td = 0.35. Sendo Ti o tempo integrativo e Td o 
tempo derivativos, precisamos calcular os seus respectivos ganhos. Logo, Ki = 12.8 e 
Kd = 6.3 com Kr = 18. Simulando a planta novamente obtivemos outro gráfico que 
demonstrava uma resposta a saída com uma curva menos brusca e mais estável. Com 
o valor de Máximo pico (Mp) estava muito alto, precisou fazer alguns ajustes ao ganhos 
sugeridos pelo método de Ziegler-Nichols. Após algumas tentativas o resultado obtido 
foi satisfatório. 4 - Simulação PID discreto 4.1 - Discretizando as plantas A planta que 
foi usada pra testar o algoritmo é dada por: G(s) = 1 / (s^3+6s^2+5s), utilizada 
anteriormente para simulação no Xcos. A planta do controlador PID é dada pela função 
de transferência: $G(s) = Kds^2+Kps+Ki / s. Para levar as equações do espaço do 
tempo continuo em Laplace para o espaço do tempo discreto utilizaremos uma 
definição: s = [1-z^(-1)] / h, onde h é o tempo entre cada interação no código. Aplicando 
o método chegamos a estas equações para o sinal de saída: Y(k) = h^3 * U(k) + [5h^{2} 
+ 12h + 3]Y(k-1) - [6h + 3]y(k-2) + y(k-3) / (5h^2 + 6h + 1) E aplicando o método para a 
equação do controlador PID encontramos essa equação para saída do controle: U(k) = 
Kd(e(k) - 2e(k-1) + e(k-2) / h) + Kp(e(k) - e(k-1)) + Ki(b(k)) + U(k-1) 4.2 Simulando em 
linha de código O software utilizado para realizar a simulação da planta foi o MATLAB. 
Utilizando as equações citadas acima só precisamos seguir o fluxo do sistema, mais 
facilmente visualizado pelo diagrama de blocos. O algoritmo da simulação: - Passo do 
incremento h = 0.01; - Vetor do tempo de simulação t = 0:h:20; - Ganhos do controlador 
PID kp = 18; ki = 10; kd = 6; - Inicialização dos vetores e = zeros(1, length(t)); vetor de 
erro y = zeros(1, length(t)); vetor do sinal de saída u = zeros(1, length(t)); vetor do sinal 
de controle ref = [0 ones(1, length(t)-1)]; vetor de referencia (degrau unitário) - 
Inicialização das variáveis atrasadas eant1 = 0; eant2 = 0; yant1 = 0; yant2 = 0; yant3 = 
0; uant = 0; - Laço for k = 1:length(t) e(k) = ref(k) - yant1; u(k) = uant + (kd*(e(k) - 2*eant1 
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+ eant2))/h + kp*(e(k) - eant1)+ h*ki*e(k); $y(k) = ((u(k)*h^3) + yant1*(3 + 12*h + 5*h^2)- 
yant2*(3 + 6*h) + yant3)/(1+ 6*h + 5*h^2); - Atualização das variáveis eant2 = eant1; 
eant1 = e(k); yant3 = yant2; yant2 = yant1; yant1 = y(k); uant = u(k); end - Plot do gráfico 
plot(t, y); grid; Após o algoritmo ser computado obteve-se um gráfico resultante a essa 
resposta. 5 - Modelando a planta do Mancal Magnético 5.1 - Obtenção da Função de 
Transferência da Planta Partindo da equação da força magnética gerada pela bobina 
definida como: F = -(1/4)*N_a^2*u*A*(I_a^2)/(h^2) Onde N_a é o número de espiras da 
bobina, u é a permeabilidade magnética do meio, A é a área do fluxo magnético, h é a 
soma do deslocamento do rotor à posição de referência em relação ao entreferro. 
Precisamos encontrar a Função de Transferência de rege essa planta do Mancal 
Magnético. Como a equação da força da bobina é não linear, precisamos aplicar o 
método da Série de Taylor para definir uma equação linear em torno de um ponto de 
operação, neste caso foi utilizado I_0 e h_0, logo a equação da força F pode ser escrita 
assim: F = KI_0^2 / h_0^2 + (2KI_0 / h_0^2)*Delta I - (2KI_0^2 / h_0^3)*Delta H Também 
podemos escrever a equação acima dessa forma, simplificando as constantes: m * (d^2y 
/ dt^2 ) = KI_0^2 / h_0^2 + K_1 * Delta I - K_2 * Delta h sendo essas constantes: K_1 = 
2KI_0 / h_0^2 e K_2 = 2KI_0^2 / h_0^3 Para realizar a simulação nos software, 
levaremos a equação ao domínio da frequência aplicando a Transformada de LaPlace. 
Neste caso as condições iniciais são nulas, logo o primeiro termo da equação é zerados. 
Após manipulações da transformada encontramos a equação da planta no domínio (s): 
Delta H(s) / Delta I(s) = K_1 / K_2 - ms^2 5.2 - Discretizando a planta do Mancal Para 
obter a equação da posição em função da corrente no tempo discreto, voltamos a 
equação: m*s^2*Delta H(s) = K_2*Delta H(s) - K_1*Delta I(s). Agora, aplicaremos o 
método da transformada Z e passar a equação para o espaço de tempo discreto (k). O 
objetivo nesse momento é tornar possível a simulação de um controlador digital para 
esse sistema, com a equação discretizada pode-se simular e obter dados do 
comportamento do mancal quando submetido a diversas operações de trabalho. O 
resultado da equação discretizada no domínio (k) é esse: Delta H(k) = (m/h^2)/(2Y(k-1) 
- Y(k-2)) - K_1 *Delta I(k) / (m/h^2) - K_2 6 - Simulando a Planta do Mancal em linha de 
código Para realizar a simulação dessa Planta do Mancal Magnético utilizamos 
novamente o software MATLAB para rodar o algoritmo que está desenvolvido logo 
abaixo. Os parâmetros de controle utilizados foram calculados através do método de 
sintonia PID. \begin{verbatim} % parâmetros da planta do mancal N = 2000; %número 
de espiras da bobina A = 0.0025; %área do entreferro u = 4*pi*10^(-7); %constante de 
permeabilidade m = 0.5; %massa do rotor K = -(N^2)*u*A/4; I = 0.013967716; %corrente 
h0 = 0.0005; %distância entre o entreferro e o rotor K1 = (2*K*I)/(h0^2); K2 = 
(2*K*I^2)/(h0^3); % passo do incremento h = 0.00001; t = 0:h:0.5; % parametros do 
controlador kp = 390 ; ki = 18402; kd = 2.4; % inicialização dos vetores e = zeros(1, 
length(t)); %vetor de erro y = zeros(1, length(t)); %vetor posição u = zeros(1, length(t)); 
%vetor sinal de controle (corrente) ref = [0 ones(1, length(t)-1)]; %vetor referência % 
inicialização das variáveis atrasadas eant1 = 0; eant2 = 0; yant1 = 0; yant2 = 0; yant3 = 
0; iant = 0; uant = 0; for k = 1:length(t) e(k) = ref(k) - yant1; u(k) = uant + (kd*(e(k) - 
2*eant1 + eant2))/h + kp*(e(k) - eant1) + h*ki*e(k); y(k) = (-K1 * u(k) + (2*yant1 - 
yant2)*(m/h^2))/((m/h^2)-K2); eant = e(k); eant2 = eant1; eant1 = e(k); yant3 = yant2; 
yant2 = yant1; yant1 = y(k); uant = u(k); end plot(t, y); grid Após computar o algoritmo o 
gráfico dessa saída de resposta ao degrau por código gerou um gráfico que percebemos 
seus valores interagindo bem e estabilizando a planta rapidamente após a aplicação do 
degrau, assim mantendo-se em regime. 
 
Conclusão 
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O relatório não foi definitivamente terminado devido a paralisação das atividades da 
universidade federal do rio grande do norte (UFRN) em virtude do covid-19. Entretanto 
o estudo efetuado mostrou e avaliou os modelos efetivos para estabilizar o mancal 
magnético de forma teórica. Faltou realizar o estudo diretamente nos espaços de estado 
utilizando outros referencias e softwares para essa modelagem. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ferramentas para análise de dados em middleware IoT 

Resumo 

As aplicações de Internet das Coisas vem alterando a forma de como nos comportamos 
e gerenciamos os nossos recursos. Este projeto tem como objetivo a descrição de um 
sistema de alarme IoT remoto que pode ser utilizado em conjunto com qualquer 
dispositivo IoT, sendo utilizado como um sistema de sinalização visual e sonora, com 
finalidade a detecção de anomalias e informar estados críticos do ambiente. Foi utilizada 
a plataforma do Smart Automation Using Internet of Things (SAIOT) para o acionamento 
remoto e configurações dos seus parâmetros. Testes foram realizados em um ambiente 
simulando um sistema de controle de temperatura, com o intuído de ser instalado na 
Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DAS) na UFRN. 
 

Palavras-chave: Internet das Coisas; Sinalização; Dispositivo; Estados críticos 

TITLE: Development of tools for data analysis in IoT middleware 

Abstract 

Internet of Things applications have been changing the way we behave and manage our 
resources. This project aims to describe a remote IoT alarm system that can be used in 
conjunction with any IoT device, being used as a visual and audible signaling system, 
for the purpose of detecting anomalies and informing critical states of the environment. 
The platform used wasthe Smart Automation Using Internet of Things (SAIOT) for remote 
activation and parameter settings. Tests were carried out in an environment simulating 
a temperature control system, with the intention of being installed in the Server's Health 
Care Directorate (DAS) at UFRN. 
 

Keywords: Internet of Things; Signaling; Device; Critical states 

Introdução 

Atualmente, novas tecnologias estão surgindo e revolucionando a maneira de como 
produzimos e consumimos bens, e como gerenciamos nossos recursos naturais. Uma 
dessas tecnologias é a Internet das Coisas ou IoT (Internet of Things), que possui um 
conceito bastante simples, a conexão de dispositivos eletrônicos de qualquer finalidade 
conectados a internet que possam coletar e compartilhar dados, estes dados são 
processados de maneira remota, sendo capaz de tomar decisões que otimizam o 
processo, economizando tempo, energia, recursos e redução de desperdícios. 

As aplicações do IoT estão presentes em diversas áreas, tais como: indústria, hospitais, 
escritórios, casas e cidade [1] [2]. E um dos pontos abordados neste trabalho é 
automatização predial e na indústria 4.0 que entre seus objetivos a eficiência no 
gerenciamento desses recursos. Através da utilização de dispositivos eletrônicos pode-
se otimizar o uso de energia, iluminação artificial, sistemas de climatização, irrigação de 
jardins, segurança eletrônica, assim como a aquisição de dados, através de diversos 
sensores presentes no mercado. 
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Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na realização do plano 
de trabalho. O foco deste projeto foi o desenvolvimento do sistema de alarme IoT, um 
dispositivo embarcado conectado a internet que tem como finalidade a detecção de 
anomalias e informar estados críticos do ambiente. Foi pensando inicialmente para ser 
projetado para agir em conjunto com o controle de temperatura das vacinas do DAS 
(Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor), informando os estados críticos das faixas 

de temperatura das vacinas. 

Em Kodali et al [3] foi desenvolvido um sistema de alarme IoT para detecção de 
incêndios utilizando um sensor de fumaça, com isso, podendo antecipar ações para 
realização do combate ao incêndio. E Sohn et al [4] desenvolveu um sistema de alarme 
para medicamentos, evitando o esquecimento da medicação de pessoas com idades 
avançadas em domicílio. Sistemas de sinalização possui fundamental importância na 
segurança de locais e segurança de trabalho, manutenção de equipamentos e 
acessibilidade no reconhecimento de ações a ser tomadas em decorrência de um 

problema real. 

 
Metodologia 

 

O desenvolvimento do sistema de alarme IoT foi dividido em hardware (dispositivo físico) 
e a comunicação com o middleware. Para o dispositivo físico foi realizado um estudo 
para escolha dos componentes, tendo como principal característica ser um dispositivo 
de pequeno porte para poder ser instalado em qualquer lugar, tendo como função ser 
um sistema de sinalização visual e sonoro. A visual utiliza o Led RGB que tem acesso 
a uma faixa mais abrangente de cores e a sonora um Buzzer, um componente que emite 
um sinal sonoro. Uma parte fundamental é o microcontrolador, que irá gerenciar o 
sistema e conectar no middleware pela internet, foi escolhido o ESP Wemos d1. 

Em seguida foi desenvolvido o circuito para o acionamento do Led RGB e o Buzzer, por 
meio de transistores NPN, utilizando o BC548. Para alimentação do circuito foi escolhido 
o módulo de carregador de bateria de lítio, TP4056, com isso permitindo que o 
dispositivo funcione conectado diretamente a uma fonte de tensão e por meio de uma 
entrada USB, enquanto ele está conectado algum desses meios o módulo carrega a 
bateria de lítio para poder ser utilizada sem estar conectado à energia, utilizando um 

padrão de tensão de 5V, distribuído para o microcontrolador e os demais componentes. 

Para a programação do hardware foi utilizado a plataforma Visual Studio Code 
(Microsoft), e dentro dele utilizamos o framework Platformio em C++, que nos permite o 
desenvolvimento de embarcados. 

Após a criação do circuito foi desenvolvido a placa de circuito impresso (PCI), foi 
utilizado o software Eagle para criação do circuito. Foi aplicado a técnica de 
transferência térmica, o circuito foi impresso em uma folha fotográfica e transferido com 
um ferro de passar comum para o placa de fenolite e corroída com percloreto de ferro. 

A comunicação com o middleware consiste no meio de troca de informações com o 
dispositivo físico e a internet. Para isso precisamos de uma plataforma IoT, foi escolhida 
a mesma arquitetura utilizada nos trabalhos anteriores, desenvolvida por Costa et al [5], 
chamada de SAIOT (Smart Automation Using Internet of Things), possui uma 
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compatibilidade com diversos protocolos de comunicação como HTTP, Websocket, 
MQTT, LoraWan e a facilidade de implementação de projetos nesta plataforma se dá 
por possuir uma arquitetura genérica, baseando cada dispositivo em controladores e 
sensores, gerando uma interface Web, que pode configurar parâmetros dos 
controladores e sensores, acionador atuadores e permitindo a visualização de 
resultados e histórico dos sensores de forma simplificada e resumida, para que o usuário 

final possa ter uma visão geral dos dados, encontrar relações entre parâmetros. 

O alarme IoT pode funcionar de duas formas: diretamente pelo middleware e conectado 
fisicamente ao um dispositivo. O sistema agindo diretamente com o middleware, a 
plataforma SAIOT, ele é acionado por regras associados com algum sensor conectado 
na mesma rede. Nas regras cada dispositivo se torna uma variável, com isso criamos 
uma estrutura condicional para análise dessas variáveis, podendo criar um conjunto de 
regras para uma aplicação. E conectado a um dispositivo, as regras de acionamento 
estará na mesma programação do dispositivo geral, podendo realizar uma intervenção 

pelo middleware, por exemplo: ligar, desligar e alterações de parâmetros. 

A comunicação do middleware e o dispositivo é feito por meio do protocolo MQTT (MQ 
Telemetry Transport) e utilizado um JSON (JavaScript Object Notation) que é uma forma 
rápida e simples para troca de informações. Então quando o sistema é associado a uma 

regra, ele é configurado a partir de JSON com as informações dos parâmetros. 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram realizados testes para analisar o funcionamento do dispositivo conectado a 
plataforma SAIOT, acionamento do alarme e o comportamento do sistema associado 
às regras. O testes de conexão com a plataforma foram realizados no Laboratório 
Industrial de Informática - UFRN, onde foi conectado a rede pelo Wi-fi, ao se conectar o 
alarme sinaliza por meio do Led se a conexão foi realizada com sucesso. O acionamento 
do alarme foi criado um tópico onde foi possível alterar as cores do Led e a frequência 
de acionamento do Buzzer e o ligamento por meio de um botão on/off na plataforma do 
SAIOT, onde foi possível controlar via conexão remota o dispositivo. 

Para informar estados críticos de um ambiente foi testado o comportamento do sistema 
associado às regras, foi conectado um dispositivo ao tópico de atuador na plataforma, 
onde sua finalidade é apresentar o valor de uma chave ligando e desligando. Foi criado 
um conjunto de regras para vê a sua atuação, as regras são descritas como um script 
passado com o JSON ao alarme, por uma estrutura condicional, se a chave é ligada, 
passa como parâmetro: variável e cor, a variável é o dispositivo alarme IoT e a cor o 
nome das cores que podem ser utilizadas listadas na programação do alarme. Onde no 
teste foi possível vê a sua atuação, onde o Led ligou com a cor selecionada e o Buzzer 
foi acionado na frequência padrão. 

Foi analisado que este sistema projetado das regras falha em decorrência a um sistema 
real, onde sinalizações utiliza uma progressão na mudança de cores para detectar casos 
mais urgentes, velocidade que a luz pisca e a necessidade do aviso sonoro só em casos 
críticos. Para isso foi alterado as regras e a programação para funcionar com o 
seguintes parâmetros: (variável, “alarme (cor), strobo, Buzzer”). O tópico do alarme é 
acionado por 1 ou 0, ligado ou desligado; a cor utiliza o código RGB, podendo acessar 
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variações de uma mesma cor; o strobo de 0 a 100, responsável pela velocidade que o 
Led pisca; e o Buzzer é acionado também com 0 ou 1. Por exemplo: (variável, "1( 255, 
234, 10), 20, 1" ), o alarme acionado com uma cor de amarelo alaranjado, com um strobo 
de 20 e o aviso sonoro ligado. O sistema pode ser ligado ou desligado independente da 
regra com a interface do SAIOT. 

Como o projeto tem como finalidade a instalação no DAS, foi criado um ambiente que 
simula a coleta de temperatura que existe no laboratório das vacinas, onde foi utilizado 
um frigobar do laboratório, onde analisamos a temperatura, associando com regras por 
meio do middleware com o alarme. Foram separados por faixa de temperaturas 
associados a uma cor, quanto mais alta a temperatura, o alarme utiliza cores mais 
escuras e a velocidade em que o Led pisca, e o Buzzer é acionado, para uma 
temperatura ideal as cores do Led ficam claras sem o uso do Buzzer. As faixas das 
cores associado a temperatura foram: abaixo de 4 ºC a cor fica azul, entre 4 ºC e 5 ºC 
a cor fica amarela, entre 5 ºC e 6 ºC a cor permanece amarela com a velocidade de 
strobo em 5; entre 6 ºC e 7 ºC, a cor fica vermelha e o strobo em 10; acima de 7 ºC, a 
cor permanece vermelha, o strobo aumenta para 15 e o Buzzer é acionado. Quando o 
sistema encontra-se no estado mais crítico, o usuário precisa informar por meio da 
plataforma SAIOT que anomalia está sendo analisada, só então o alarme retornará ao 

seu funcionamento padrão. 

 
Conclusão 

 

Diante dos resultados obtidos com os testes realizados para o acionamento e o uso de 
um ambiente simulando o DAS, o sistema de alarme IoT teve o seu comportamento 
satisfatório para detecção de anomalias e informação de estados críticos, podendo ser 
aplicado em qualquer sistemas IoT que necessite de uma sinalização visual e sonora 
utilizando a plataforma do SAIOT. Não foram realizados os testes no DAS e a criação 
de uma case com impressora 3D, por causa da paralisação por meio da pandemia. 

Como perspectiva futura para o projeto, o sistema pode realizar ações que não precise 
do middleware para o seu funcionamento, tais como: envio de notificações por 
mensagens para dispositivos mobiles e a criação de uma rede de comunicação entre 
alarmes para o uso industrial sem o uso do middleware. 
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Anexos 

 

 

Fig.1: Esquema de funcionamento do Alarme - IoT. Componentes eletrônicos e a 
comunicação com o middleware. 
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Fig. 2: Cadastro e controle de regras do Alarme - IoT na plataforma do SAIOT. 
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Fig. 3: Funcionamento do alarme associado com um sensor de temperatura. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo da habitabilidade planetária com base na Zona 
Habitável Circunstelar (ZHC). A ZHC é, por hora, o melhor modo de estimar se um 
planeta é minimamente habitável ou não sem conhecer suas condições físicas 
intrínsecas. A ZHCT, Zona Habitável Circunstelar Telúrica, é preferível para nosso 
estudo por se tratar de planetas de massa telúrica na ZHC de suas estrelas, ou seja, 
planetas mais semelhantes à Terra. 
 
Os principais recursos usados neste trabalho foram um modelo de função que dá a 
probabilidade de se encontrar planetas na ZHCT de uma estrela — modelo esse 
elaborado por Fernando de Sousa Mello (Universidade de São Paulo, 2014) usando 
dados das simulações de sistemas planetários de Ida e Lin (2005) — , as principais 
características de estrelas do tipo M, características de sobrevivência, tanto para vida 
simples quanto para vida complexa (4Ga), e o que as faz (anãs M) serem boas 
candidatas para hospedar planetas habitáveis. Lembrando que esse modelo de função 
é uma primeira aproximação do problema, mas será o suficiente para o início dessa 
pesquisa. 
 
A perspectiva para o futuro é de que o aprofundamento do estudo da habitabilidade no 
entorno dessas estrelas M será útil no desenvolvimento de estratégias de busca por 
vida na Galáxia. Então as chances de encontrar vida próxima a nós em volta desses 
“red young suns” próximos são bem melhores agora. Logo, nosso questionamento de 
se estamos sozinhos nesse Universo se tornou um pouquinho mais fácil. 
 
Palavras-chave: ZHC.Anãs M. Radiação UV.ZHCT.ZAMS.Vida.Proxima 

Centauri.Proxima b 

TITLE: CIRCUMSTELLAR HABITABLE ZONE 

Abstract 

 

This work presents a study of planetary habitability based on the Circumstellar Habitable 
Zone (ZHC). The ZHC is, for now, the best way to estimate whether a planet is minimally 
habitable or not without knowing its intrinsic physical conditions. The ZHCT, Telluric 
Circumstellar Habitable Zone, is preferable for our study because they are planets of 

telluric mass in the ZHC of theirs stars, it means, planets more similar to Earth. 

 

The main resources used in this work were a function model that gives us a probability 
of finding planets in the ZHCT of a star — such model was elaborated by Fernando de 
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Sousa Mello (University of São Paulo, 2014) using data from the simulations of planetary 
systems of Ida and Lin (2005) —, the main characteristics of type M stars; survival 
characteristics, so much for simple life and complex life (4Ga), and what makes them (M 
dwarfs) good candidates for hosting habitable planets in their surroundings. Recalling 
that this function model is a first approximation of the problem, but it will be enough for 
the beginning of this research. 

 

The perspective for the future is that the further study of habitability around these type M 
stars will be useful in the development of the search for life in the Galaxy. So the chances 
to finding life close to us around the closest stars, that happen to be red young suns, is 
much greater now. And so our quest to figured out if we’re alone in the Universe just got 
a tiny beat easier. 

 
 

Keywords: CHZ.M Dwarfs.UV Radiation.TCHZ.ZAMS.Life.Proxima Centauri.Proxima b 

Introdução 

A vida é abundante e diversificada na Terra, ocupando vários habitats há bilhões de 
anos, mas ela exige condições mínimas para sua existência, dentre uma delas, a 
existência de água em estado líquido. Em escala estelar, a exigência de água líquida é 
traduzida na Zona de Habitabilidade Circunstelar (ZHC), região do espaço ao redor de 
uma estrela onde seria possível a existência de água líquida na superfície de um planeta 

que ali se encontre. A Terra, por exemplo, está no interior desse limite. 

Este trabalho tem como objetivo estudar os fenômenos astrofísicos de escala estelar e 
planetária, que poderiam influenciar na habitabilidade. Mas é importante notar que 
habitabilidade não implica em existência de vida, indicando somente os ambientes 
menos hostis à vida observada no planeta Terra atual. O aprofundamento do estudo da 
habitabilidade no entorno de anãs vermelhas, especificamente do tipo M, é o foco desse 
trabalho em curso. 

Anãs vermelhas são estrelas pequenas e frias da Sequência Principal (SP) (sua 
temperatura à superfície é baixa e a energia transportada por convecção é gerada a um 
ritmo lento pela fusão nuclear do hidrogênio em hélio) e seu tipo espectral pode ser K 
ou M. Anãs vermelhas são estrelas totalmente convectivas — o transporte de energia 
por radiação é muito difícil nessas estrelas devido à opacidade do seu interior (que tem 
uma densidade alta comparada com a temperatura), assim, é mais difícil para os fótons 
viajarem para a superfície, de modo que a convecção torna-se mais eficiente para a 
transmissão da energia — , de modo que o hélio não se aglomera no núcleo e, 
comparado com estrelas maiores, como o Sol, podem queimar uma proporção maior do 
seu hidrogênio antes de abandonar a sequência principal. O resultado é que a vida 
estimada das anãs vermelhas supera a idade estimada do Universo. 

Esse tipo de estrela tem superfícies com temperaturas abaixo de 3500K e uma baixa 
luminosidade (≤ 10% da luminosidade do Sol). Sua massa é aproximadamente 0.08 — 

0.5M☉, ou seja, como são muito menores e frias que o Sol, sua zona habitável é mais 

próxima (da estrela), o que coloca os exoplanetas muito mais expostos à atividade 
estelar. 
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Uma atividade estelar que dificulta a possibilidade de achar vida nesses exoplanetas, 
são as flares. Uma flare star é uma estrela que pode sofrer aumentos dramáticos 
imprevisíveis em seu brilho por alguns minutos. Esse aumento do brilho é manifestado 
através do espectro, do raio-X às ondas de rádio (incluindo a radiação UV). Assim, esses 
planetas orbitando as anãs M estão constantemente recebendo em suas atmosferas 
altíssima radiação UV. Alguns estudos apontam que mais de 80% de todas as estrelas 
são anãs M e mesmo com tanta adversidade à vida (exposição à UV, por exemplo), 
estrelas M são boas candidatas para hospedar planetas habitáveis em seu entorno. 

O modelo de função de fração de planetas na ZHC por estrela formulado por Mello, F. 
S. (2014) faz uma relação entre a metalicidade de uma estrela e a probabilidade dessa 
ter planetas, inclusive indicando também uma dependência com a massa da estrela. O 
que se percebeu foi que quando se trata de planetas de baixa massa, próximas do caso 
terrestre, o que parece haver é uma dependência bem mais fraca com a metalicidade 
estelar ou mesmo com uma probabilidade decrescente com o aumento da metalicidade. 
Estrelas grandes e com alta metalicidade “atraem” mais planetas gigantes em sua órbita, 
assim dificultando a formação de planetas telúricos menores naquela região. Planetas 
semelhantes à Terra não precisam de uma força muito grande para atraí-los, logo a 
metalicidade não é tão relevante. Sendo assim, nesse quesito, as anãs M têm 

vantagem, se tornando fortes candidatas a hospedarem planetas habitáveis. 

 
Metodologia 

 

Neste trabalho usamos a função de fração de planetas na ZHC por estrela elaborada 
por Mello, F. S. (2014) utilizando os resultados de Ida e Lin (2005); sua qualidade e 
abrangência, com simulações que acabavam descrevendo qualitativamente muito bem 
as observações da época, foram essenciais para essa escolha de dados. 

O Dr. Shigeru Ida, um dos autores de Ida e Lin (2005) desenvolveu um código 
considerando vários efeitos adicionais que tornaram a simulação mais realística e 

precisa. Foram escolhidas 3 massas estelares (0,5, 0,8 e 1,2 M☉) e 5 metalicidades (-

0,3, 0,0, 0,2, 0,5 e 0,8 dex), totalizando 15 combinações. Cada combinação foi simulada 
3000 vezes, totalizando 45.000 sistemas planetários. Com 3000 sistemas, a flutuação 
dos dados seria de aproximadamente 10% dos valores, esse valor foi usado nas barras 
de erro. Não tendo um interesse explícito na composição do planeta, mas sim em sua 
massa e distância média da estrela, Mello utilizou somente os dados de semieixo maior 
da órbita final e da massa do planeta para suas simulações. 

 

Resultados e Discussões 

 

Exposto à uma radiação raio-X 250 vezes mais forte que a que a Terra recebe hoje, à 
altos níveis de UV e tendo uma forte interação entre o vento estelar (um jato de partícula 
expelido pela estrela) e o campo magnético do planeta, podendo destruir sua atmosfera, 
Proxima b — exoplaneta orbitante da Proxima Centauri (ou Alpha Centauri C), estrela 
anã M integrante do sistema estelar Alpha Centauri, o sistema mais próximo do Sistema 
Solar, juntamente com outras duas estrelas gigantes: Alpha Centauri A e Alpha Centauri 
B — poderia abrigar vida nessas condições? Responderemos mais adiante essa 
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pergunta, por hora vamos nos ater à que tipo de bioassinatura poderíamos ter nessas 
circunstâncias. 

Há diferentes soluções atmosféricas que poderiam suprir o dano causado pela radiação 
UV em células vivas. Voltando 4 bilhões de anos atrás, Proxima b recebe radiação UV 
mais baixa que a que a Terra recebia em sua era de desenvolvimento (versão mais 
jovem da Terra). Apesar do efeito biológico da radiação UV sobre o DNA (causando sua 
destruição) e sobre o micro-organismo D. radiodurans, bactéria resistente à radiação, 
(provocando sua morte), há meios de sobrevivência. Essas são chamadas as 
características de sobrevivência. Um exemplo de característica de sobrevivência é 
biofluorescência. Sabemos que quanto maior o comprimento de onda UV, menor sua 

frequência e, assim, sua energia/potência; consequentemente seu dano se torna menor. 

No fenômeno de biofluorescência essa radiação UV é deslocada para comprimentos de 
onda maiores que causam menos danos. Ou seja, plantas com pigmentos protetores ou 
com biofluorescência conseguem se proteger da forte radiação UV recebida da estrela 
diminuindo seus danos ao aumentar o comprimento de onda da radiação. Elas 
aumentam esse comprimento de onda por meio do brilho: quando as plantas absorvem 
muita energia, elas não engordam, elas brilham; elas absorvem mais luz do sol do que 
o necessário para sua fotossíntese e se livram do excesso de energia solar emitindo-a 

como um brilho muito fraco. 

Isto posto, a biofluorescência seria mais útil durante o fluxo intenso de radiação UV vindo 
das flares, apesar de que um alto nível constante de UV pode induzir uma fluorescência 
contínua. Chamada de fluorescência induzida pelo sol (“Solar-Induced Fluorescence”, 
SIF), é o sinal mais preciso da fotossíntese que pode ser observado do espaço. Assim, 
a biofluorescência emitida pode aumentar o fluxo visível de um planeta orbitando uma 
anã M por várias ordens de magnitude. 

Não só as plantas, mas há micro-organismos também que conseguem tolerar totalmente 

a radiação UV usando células protetoras ou pigmentos como telas UV eficazes. 

Tendo em mente agora que anãs M podem sim serem candidatas a hospedarem uma 
bioassinatura, usamos a função de fração de planetas na ZHC por estrela elaborada por 
Mello. Os resultados não passaram uma impressão diferente. Uma distribuição desses 

pontos para o caso de 0,8M☉ e 0,2 dex de metalicidade é mostrado na Figura 1. 

O comportamento geral é que maiores massas e maiores metalicidade [Fe/H] têm maior 
dispersão de pontos no plano de massas-distâncias, com uma ligeira migração de 
pontos de baixas massas para altas. Selecionando os planetas na ZHCT e planetas com 
mais de 100M⊕ é possível ver um contraste do comportamento de cada tipo de planeta 

(Figura 2). 

Os planetas com mais de 100M⊕ apresentam um acentuado crescimento da 
abundância com a massa estelar e com a metalicidade, já os planetas na ZHCT têm 
uma distribuição mais suave ao longo das metalicidades e massas estelares, não sendo 
tão dependentes da massividade e metalicidade da estrela. Essa menor dependência 
com a metalicidade para planetas pequenos (R < 4R⊕) já foi assinalada antes. 

Claramente há um comportamento que depende da massa estelar, com frações maiores 
de planetas em estrelas de massas maiores. Mas as coisas não são tão simples para a 
dependência com a metalicidade. De modo geral, conforme a metalicidade cresce, a 
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fração de planetas na ZHCT cresce, atinge um pico e decresce logo em seguida. 
Conforme a massa estelar aumenta, esse pico se desloca para metalicidades mais 
baixas. O comportamento crescente das curvas com [Fe/H] provém de uma maior 
metalicidade fornecer maior quantidade de material para construir os planetas ou seus 
caroços, sendo planetas de baixa ou alta massa. A queda logo em seguida na fração 
parece ser resultado de que a formação de planetas de alta massa é mais eficiente em 
altas metalicidades, roubando material que poderia servir para construir planetas 
telúricos. Isso é reforçado pelo crescimento das curvas de planetas com massa acima 
de 100M⊕ concomitantemente a queda nas curvas dos de massa baixa (Figura 2). O 
caso da dependência com a massa estelar pode ser devido a que estrelas de maior 
massa acumulam um disco mais espesso do que estrelas de mesma metalicidade, mas 
massa inferior, assim, propiciando mais material para a formação de planetas (por isso 
o pico de fração de planetas ZHCT nas estrelas menores, são em metalicidade maiores 

que as estrelas grandes). 

Um dos casos estudados neste trabalho é o das condições de habitabilidade para a vida 
simples, que pode surgir num planeta na ZHCT a partir de 0,9Ga após sua formação. 
Para esse tipo de vida é considerada a ZHC calculada para a estrela na sequência 
principal de idade zero (Zero Age Main Sequence - ZAMS) já que a diferença da ZHC 
de aproximadamente 1Ga para aquela na ZAMS é desprezível para estrelas de massa 

menor do que 1,25M☉ (e o intervalo de massas estelares usado aqui só vai até 1,2M☉). 

O outro caso é o de vida complexa, que exigiria uma ZHC contínua de 4Ga. A Figura 3 
compara o número de planetas na ZHCT na ZAMS por estrela nas simulações com o 
número de planetas na ZHCT contínua de 4Ga. 

Examinando esses resultados, somente no caso de estrelas de 1,2M☉ tem uma 

mudança drástica, mas isso é explicável pela rápida evolução de estrelas massivas mais 
ao final de seu tempo de vida na SP, movendo muito o limite interior da ZHC para fora 
em pouco tempo, estreitando muito a ZHC contínua de 4Ga para essas estrelas, 

fazendo cair a contagem de planetas. Isso indica que estrelas de 1,2M☉ seriam 

probabilisticamente piores candidatas a abrigar planetas na ZHC contínua de 4Ga. 

Para assegurar mais esse comportamento aqui apontado, Fernando S. Mello fez um 
ajuste operacional para dispor de um intervalo maior de metalicidades e de massas. Ao 
fazer isso, não seriam desconsideradas as estrelas de baixa metalicidade (importantes 
nos primórdios da Galáxia) e as de baixa massa, as de tipo M. O ajuste foi implementado 
por meio de se fazer que caísse a zero nas duas pontas das amplitudes, a melhor e 

mais simples função que pôde ser encontrada foi a Equação 1 gaussiana. 

Como se desconhece uma metalicidade mínima para a formação de planetas telúricos, 
os resultados dos ajustes (Figura 4) foram boas estimativas para as metalicidade 
mínimas e para as formas das curvas. 

A gaussiana deu à Mello a liberdade de em suas simulações extrapolar os dados no 
eixo de metalicidade, para metalicidades muito baixas ou muito altas. Mas para os 
resultados não destoarem, foi preciso modelar a fração de planetas por estrelas em 

baixas massas estelares (< 0,5M☉) e também modelar ligeiramente para massas 

maiores — o que foi bom, pois estrelas de baixa massa são a maioria das estrelas; e 
estrelas com de alta massa têm uma ZHC mais ampla, embora de menor duração. Os 
conjuntos de dados são reduzidos, então foi preciso extrapolar no eixo de massas para 
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baixo, até 0,3M☉, e para cima, até 1,5M☉. Compreendendo, na maioria, estrelas FGK 

e parte das estrelas M (que era o que buscávamos). 

Como a equação gaussiana se ajustou bem aos dados com dependência na 
metalicidade, uma variação dessa, agora também dependente da massa estelar, foi 
testada. Para tal, os parâmetros a, b e c constantes da Equação 1 foram substituídos 
por equações dependentes da massa e foram feitos ajustes sobre os dados das médias 
ponderadas das massas (para obter uma função dependente somente da metalicidade) 
pela IMF (The Initial Mass Function). 

Veja que o resultado continua (Figura 5): para estrelas FGKM na ZAMS, há mais chance 
de encontrar planetas ZHCT. Com o passar do tempo (contínuo de 4Ga), as estrelas 
mais massivas saem da SP, assim pulando fora da IMF — já que o IMF é a função de 
distribuição de probabilidade para a massa na qual uma estrela entra na SP, ou seja, se 
a estrela sair da SP, ela não será contada (levada em conta na média ponderada); 
estrelas massivas que saem logo da SP não são contadas para a ZHC contínua de 4Ga 
— , e diminuindo nossa fração de planetas ZHCT (ficando mais nas estrelas mais 
constantes, que se demoram mais na SP). 

 
Conclusão 

 
Então a resposta final à pergunta “Proxima b poderia abrigar vida nessas condições?” 
é: sim! Apesar de todos os transtornos causados pela alta radiação UV sobre o planeta, 
exoplanetas orbitantes de anãs M, ainda assim, são fortes candidatos para se ter uma 
bioassinatura, mesmo que muito fraca. 

Mesmo a mais próxima estrela, em apenas 4 anos-luz de distância, tem um planeta que 
poderia ser como a Terra: não muito quente, não muito frio, o suficiente para haver água 
em estado líquido em sua superfície. Então a radiação UV que assola o planeta não 
seria tão danosa a formação de vida ali naquele ambiente, pois, apesar de não ser para 
você e eu o melhor lugar para estarmos, é menos do que a radiação que afligia a Terra 
em sua época de desenvolvimento. E naquela época, a Terra era inabitável para os 
humanos, mas a vida realmente emergiu e continuou a prosperar. 

Finalmente, levando tudo em conta, anãs M portam em seus sistemas uma boa quantia 
de planetas telúricos, inclusive a anã M, TRAPPIST-1, tem o maior número de planetas 
de dimensões parecidas com a da Terra já encontrados e o maior número de planetas 
com condições de ter água (são 7 exoplanetas, todos com condições de possuir água 
líquida), mas em um futuro trabalho adentraremos mais nesse assunto. 
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Figura 1: A curva amarela delimita a região de planetas detectáveis pelo Método de 

Velocidades radiais (MVR), a curva verde delimita a ZHCT para a estrela de 0,8M☉ na 

ZAMS (“Zero Age Main Senquence” — estrela na sequência principal de idade zero). 

 

 

Figura 2: Número de planetas por sistema planetário nas simulações de Fernando S. 
Mello com os dados de Ida. Compara-se aqui os planetas na ZHCT com aqueles com 

massa superior a 100M⊕. 

 

 

Figura 3: Comparação entre planetas na ZHCT na ZAMS (simplesmente chamados de 

ZHCT na legenda) com aqueles na ZHCT contínua de 4Ga (ZHCT 4 Ga). 
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Equação 1 

 

 

Figura 4: a) ZHC na ZAMS; b) ZHC contínua de 4Ga. 
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Figura 5: Fração de estrelas FGKM que possuem ao menos um planeta na ZHCT, ou a 
probabilidade de encontrar tal tipo de planeta orbitando uma estrela FGKM. 
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TÍTULO: Análise e investigação de planta de mancal magnético 

Resumo 

O mancal magnético é um elemento de máquina aplicado, normalmente, à motores para 
sustentação do seu eixo, substituindo o mancal mecânico. Os modelos matemáticos 
usados nos mancais magnéticos não consideram o fator da corrente parasita. Desprezar 
esse efeito pode, na prática, fazer com que surja força indesejadas e dissipação de 
calor. Por isso, esta pesquisa objetiva desenvolver um modelo matemático que se 
aproxime mais da realidade, ou seja, que inclua os efeitos da correntes de Foucault. As 
principais bases teóricas usadas foram a dissertação de mestrado da professora 
Jossana S. M. Ferreira e uma publicação sobre correntes parasitas da Revista Brasileira 
de Ensino de Física(v.36, 2014); para validação do modelo matemático, foi usado o 
software Scilab. Como resultados, houve um comportamento adequado em relação a 
literatura, pois o modelo obtido por esta pesquisa é igual ao modelo já existente quando 
os objetos estão há boa distância, mas há pequena discrepância quando os objetos se 
aproximam, reafirmando o efeito das correntes parasitas. 
 

Palavras-chave: Mancal magnético; Motores; corrente parasita; modelo matemático 

TITLE: Analysis and investigation of magnetic bearing plant 

Abstract 

The magnetic bearing is a machine element normally applied to motors to support its 
axis, replacing the mechanical bearing. The mathematical models used in the magnetic 
bearings do not consider the eddy current factor. Neglecting this effect can, in practice, 
lead to unwanted strength and heat dissipation. Therefore, this research aims to develop 
a mathematical model that is closer to reality, that is, that includes the effects of eddy 
currents. The main theoretical bases used were the master's dissertation of professor 
Jossana S. M. Ferreira and a publication on eddy currents from the Revista Brasileira de 
Ensino de Física (v.36, 2014); for validation of the mathematical model, the Scilab 
software was used. As a result, there was an adequate behavior in relation to the 
literature, since the model obtained by this research is the same as the model already 
existing when the objects are a long distance away, but there is a small discrepancy 
when the objects approach, reaffirming the effect of eddy currents. 
 
Keywords: Magnetic bearing; Engines; eddy current; mathematical model 

Introdução 

O mancal magnético é um elemento de máquina aplicado, normalmente, à motores para 
sustentação do seu eixo, substituindo o mancal mecânico. Há numerosas vantagens 
vantagens sobre o mancal convencional: ausência de contato com o eixo do motor, 
menor perda de potência no movimento axial, dispensa de lubrificação, maior 
durabilidade e menor custo de manutenção.(COSTA, 2009) . Os modelos matemáticos 
usados nos mancais magnéticos não consideram o fator da corrente parasita. Desprezar 
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esse efeito pode, na prática, fazer com que surja força contrária a levitação, rotação e 
dissipação de potência em forma de calor. 
 
Metodologia 

 
Esta pesquisa tem como principais bases teóricas a dissertação de mestrado da 
professora Jossana S. M. Ferreira e uma publicação sobre correntes parasitas da 
Revista Brasileira de Ensino de Física(v.36, 2014). A primeira base apresenta um 
modelo linearizado do mancal magnético, e será o ponto de partida deste artigo; já o 
segundo indica como usar nos cálculos as correntes parasitas. Houve contribuições 
teóricas também do livro de NISE, para linearização do modelo proposto por este artigo. 
Para validação do modelo matemático, foi usado o software Scilab 6.0.1. 
 
Resultados e Discussões 

 
1. Força do condutor sobre o eletroímã 
Será explorado o fem produzido pela mudança do fluxo do por variação do campo 
magnético. Assim, devido a um B variável no tempo, o campo elétrico Ec, é dado por[4]: 
Ec = 1H//e-zsin(t) 
Em que é a profundidade em que as correntes parasitas atuam no condutor. 
Consideremos a placa estando num plano (x,y), passando por z = 0 e com o eixo z 
coincidindo com o eixo de simetria do solenóide, apontando positivamente para o meio 
condutor. Sabe que é é a permeabilidade magnética e condutividade, que dependem no 
meio/material. Sabe-se que as correntes de Foucault causam aquecimento no condutor, 
pois há uma potência dissipada. Kef é considerada a corrente superficial eficaz, onde 
está confinada numa região delgada de espessura: 
P = <Jc.Ec>dv = 12|Kef|² . 
Finalmente, a força Fz do condutor(S) sobre o eletroímã pode ser escrita como: 
Fz = I²(h2+ R²)5Kz , 
Para linearizar, é preciso achar o ponto de operação e linearizar a parte não linear( os 
termos elevados ao quadrado), 
Ft (i, h) = mg - (2kI0h0²- 2I0Kz(h0²+R²)5)i +(-2I0²kh03+10I0²Kz(h0²+R²)6)h 
Para achar a função de transferência, é preciso ir ao domínio de Laplace, considerando 
o termo que multiplica i igual a it, e respectivamente ht à h. 
ms²h(s) = it i(s) - ht h(s), 
G(s) = h(s)i(s)=it ht-ms² . 

2. Simulação 
A função de transferência foi implementada em ambiente de simulação, Scilab 6.0.1, os 
códigos usados e seus comentários podem ser visto nas tabelas abaixo. A função Tfreq 
simula o modelo antigo tf0 e tf, modelo que contabiliza o efeito das correntes parasitas 
[usa parâmetros idealizados precisa-se de um estudo para saber dimensões e 
constantes mais reais ao problema]. O objetivo dessa função é analisar o 
comportamento da função de transferência com as correntes parasitas e sem elas, 
podendo inferir qual o tamanho dessa influência e características de estabilidade. 
O primeiro exemplo usa 40 cm na distância entre os objetos e 1.39 A de corrente; 
percebe-se que a função de transferência de ambos os modelos são iguais e 
graficamente é instável. Visualiza-se as duas respostas ao degrau se sobrepondo, para 
ver uma diferença entre as respostas a entrada de x0(h0) teria que diminuir ou i0 
aumentar, mas o scilab não suporta tal processamento. Portanto, para uma distância 
considerável grande com corrente pequena ou virse-versa, o modelo sem corrente 
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parasita ou com corrente parasita desempenha mesma função, como previsto na 
literatura[4]. 
O segundo exemplo muda a entrada e os alguns parâmetros da tabela 02 para que o 
software possa suportar. O vetor t passa agora ser t= 0:0.0005:0.1, e S e A tem valor de 
S= 0.45 A= 0.35. Nota-se que há diferença entre as respostas ao degrau, no primeiro 
termo do denominador há uma discrepância pequena. 

  

 
Conclusão 

 
A corrente gerada pelo eletroímã gera levitação do eixo do motor, como também, se o 
fluxo for variável, o aparecimento de uma força contrária a levitação. Nesta simulação, 
foi considerado parâmetros aproximados do real e com um bom distanciamento entre 
os dois objetos de análise. Como resultado, no primeiro exemplo, as correntes parasitas 
não causou efeito nas forças em questão. Já no segundo exemplo as funções de 
transferência do modelo simples e mais robusto apresentam pequena diferença, pois 
houve aproximação entre os objetos. Isso mostra um comportamento adequado em 
relação a literatura, pois o modelo obtido por esta pesquisa é igual ao modelo já 
existente quando os objetos estão há boa distância, mas há pequena discrepância 
quando os objetos se aproximam, reafirmando o efeito das correntes parasitas. Para 
observar mais o efeito da corrente de Foucault é preciso simular com os objetos mais 
próximos ou correntes mais elevados. Há outras coisas que podem melhorar para um 
resultado mais satisfatório: considerar a existência da rotação do eixo, o qual pode 
provocar um força contrária ao giro; e considerar que as correntes parasitas não estão 
somente na superfície do eixo, mudaria, então, os cálculos. 
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TÍTULO: Estudo de características visuais para rastreamento em SLAM 

Resumo 

No campo da visão computacional, um dos principais problemas abordados ao longo 
dos anos e que está em contínuo aprimoramento é o da localização e mapeamento 
simultâneos (SLAM). No qual um robô deve mapear um ambiente e ao mesmo tempo 
se localizar dentro dele. Durante esse processo, uma das etapas mais comuns é a 
aplicação de mecanismos de extração e rastreamento de características visuais. 
Entretanto, a definição de qual algoritmo utilizar nessa etapa não é simples, pois não 
existe ainda um que possua como características ter baixo tempo de computação e ser 
inambíguo. Sendo assim, é uma dificuldade enfrentada por várias ferramentas, como a 
biblioteca RGB-D Reconstruction Tool Kit (RGB-D RTK), que originalmente usa um 
módulo de detecção e rastreamento de características visuais baseado no Fluxo Óptico 
(Optical Flow). Assim, o objetivo do projeto foi implementar uma nova classe para 
extração e rastreamento de características visuais para a RGB-D RTK que dá suporte 
aos algoritmos Wide-Baseline (Linha de Base Ampla). Esse módulo é capaz de ser 
configurado com diversos algoritmos que são tradicionais na literatura, por exemplo: 
SURF, SIFT e ORB. Em seguida, foram realizados testes analíticos entre as diferentes 
metodologias de extração e rastreamento, e pôde-se observar que os algoritmos Wide-
Baseline, diferentemente do Optical Flow, foram invariantes a mudanças bruscas de 
perspectivas. 
 
Palavras-chave: SLAM; Características Visuais; RGB-D RTK; AlgoritmosWide-Baseline 

TITLE: Study of visual characteristics for tracking in SLAM 

Abstract 

In the field of computer vision, one of the main problems addressed over the years and 
which is continuously improving is that of simultaneous localization and mapping 
(SLAM). In which, a robot must map an environment and at the same time locate itself 
within it. During this process, one of the most common steps is the application of 
mechanisms for extraction and tracking of visual characteristics. However, the definition 
of which algorithm to use in this step is not simple, because there is not yet one that has 
as characteristics have low computation time and be inambiguous. Thus, it is a difficulty 
faced by several tools, such as the RGB-D Reconstruction Tool Kit (RGB-D RTK) library, 
which originally uses a visual feature detection and tracking module based on Optical 
Flow. Thus, the goal of the project was to implement a new class for extraction and 
tracking of visual characteristics for RGB-D RTK that supports Wide-Baseline algorithms. 
This module can be configured with several algorithms that are traditional in the 
literature, for example: SURF, SIFT and ORB. Then, analytical tests were performed 
between the different extraction and screening methodologies, and it was observed that 
the Wide-Baseline algorithms, unlike optical flow, were invariant to sudden changes in 
perspectives. 
 

Keywords: SLAM; Visual Characteristics; RGB-D RTK;Wide-Baseline Algorit 
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Introdução 

Visão computacional, segundo (BALLARD; BROW, 1982), é a ciência responsável pela 
visão de uma máquina, pela forma que o computador enxerga o meio e o ambiente à 
sua volta, extraindo informações significativas a partir de imagens capturadas por 
câmeras de vídeo, sensores, entre outros dispositivos. Essas informações permitem 
reconhecer, manipular e pensar sobre os objetos que compõem uma imagem. Uma das 
principais aplicações da visão computacional é o problema de localização e 
mapeamento simultâneos (SLAM), no qual um robô deve mapear um ambiente e ao 
mesmo tempo se localizar dentro dele. Na literatura é possível encontrar uma grande 
diversidade de trabalhos que abordam técnicas para o SLAM, como por exemplo: 
Sistema para localização robótica de veículos autônomos baseado em visão 
computacional por pontos de referência (COUTO, 2012) e SLAM monocular com 
reconstrução de planos para ambientes internos (WERNECK; COSTA, 2010). Em 
desenvolvimento no Laboratório de Percepção Robótica Natalnet desde 2016, a 
biblioteca RGB-D Reconstruction Tool Kit (RGB-D RTK) (LABORATÓRIO DE 
PERCEPÇÃO ROBÓTICA NATALNET (UFRN), 2020) possui módulos responsáveis 
por entrada/saída de imagens RGB-D (cor e profundidade); visualização e depuração 
de algoritmos; rastreamento de características visuais; e cálculo do movimento de 
câmera, o que é conhecido como odometria visual (SCARAMUZZA; FRAUNDORFER, 
2011). A RGB-D RTK, assim como outras ferramentas que estão envolvidas com o 
SLAM, aplicam mecanismos de extração e rastreamento de características visuais 
(SILVA; GONÇALVES, 2015; DA SILVA et al, 2017; THRUN; LEONARD, 2008) como 
uma das etapas de processamento. Estes mecanismos mantêm a informação de pontos 
na imagem que se destacam em relação às suas vizinhanças para, após serem 
utilizados em modelos matemáticos, fornecerem uma estimativa da pose (posição e 
orientação) de um robô, além de informações relativas entre o estado atual do robô e 
um mapa. Ainda que o estudo de características visuais tenha sido alvo de vários planos 
de trabalho propostos para a RGB-D RTK (SILVA; GONÇALVES, 2015; DA SILVA et al, 
2017; XAVIER; DA SILVA; GONÇALVES, 2017), ainda não se chegou a uma conclusão 
quanto a qual algoritmo de detecção e rastreamento de características visuais utilizar. 
Diversos algoritmos de detecção e rastreamento estão presentes na literatura (SILVA; 
GONÇALVES, 2015; THRUN; LEONARD, 2008; CADENA et al, 2016). Entretanto, não 
existe ainda um algoritmo que possua como características ter baixo tempo de 
computação e ser inambíguo (i.e. completamente invariante à escala, rotação e efeitos 
da projeção perspectiva). Durante o desenvolvimento da RGB-D RTK optou-se por 
utilizar um algoritmo baseado no Optical Flow (Fluxo Óptico). Entretanto, esta 
metodologia apresenta problemas quando ocorrem mudanças bruscas de perspectiva. 
Tal problema não é enfrentado por algoritmos, que na literatura são chamados de Wide-
Baseline (Linha de Base Ampla). Dessa forma, o objetivo do projeto foi implementar uma 
nova classe para extração e rastreamento de características visuais para a RGB-D RTK 
que dá suporte aos algoritmos Wide-Baseline. Esse módulo é capaz de ser configurado 
com diversos algoritmos que são tradicionais na literatura, como por exemplo: SURF 
(BAY; TUYTELAARS; VAN GOOL, 2006), SIFT (LOWE, 1999) e ORB (RUBLEE, 2011). 
Ao analisar os experimentos, foi possível concluir que realmente houve uma alteração 
em relação à invariância a mudanças bruscas perspectivas quando se utilizou os 
algoritmos de Linha de Base Ampla. 
 
Metodologia 

 
O primeiro passo para o desenvolvimento do projeto foi o estudo e leitura sobre o estado 
da arte em detecção e rastreamento de características visuais. Essa etapa foi 
fundamental, pois a partir dele que foram escolhidos quais os algoritmos foram 
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inicialmente avaliados para uso em SLAM visual. Em seguida, foi implementa a classe 
“WideBaselineTracker” para a biblioteca RGB-D RTK, essa classe consiste em um 
módulo que suporta diferentes tipos de algoritmos Wide-Baseline. Para a 
implementação dos algoritmos foi utilizada a linguagem de programação C++, além do 
uso de bibliotecas e softwares consolidados nas pesquisas em robótica, tais como 
OpenCV e Point Cloud Library (PCL). Após a utilização de cada algoritmo, buscou-se 
fazer uma análise qualitativa entre a implementação original da RGB-D RTK, que usa o 
Optical Flow, e as vantagens que os algoritmos de detecção e rastreamento visual Wide 
Basline proporcionam. 
 

Resultados e Discussões 

 
Originalmente, a RGB-D RTK usa como algoritmo para detecção e rastreamento de 
características visuais o KLT-Tracker (BOUGUET, 2001), o qual é baseado no Optical 
Flow (Fluxo Óptico). O Optical Flow pode ser definido como a distribuição de 
velocidades aparentes de movimento do padrão de brilho em uma imagem (HORN; 
SCHUNCK, 1981). Assim como, é representado como um campo vetorial que mostra a 
direção e a magnitude das mudanças de intensidade de uma imagem para a próxima 
da sequência, como mostra a Figura 1 em anexo. Dessa forma, pode-se recuperar o 
movimento da imagem em cada pixel a partir das variações espaciais e temporais do 
brilho da imagem. Outra vertente bastante utilizada para a detecção e rastreamento de 
características visuais são os algoritmos Wide-Baseline. Eles são baseados em técnica 
denominada Feature Matching (Correspondência de Características), a qual pode ser 
dividida em duas etapas: detection (detecção) e matching (correspondência). A 
detecção de características é uma etapa que retorna um conjunto de pontos chamados 
de feature points (pontos de características), na OpenCV eles são conhecidos por 
keypoints. Esses pontos estão localizados em posições na imagem que apresentam 
estruturas evidentes, como cantos, linhas ou bolhas. Já a segunda etapa, o matching 
consiste na associação dos features points extraídos de duas imagens diferentes. O 
matching é baseado em descritores (descriptors) visuais locais, por exemplo, 
histogramas de gradientes ou padrões de binários, que são extraídos localmente ao 
redor dos feature points. Dessa forma, para associar duas features, ou seja, dois 
keypoints, de imagens distintas relacionam-se aqueles descritores que possuem a 
mínima distância. A Figura 2, no anexo, apresenta duas imagens com um conjunto de 
features e as suas correspondências. Para que a RGB-D RTK pudesse ser capaz de 
também utilizar os algoritmos Wide-Baseline foi implementada uma nova classe 
chamada “WideBaselineTracker”. A principal função dessa classe é fazer o 
rastreamento de características visuais utilizando os conceitos de keypoints e 
descritores. O diagrama de classes para a "Wide Baseline Tracker" é representado pela 
Figura 3 no anexo. O primeiro aspecto a ser ressaltado é que a biblioteca RGB-D RTK 
é composta por um módulo específico para o rastreamento de características visuais 
chamado de “tracking”. Dentro desse módulo, há uma classe abstrata denominada 
“FeatureTracker”, a qual é responsável por determinar a estrutura básica dos outros 
rastreadores. Dessa forma, tanto a classe “Klttracker”, que é baseada em fluxo óptico, 
e “WideBasalineTracker” são filhas da classe “FeatureTracker”, como é possível ver na 
Figura 3. Os métodos track(cv::Mat img), detect_keypoints(), update_buffers(), e 
add_keypoints() são abstratos. Sendo assim, cabe às classes filhas implementá-los da 
melhor maneira que se adeque à metodologia de rastreamento. O principal método 
dessa classe é track, ele é o responsável por fazer o rastreamento das características 
visuais ao longo de uma sequência de imagens. A Figura 4, no anexo, mostra o 
pseudocódigo referente ao método track da classe “WideBaselineTracker”. O 
funcionamento do método track podeser descrito da seguinte forma: na linha 1, caso a 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3158 

 

imagem para a função for colorida ela deve ser convertida para uma escala em tons de 
cinza; em seguida o método update_buffers é executado, nele os últimos keypoints e 
descritores calculados são passados para o frame anterior, para que na linha 3, através 
do método detect_keypoints os keypoints e os descritores do frame atual sejam obtidos 
e computados; Na linha 4, há uma verificação se a imagem passada corresponde ao 
primeiro frame da sequência, caso sejaverdadeiro o rastreamento é marcado como 
iniciado e executa-se o método add_keypoints, o qual é responsável por iniciar um vetor 
de tracklets (guardam o histórico de uma feature a cada imagem até que ela não possua 
uma correspondência); Já na linha 8, se não for o primeiro frame, deve-se realizar as 
correspondências (matching) das features do frame atual com as do anterior, esse 
matching é feito através da distância entre os descritores; em seguida, o vetor de 
tracklets com o histórico de cada feature é atualizado; e pôr fim a imagem atual se torna 
a anterior e incrementa-se a quantidade de frames rastreados. Uma importante 
característica da classe “WideBaselineTracker” é a independência em relação as etapas 
de detecção de keypoints e do cálculo dos descritores. Sendo assim, pode haver uma 
combinação entre diferentes algoritmos gerando uma maior possibilidade de resultados. 
Os seguintes algoritmos podem ser usados como detectores de keypoints: ORB, 
AKAZE, GFTT, FastFeatureDetector, AgastFeatureDetector, BRISK, SURF e SIFT. Já 
para o cálculo dos descritores podem ser utilizados estes algoritmos: ORB, AKAZE, 
GFTT, BRISK, SURF e SIFT.A maioria dos algoritmos Wide-Baseline são invariantes à 
escala e a rotação de uma imagem, assim como são robustos para mudanças na 
iluminação, por exemplo alterações de sombras e diferentes contrastes. Por ter essas 
características importante eles podem ser aplicados ao rastreamento de longas 
sequências, como também ao alinhamento de pares de imagens capturadas de 
diferentes pontos de vista ou aparelhos. Já os algoritmos baseados no fluxo óptico, 
possuem dificuldades com movimentos grandes, fortes mudanças na iluminação e 
alterações na aparência dos objetos. Dessa forma, qualitativamente pode-se afirmar 
que os algoritmos Wide-Baseline, baseados em keypoints e descritores, adicionam uma 
importante característica à RGB-D RTK que é a invariância a mudanças bruscas de 
perspectiva durante o processo de rastreamento. Essa era uma grande dificuldade 
enfrentada pela biblioteca devido a uma limitação do processo de detecção e 
rastreamento utilizando o Optical Flow. E essas diferenças entre as duas metodologias 
puderam ser vistas em prática após a realização de alguns testes qualitativos com 
diferentes datasets. 
 
Conclusão 

 
O objetivo do projeto foi implementar um novo módulo de detecção e rastreamento de 
características visuais para a biblioteca RGB-D Reconstruction Tool Kit (RGB-D 
RTK)que fosse capaz de suportar os algoritmos Wide-Baseline(Linha de 
BaseAmpla).Para isso, foi desenvolvida uma nova classe denominada 
“WideBaselineTracker”, a qual foi adicionada ao módulo “tracking” da biblioteca RGB-D 
RTK. Originalmente a RGB-RTK foi implementada utilizando um algoritmo baseado no 
Optical Flow para extração e rastreamento de características visuais. Entretanto, esse 
tipo de metodologia possui problemas quando há grandes variações bruscas na 
mudança de perspectiva de uma sequência de imagens. Diferentemente os algoritmos 
Wide-Baseline, os quais são baseados em keypoints e descritores, foram projetados 
para serem invariantes a esses tipos de mudança. Essa característica importante pôde 
ser observada através de testes qualitativos após a implementação da nova classe de 
rastreamento. Para trabalhos futuros pretende-se dar continuidade à comparação entre 
os dois métodos de rastreamento de características visuais, dessa vez com testes 
quantitativos que busquem avaliar: o tempo que o algoritmo leva para detectar e rastrear 
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pontos de uma imagem para uma outra, sendo ambas perspectivas de uma mesma 
cena; qual a porcentagem de pontos que foram corretamente rastreados; qual a 
porcentagem de pontos para os quais foi possível obter um rastreamento (seja este 
correto ou incorreto).Em um experimento posterior, o algoritmo com o melhor 
desempenho será colocado em funcionamento nos robôs presentes no Laboratório 
Natalnet. 
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Figura1 - Exemplo de um campo vetorial de fluxo ótico 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3161 

 

 

Figura2 - Matching de um conjunto de features points. 
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Figura3 - Diagrama de classes da classe "WideBaselineTracker" 
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Figura4 - Pseudocódigo do método track da classe WideBaselineTracker 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistema web para registro de sessões de reabilitação 

virtual 

Resumo 

O seguinte projeto visa melhorias na coleta de dados do jogo Virtualter e soluções para 
a substituição do Kinect para melhor comunicação com a web. 
 
Palavras-chave: jogos fisioterapia movimento reabilitação 

TITLE: Web system development for virtual rehab session register 

Abstract 

The following project aims for enhancements on data collect for the game Virtualter and 
solutions to switch Kinect in order for better web communication. 
 
Keywords: games physiotherapy movement rehab 

Introdução 

O uso de jogos nos exercícios de fisioterapia transforma uma atividade maçante em 
uma atividade lúdica que traz diversos resultados positivos ao paciente que faz o uso 
deles, como por exemplo, uma reabilitação com melhor desempenho (BATISTA, Silva. 
2020). Ao tentar trazer a mesma experiência sem a necessidade de uso de consoles e 
periféricos embutidos nos mesmos, podemos reduzir os custos, assim, sendo possível 
abranger este tipo de tratamento em mais locais e torna-lo mais barato e acessível. 
 

Metodologia 

 
Primeiramente houve uma apresentação ao motor de jogos (engine) no qual o jogo foi 
feito, onde foi estudado o processo de produção de outras categorias de jogos. Após 
isso, houve a realização vários testes com o Kinect juntamente com Unity para saber 
melhor o seu funcionamento. Por fim, foi iniciado uma versão teste do projeto sem a 
necessidade do uso do Kinect juntamente com bibliotecas de javascript, facilitando a 
comunicação com a web. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como a equipe de fisioterapia já tinha o necessário para fazer a tese, não foi necessário 
o sistema web para a coleta de dados do Virtualter, portanto, passamos para projetos 
paralelos voltados para a web, a primeira com objetivo de ensino de uma biblioteca de 
javascript, que está em desenvolvimento e a segunda, uma forma de substituir o Kinect, 
que está fora de produção e com pouco suporte, o substituto no momento está sendo a 
webcam. 
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Conclusão 

 
Como o trabalho está em processo de desenvolvimento, ainda não foi possível obter 
conclusões sobre a aplicação do projeto. 
 
Referências 

 
BATISTA, Silva. 2020. SAÚDE FISIO: GAMETERAPIA – Os jogos virtuais sendo 
usados como recursos terapêuticos na fisioterapia. Disponível em: 
<https://dhojeinterior.com.br/saude-fisio-gameterapia-os-jogos-virtuais-sendo-usados-
como-recursos-terapeuticos-na-fisioterapia/>. Acesso em julho de 2020. 
 
Anexos 

 

 

Página inicial do P5 Industries, plataforma para aprendizagem em JS e biblioteca P5.js 
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TÍTULO: Identificação e quantificação de Pb2+ em tintura progressiva capilar utilizando 

técnicas voltamétricas 

Resumo 

As tinturas capilares são produtos cosméticos bastantes consumidos em todo o mundo, 
há diversas categorias de tintas capilares, e uma delas é a tintura progressiva capilar, 
esse tipo de cosmético tem como objetivo tingir os fios branco progressivamente. O fator 
que mais chama a atenção nesse tipo de produto é a presença do acetato de chumbo 
nos ingredientes descritos pelo fabricante. O chumbo é considerado um metal pesado, 
altamente tóxico e cumulativo no organismo, o que pode acarretar diversas patologias. 
A coloração dos fios ocorre a partir da reação do acetado de chumbo com o enxofre 
presente nos fios de cabelo e com o enxofre que faz parte da composição do produto, 
de tal modo que forma o sulfeto de chumbo que fornece a coloração preta aos fios. Foi 
pensando na problemática acarretada pela presença do chumbo na tintura progressiva 
capilar que a pesquisa foi desenvolvida afim de identificar e quantificar o chumbo na 
amostra de tintura progressiva capilar através de técnicas voltamétricas. Foram 
realizados alguns testes, modificando eletrodos, tipo de voltametria, eletrólito, para por 
fim, obter um conjunto final de fatores que fossem capazes de identificar e quantificar o 
chumbo na amostra estudada. O eletrodo de trabalho de filme de bismuto foi o de melhor 
desempenho, quando comparado ao de carbono vítreo também testado nesse presente 
estudo. As voltametrias aplicadas foram de pulso diferencial, onda quadrada e cíclica. 
 
Palavras-chave: Tintura progressiva capilar. Chumbo. Voltametria. Filme de bismuto 

TITLE: Identification and quantification of Pb2+ in progressive hair dye using 

voltammetric techniques 

Abstract 

 

Hair dyes are cosmetic products widely consumed all over the world, there are some 
categories of hair dyes, and one of them is the progressive hair dye, this type of cosmetic 
aims to progressively dye the white hair. The most striking factor in this type of product 
is the presence of lead acetate in the ingredients described on the label. Lead is 
considered a heavy metal, highly toxic and cumulative in the body, which can lead to 
several pathologies. The coloring of the wires occurs from the reaction of lead acetate 
with the sulfur present in the hair strands and with the sulfur that is part of the product 
composition, in such a way that it forms the lead sulfide that provides the black coloring 
to the strands. It was thinking about the problem caused by the presence of lead in 
progressive hair dye that the research was developed in order to identify and quantify 
the lead in the sample of progressive hair dye through voltammetric techniques. Some 
tests were carried out, modifying electrodes, type of voltammetry, electrolyte, to finally 
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obtain a final set of factors that proved to identify and quantify the lead in the studied 
sample. The working electrode of bismuth film was the one with the best performance 
when compared to the vitreous carbon also tested in this study. The applied voltammetry 
were differential pulse, squarewave and cyclic. 

 
 

Keywords: Progressive hair dye. Lead. Voltammetry. Bismuth film 

Introdução 

A tintura capilar é um dos produtos mais consumidos no mercado cosmético, sabe-se 
que os fios brancos não são esteticamente bem aceitos por boa parte das pessoas, o 
que leva a identificar uma demanda latente de consumidores desse tipo de produto. No 
mercado, há diversas variedades de tinturas capilares, uma delas é a tintura progressiva 
capilar, a qual consiste no tingimento dos fios brancos progressivamente, ou seja, é 
necessário o uso repetitivo da tintura para que possa chegar ao resultado da coloração 
completa. 

A tintura progressiva capilar possui acetato de chumbo na formulação, a qual é 
identificada no rótulo do produto. O chumbo é um metal pesado e que pode acarretar 
algumas patologias aos consumidores de produtos contendo esse metal, acontece que 
o chumbo é cumulativo no organismo e altamente tóxico. O acetato de chumbo é 
utilizado na formulação da tintura capilar pois o mesmo reage com o enxofre disponível 
no produto e com o enxofre do cabelo forma o sulfeto de chumbo, que fornece a 

coloração preta e tinge os fios brancos. 

Segundo a resolução da ANVISA, RDC 15/2013, a utilização da substância acetato de 
chumbo não pode exceder a porcentagem de 0.6% em cosméticos do tipo tinturas 
capilares. Esses parâmetros foram analisados com o objetivo de determinar uma 
quantidade de acetato de chumbo que em contato com o couro cabeludo humano não 
seja absorvido. 

O modo de ação desse tipo de tintura se baseia na deposição de sais metálicos como 
o acetato de chumbo sobre os cabelos, sendo uma deposição cumulativa, com interação 

entre a queratina da haste do fio e o metal (GOMES, 1999). 

Além disso, os rótulos das tinturas capilares que utilizarem acetato de chumbo na 
composição deverão ter informações específicas sobre condições de uso, quantidade 
de acetato de chumbo e restrições como: Evitar contato com os olhos; Não utilizar 
durante a gravidez; Contém acetato de chumbo; Não usar para tingir os cílios, 
sobrancelhas e bigodes; Em caso de irritação suspender o uso e procurar orientação 
médica; Não usar caso o couro cabeludo esteja irritado ou ferido; É recomendável o uso 
de luvas durante a aplicação. 

A voltametria é uma técnica eletroquímica onde as informações qualitativas e 
quantitativas de uma espécie química são obtidas a partir do registro de curvas corrente-
potencial, feitas durante a eletrólise dessa espécie em uma célula eletroquímica 
constituída de pelo menos dois eletrodos, sendo um deles um microeletrodo (o eletrodo 
de trabalho) e o outro um eletrodo de superfície relativamente grande (usualmente um 
eletrodo de referência). O potencial é aplicado entre os dois eletrodos em forma de 
varredura, isto é, variando-o a uma velocidade constante em função do tempo. O 
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potencial e a corrente resultante são registrados simultaneamente. A curva corrente vs. 
potencial obtida é chamada de voltamograma (ALEIXO, L. M. 2018). 

Neste trabalho foram desenvolvidos testes até identificar os eletrodos, eletrólito, padrão 
e voltametria que fosse capaz de identificar e quantificar o analito, que no presente 
trabalho é o chumbo. Foram realizadas voltametria de pulso diferencial, voltametria de 
onda quadrada e voltametria cíclica. A voltametria cíclica foi a primeira técnica aplicada, 
inicialmente utilizando o eletrodo de trabalho de filme de bismuto, em seguida o eletrodo 
de trabalho de carbono vítreo e após o eletrodo de trabalho DDB, porém apenas o 
primeiro eletrodo apresentou bom resultado. Utilizando o eletrodo de trabalho de filme 
de bismuto foi aplicada a voltametria de pulso diferencial, a mesma também foi aplicada 
utilizando eletrodo de trabalho de carbono vítreo. A voltametria de onda quadrada 
também foi aplicada a amostra. 

 
Metodologia 

 
As análises foram realizadas no Laboratório de Eletroquímica Ambiental e Aplicada 
(LEAA) localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Durante 
os experimentos foram aplicados diversos parâmetros, de tal forma que foram 
permutadas variáveis como eletrodos, eletrólito e padrão até encontrar o voltamograma 
ideal para detecção e quantificação do analito. Os dados apresentados no presente 
trabalho foram obtidos através do potenciostato/galvanostato modelo PGSTAT 302N da 
Autolab/ECO. 

O primeiro teste foi utilizando o eletrólito de Nitrato de Sódio 0.1 M, padrão de nitrato de 
chumbo 100 ppm, eletrodo de trabalho DDB, eletrodo de referência de calomelano, 
contra eletrodo fio de platina e a voltametria de onda quadrada. O segundo teste foi 
utilizando o eletrólito de Ácido Sulfúrico 0.5 M, padrão de nitrato de chumbo 100 ppm, 
eletrodo de trabalho DDB, eletrodo de referência de calomelano, contra eletrodo fio de 
platina e a voltametria de onda quadrada. O terceiro teste foi utilizando o eletrólito de 
Ácido Sulfúrico 0.5 M, padrão de nitrato de chumbo 100 ppm, eletrodo de trabalho de 
carbono vítreo, eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo fio de platina e a 
voltametria de pulso diferencial. O quarto teste foi utilizando o eletrólito de Nitrato de 
Sódio 0.1 M, padrão de solução Pb2+ 1000 ppm, eletrodo de trabalho de carbono vítreo, 
eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo fio de platina e a voltametria de onda 
quadrada. Todos os testes citados anteriormente não obtiveram êxito. 

O voltamograma de ótimo desempenho foi o utilizando eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto, eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo de fio de platina, eletrólito 
nitrato de sódio 0.1 M, padrão nitrato de chumbo 50 ppm e voltametria de pulso 
diferencial, a célula configurada dessa forma citada está exibida na figura 1. Foi 
realizada a comparação dos resultados obtidos no voltamograma com eletrodo de filme 
de bismuto com a aplicação dos mesmos parâmetros usando eletrodo de trabalho de 

carbono vítreo. 

Figura 1 

A voltametria cíclica foi aplicada a três tipos diferentes de eletrodos do trabalho, eletrodo 
de trabalho de filme de bismuto, DDB e eletrodo de trabalho de carbono vítreo, com a 

varredura vai de -0.9 V a -0.45 V. 
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A tintura progressiva capilar é da marca Beautiful Hair, contém 120 g de produto e foi 
adquirida no comércio local. A preparação da amostra de tintura progressiva capilar foi 
realizada da seguinte forma, para preparar 10 ml de amostra, foi pesado 1 g de creme 
inalterado e diluído em 10 ml de água destilada, assim obtendo a amostra para análise 
como está exibido na figura 2. Para construção do voltamograma de pulso diferencial 
utilizando eletrodo de trabalho de filme de bismuto com adição de amostra real e de 
padrão foi utilizado 3 ml da amostra e três adições de 200 µL. As amostras foram 
analisadas através do método de adição de padrão. 

Figura 2 

Por meio da voltametria de pulso diferencial, e utilizado o eletrodo de trabalho de filme 
de bismuto foram obtidas as curvas analíticas para cada adição de alíquotas de 100 µL 
da solução padrão na célula eletroquímica. Foram dez adições da solução padrão na 
célula eletroquímica, a qual já estava volumada por 20 mL da solução de Nitrato de 
Sódio 0.1 M, eletrólito. Já para o a voltametria de pulso diferencial utilizando o eletrodo 
de trabalho de carbono vítreo foram obtidas as curvas analíticas para cada adição de 
alíquota de 200 µL da solução padrão na célula eletroquímica. Foram um total de cinto 
adições da solução padrão de Nitrato de Chumbo 50 ppm à célula eletroquímica 
previamente volumada com 20 mL de solução de Nitrato de Sódio 0.1 M. 

A voltametria de onda quadrada foi realizada utilizando eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto e adicionou uma alíquota de 100 µL de padrão a célula eletroquímica que 
estava volumada com 20 mL de eletrólito. A mesma voltametria de onda quadrada foi 
aplicada utilizando o eletrodo de trabalho de carbono vítreo, e foram adicionadas 3 
alíquotas de 100 µL cada à célula eletroquímica que já estava volumada com 20 mL 
eletrólito. 

 
Resultados e Discussões 

 

No voltamograma observado na Figura 3, verifica-se o perfil de oxidação do chumbo, a 
partir dele detecta-se o processo reversível pois observa-se o sinal de oxidação a -0.62 
V e o sinal de redução a -0.67 V. A varredura aplicada foi de -0.9 V a -0.45 V. O 
voltamograma usando o eletrodo de filme de bismuto foi o de melhor resultado, os 
demais, usando carbono vítreo (figura 4) e utilizando DDB (figura 5) não obteve sinais 

significantes. 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

No voltamograma da figura 6, observa-se o aumento da corrente à medida que a 
concentração do padrão é aumentada ao eletrólito presente na célula, de tal forma que 
se nota a intensificação do sinal de oxidação. 

Figura 6 
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A partir do voltamograma ilustrado na Figura 6, foi encontrada a corrente máxima de 
cada pico referente às concentrações estudadas. Com os volumes adicionados foram 
calculas as concentrações de cada adição de padrão de chumbo na célula 
eletroquímica. Então, com os dados de concentração x corrente obteve-se a equação 
da reta a fim de calcular as concentrações de chumbo na amostra de creme progressivo 
capilar, cujo resultado foi de 0,0159 mol/L. A equação da reta encontrada foi y = 506,91 
x + 0,038, apresentando assim um valor de R2 igual à 0,99, indicando a confiabilidade 
dos valores encontrados visto que está próximo de 1. 

A Figura 7 é a curva analítica, a partir dos dados obtidos através do gráfico, foi calculado 
o limite de detecção (LOD) e o limite de quantificação (LOQ), cujos valores foram de 

4,58x10-4 mol/L e 1,39x10-3 mol/L, respectivamente. 

Figura 7 

Figura 8 

O voltamograma obtido pelo uso de eletrodo de trabalho de filme de bismuto com adição 
de amostra real e de padrão está na figura 8. Observou-se nesse gráfico que houve o 
aumento da corrente após adicionar as 3 ml da amostra, e, em seguida aumentou 
progressivamente com a adição das 3 alíquotas de 200 µL. Esse sinal identifica a 
presença do chumbo na tintura progressiva capilar. 

A voltametria de pulso diferencial utilizando eletrodo de trabalho de carbono vítreo com 
adição de padrão foram obtidos no voltamograma de figura 9, observa-se o aumento da 
corrente à medida que a concentração do padrão é aumentada ao eletrólito presente na 
célula, e, observando a intensificação do sinal de oxidação. 

Figura 9 

Além da voltametria de onda quadrada, também foi testada a voltametria de onda 
quadrada, utilizando tanto o eletrodo de trabalho de filme de bismuto quanto o eletrodo 
de trabalho de carbono vítreo, mas ambos voltamogramas não obtiveram resultados 

satisfatório, os resultados estão respectivamente ilustrados nas figuras 10 e 11. 

Figura 10 

Figura 11 

 

Conclusão 

 
Neste trabalho os resultados obtidos foram satisfatórios. Os voltamogramas que tiveram 
melhor êxito foram aqueles utilizando o eletrodo de trabalho de filme de bismuto. Foi 
possível identificar e quantificar o chumbo no produto de tintura progressiva capilar, o 
qual tem a quantidade de acetato de chumbo dentro dos padrões da ANVISA. A 
voltametria cíclica utilizando o eletrodo de trabalho de filme de bismuto obteve bons 
sinais, os quais estão dentro da varredura do chumbo, que são de -0.9 V a -0.45 V. Os 
demais eletrodos como DDB e carbono vítreo não apresentaram picos visíveis. 
Enquanto a varredura de pulso diferencial, foi possível comparar a mesma varredura 
aplicada a dois tipos de eletrodos de trabalho diferentes, eletrodo de filme de bismuto e 
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eletrodo de carbono vítreo, porém o eletrodo de filme de bismuto obteve melhor 
desempenho com as adições de padrão a 100 µL. Quando houve a adição da amostra 
preparada com o creme capilar e água destilada, foi observado o pico identificando a 
presença do chumbo na amostra, o qual foi confirmado com a adição de alíquotas de 
padrão na sequência. Por fim, a voltametria de onda quadrada não apresentou bons 
resultados, foram aplicados dois tipos de eletrodos de trabalho, o carbono vítreo e o 
eletrodo de filme de bismuto. Com os resultados obtidos nessa pesquisa fica claro que 
o eletrodo de trabalho de filme de bismuto e demais parâmetros aplicados foram 
bastante eficazes para identificação e quantificação de chumbo na tintura progressiva 
capilar. 
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Figura 1 – Célula eletroquímica configurada com eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto, eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo de fio de platina e volumada 

com eletrólito. 
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Figura 2 – Amostra de tintura progressiva capilar preparada 

 

 

Figura 3 – Voltamograma cíclico obtido pelo usado de eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto para análise do padrão de chumbo. 

 

 

Figura 4 – Voltamograma cíclico obtido pelo usado de eletrodo de trabalho de carbono 
vítreo para análise do padrão de chumbo. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3175 

 

 

Figura 5 – Voltamograma cíclico obtido pelo usado de eletrodo de trabalho DDB para 
análise do padrão de chumbo. 

 

 

Figura 6 – Voltamograma de pulso diferencial obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 
de filme de bismuto para análise do padrão de chumbo. 
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Figura 7 – Curva analítica do padrão de chumbo 50 ppm utilizando eletrodo de trabalho 
de filme de bismuto. 

 

 

Figura 8 – Curva analítica da adição de amostra com o chumbo padrão 50 ppm usando 
eletrodo de trabalho de filme de bismuto. 
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Figura 9 – Voltamograma de pulso diferencial obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 
de carbono vítreo para análise do padrão de chumbo. 

 

 

Figura 10 – Voltamograma de onda quadrada obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 

de filme de bismuto para análise do padrão de chumbo. 
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Figura 11 – Voltamograma de onda quadrada obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 
carbono vítreo para análise do padrão de chumbo. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO DESGASTE EM ENSAIOS TRIBOLÓGICOS UTILIZANDO 

PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

Resumo 

O atrito ocorre pelo contato entre dois ou mais corpos e está presente em qualquer 
sistema mecânico. Embora seja importante para evitar movimentos relativos 
indesejáveis, atua como força dissipadora de energia e promove o desgaste da 
superfície dos componentes. Vários ensaios tribológicos têm sido desenvolvidos como 
forma controlada de avaliar o mecanismo de desgaste atuante entre superfícies 
metálicas, bem como para observar a influência do tipo de lubrificante utilizado. A 
avaliação da lubricidade de um lubrificante é normatizado pelo ensaio HFRR (High 
Frequency Reciprocating Rig), que é dado pelo sistema tribológico esfera-disco em 
contato lubrificado, e que produz como resultado imagens das quais se extrai o diâmetro 
da escara de desgaste, do inglês WSD (Wear Scar Diameter). A partir de um conjunto 
de testes com diferentes lubrificantes foram extraídas imagens das superfícies 
desgastadas. Deste modo, propõe-se neste trabalho aplicar técnicas de visão 
computacional que explorem outras características das imagens além do WSD, 
permitindo assim uma melhor descrição do desgaste e do tipo de lubrificante utilizado. 
 

Palavras-chave: Análise de desgaste. Processamento de imagens. Rede Neural 

Artificial. 

TITLE: ANALYSIS OF WEAR IN TRIBOLOGICAL TESTS USING IMAGE 

PROCESSING 

Abstract 

The fricction occurs due to contact between two or more bodies and is present in any 
mechanical system. Although it's important to avoid unwanted relative movements, it 
acts as an energy dissipating force and promotes wear on the components surfaces. 
Several tribological tests has been developed as a controlled way to evaluate the acting 
wear mechanism between metallic surfaces, as well as to observe the type of lubricant 
used. The lubricity assessment of the lubricant is standardized by the HFRR test (High 
Frequency Reciprocating Rig), which is given by the tribological sphere-disc system in 
lubricated contact, and produces as result images from which is extracted the wear scar 
diameter (WSD). From a set of tests with different lubricants, images of the worn out 
surfaces were extracted. Thus, it is proposed in this work to computer vision techniques 
that explore other characteristics of the images besides the WSD, therefore, allowing a 
better description of the wear and what type of lubricant was used. 
 
Keywords: Wear analysis. Image processing. Artificial Neural Network. 
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Introdução 

A necessidade de controlar o atrito e o desgaste em sistemas mecânicos influenciou o 
desenvolvimento de pesquisas que visavam a redução do desgaste através do estudo 
do atrito. Diversos sistemas tribológicos foram criados com o objetivo de avaliar os 
mecanismos de desgaste que ocorrem no contato entre metais e também a lubricidade 
de fluidos, dentre os quais se pode citar os ensaios de Pino sobre Disco e Esfera sobre 
Disco (PANTALEÓN; TANAKA; BERNARDES, 2012). Este último processo se destaca 
por simular mais precisamente o desgaste que ocorre em rolamentos, devido sua 
semelhança estrutural. 
O ensaio em questão é o HFRR (High Frequency Reciprocating Rig), que mede o nível 
de desgaste de uma esfera atritada sobre uma superfície plana (GEVORGYAN et al., 
2017). As condições de desgaste são padronizadas pelos critérios estabelecidos na 
norma ISO12156. 
Esse ensaio é avaliado através do parâmetro Wear Scar Diameter (WSD), ou diâmetro 
de escara do desgaste, sendo uma medida obtida a partir de uma imagem 2D. 
Entretanto, esta medida é limitada a analisar apenas a geometria da imagem (FARIAS 
et al., 2015). 
Hunger et. al (2010) demonstra que a medida WSD não é suficiente para explicar o 
mecanismo de desgaste que ocorre no contato esfera disco, de um ensaio HFRR. Ele 
utiliza oito tipos diferentes de lubrificantes, variando aditivos e concentrações, para 
justificar que para um mesmo WSD o desgaste pode variar de intensidade na esfera e 
no disco. A partir deste trabalho, nota-se a necessidade de associar as imagens obtidas 
no ensaio HFRR ao tipo de fluido utilizado na lubrificação. 
Para se avaliar as imagens é necessário evitar a operação humana, devido a limitação 
em trabalhar com grandes bases de dados, restrições naturais da visão, além da 
imprecisão das conclusões. Na literatura, uma das formas utilizadas para a detecção de 
falhas em rolamentos é através do uso de inteligência artificial com o objetivo de 
reconhecer padrões de desgaste (LIU et al., 2018). 
O conceito de inteligência artificial está diretamente associado à idéia de Indústria 4.0 
ou 4ª revolução industrial. A Indústria 4.0 é uma nomenclatura utilizada para descrever 
a estratégia que envolve um conjunto de tecnologias de ponta ligadas à internet com 
objetivo de tornar os sistemas de produção mais flexíveis e colaborativos, interligando 
o mundo físico ao mundo virtual através do conceito de Internet das Coisas (ou Internet 
of Things, IoT). Dessa forma, as máquinas são capazes de se auto otimizar e se auto 
configurar para cumprir tarefas complexas. A IoT conecta todos esses dispositivos a 
uma rede de internet, possibilitando o intercâmbio de informações em tempo real. Com 
a ajuda dos Big Data e Cloud-computing é possível realizar a coleta, armazenagem e 
avaliação 3 abrangente dos dados de diversas fontes e clientes para apoiar a tomada 
de decisões, otimizar operações, economizar energia e melhorar o desempenho do 
sistema, além de permitir que colaboradores possam acessá-las de qualquer lugar, 
através de um aparelho portátil (SANTOS et al., 2018). 
A maioria dos trabalhos que integram o processamento de imagens e a inteligência 
artificial são para reconhecimento facial ou locomoção autônoma de veículos. 
Entretanto, não há precedentes na literatura da exploração do tipo de imagem em 
estudo. Dessa forma, uma vez que a medicina tem desenvolvido trabalhos aplicando 
inteligência artificial para substituir diagnósticos imprecisos devido as limitações de 
operação humanas para determinar a malignidade de um melanoma ou não buscou-se 
encontrar critérios de classificação em trabalhos da área dermatológica sobre 
reconhecimento de melanomas, uma vez que estas imagens apresentam características 
geométricas e de cor semelhantes às imagens de desgaste. 
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Neste trabalho, pretende-se utilizar técnicas de processamento de imagens para extrair 
características dos dados coletados em um ensaio HFRR com o objetivo de identificar 
parâmetros a serem usados no reconhecimento de padrões. 
 
Metodologia 

 
Foi feita a análise das imagens das escaras de desgaste (de esfera e de disco 
submetidos a ensaios na bancada HFRR) e comparação com a lubricidade de 
combustíveis (diesel S50 e éster metílico de soja). Foi utilizado o equipamento HFRR, 
disponível no Laboratório de Tribologia e Dinâmica, NTI/UFRN. 
As imagens utilizadas foram obtidas pelo trabalho de Farias et. al. (2015), em que foram 
coletadas a partir de dois ensaios HFRR, com um fluido lubrificante de óleo diesel 
(B0S50) e outro de óleo de soja (B100SB). Foram coletadas sete imagens para cada 
ensaio, totalizando 14 amostras. Para não exibir o tratamento em todas as imagens, 
serão apresentadas uma amostra de cada grupo. A Figura 01 apresenta as imagens 
originais. 
Utilizou-se como ferramentas computacionais o Matlab, através da ferramenta Image 
Processing Toolbox para processamento de imagens e a biblioteca OpenCV, 18 
utilizando uma linguagem de programação Python versão 3.8. O computador utilizado 
foi um Dell inspirion I5-3576, com processador Core i7 e memória de 8 GB.  
Foi utilizado o nntool (Neural Network Toolbox) do Matlab, no mesmo computador, que 
detêm uma variedade de arquiteturas e simplifica a construção da rede, principalmente 
na definição das entradas e do alvo desejado. Duas redes foram construídas, utilizando 
a arquitetura Perceptron e a Feedfoward com retroalimentação. 
Buscou-se manter uma proporção de 70% das imagens para a etapa de treinamento da 
rede e 30% para validação. Assim, cinco imagens de cada grupo foram definidas como 
entrada. Para cada imagem adicionada foi definido o alvo correspondente, sendo o valor 
zero para as amostras com óleo de soja e o valor um para as de diesel. Desse modo, a 
rede irá definir os pesos sinápticos necessários para associar cada entrada ao seu alvo 
correlato. 
Para a validação, foram então definidas como entradas as quatro imagens restantes. 
Dessa vez, com a rede já treinada, buscou-se a resposta dada como saída. 
Semelhantemente, se a rede desse uma saída zero indicaria que aquela entrada era do 
grupo soja e, caso contrário, do grupo diesel.  
O uso da rede perceptron facilita a classificação das amostras em apenas dois grupos, 
sendo o zero um tipo de lubrificante e um o outro. Já a rede feedforward apresenta 
valores próximos a zero e um, mas não necessariamente iguais. 
No entanto, a vantagem da última é a possibilidade de incluir imagens que não 
necessariamente participem do grupo. Para verificar isto, foi usada como parâmetro de 
validação uma imagem aleatória de um melanoma, não pertencente ao escopo do 
estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
A Figura 03 representa o histograma para cada tipo de lubrificante. Cada coluna 
representa a quantidade de vezes que um determinado nível de cinza aparece na 
imagem. O nível zero indica totalmente preto enquanto o nível 255 totalmente branco. 
Nas amostras de diesel, foram observados picos de maior concentração de pixels em 
duas regiões, um entre 60 e 100 níveis de cinza e outro entre 200 e 250, enquanto nas 
amostras de soja os picos foram mais suaves, um entre 140 e 160 níveis de cinza e 
outro entre 200 e 250. 
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Uma vez que a imagem é convertida para níveis de cinza, o algoritmo de Prewitt procura 
identificar variações abruptas de intensidade, sendo representado na Figura 04. 
A localização dessas bordas identifica geometricamente as áreas mais afetadas no 
processo de atrito. A identificação das bordas também é necessária para as etapas 
posteriores de processamento, pois a Transformada de Hough utiliza apenas pixels das 
bordas de objetos para o seu tratamento. No entanto, notou-se o problema de que cada 
segmento interno era entendido como uma região delimitada. Foi então necessário 
utilizar o algoritmo Watershed, de segmentação por crescimento de regiões, buscando 
delimitar um único contorno referente à cicatriz de desgaste. 
Na Figura 06, os segmentos de reta indicam a ligação entre pontos que, quando 
parametrizados, indicam interseção entre as curvas sinusoidais dos pixels brancos da 
imagem binarizada. 
Os segmentos destacados, a princípio, não representam informações significativas, a 
se destacar os segmentos nas bordas. No entanto, para cada amostra há um segmento 
que se aproxima de representar o diâmetro de uma possível circunferência identificada. 
Já as coordenadas no espaço parametrizado estão representadas na Tabela 01. 
Apesar de se obter dados que podem ser facilmente implementados em uma rede neural 
por apresentar dados discretizados, não se percebeu nenhuma correlação 22 entre 
estas coordenadas e sua imagem correspondente, não sendo possível identificar as 
imagens com base nesses parâmetros. No entanto, há a expectativa de que estes dados 
possam ser utilizados para outros fins. 
A rede foi construída conforme o código descrito no Anexo 01 no software Matlab. A 
seleção das entradas, alvo e arquitetura foram realizadas na execução do toolbox 
nntool. A representação gráfica da rede é ilustrada na Figura 07. 
Os 256 dados de entrada correspondem aos níveis de cinza das imagens 
disponibilizadas para treinamento da rede. 
Os parâmetros w e b corresponde ao bias e ao peso sináptico encontrado pela rede na 
camada intermediária. A saída corresponde ao resultado alvo, em que a resposta zero 
correspondo ao lubrificante diesel e o 1 ao óleo de soja. 
Foram necessárias três iterações para o treinamento da rede. 
Uma vez treinada a rede, seguiu-se a etapa de validação da mesma. Foi utilizado o 
segundo grupo de imagens, dos dois tipos de lubrificantes, para servir como entradas 
para rede. Nesta feita, o objetivo não é mais definir os pesos sinápticos, mas através 
dos já determinados ser capaz de classificar qual tipo de alvo se adequa. Observou-se 
que as quatro imagens foram classificadas corretamente, como mostra a Tabela 02, 
atingindo uma eficiência de 100%. 
Também se observou o comportamento da rede ao fornecer uma imagem não 
pertencente aos grupos que a rede estava habituada. O problema é que a rede é 
obrigada a decidir entre um ou outro grupo, e as imagens teste continuaram sendo 
classificadas como zero ou um. 
O Código aplicado nesta arquitetura é o mesmo do Anexo 02, com a alteração na 
seleção dos dados durante a execução do toolbox. Foi selecionado o número de duas 
camadas, possuindo a primeira dez neurônios e a segunda apenas um (não foi passível 
de edição). 
Com os mesmos parâmetros de treinamento, a rede foi treinada após nove iterações. A 
duração do treinamento foi questão de segundos, não sendo necessária a precisão na 
contagem. 
Da mesma forma, houve um acerto de 100% nas classificações ao se aplicar a matriz 
de validação como entrada, conforme a Tabela 03. A particularidade é que a rede 
aproxima a valores de um e zero com precisão de três casas decimais, mas não 
necessariamente o número inteiro (por exemplo, 0.998 para diesel). Levando o 
arredondamento em consideração, pode-se dizer que a eficiência foi máxima. 
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A vantagem de permitir valores fracionários é que um valor mediano entre zero e um 
pode significar a distância entre a imagem fornecida e as imagens padronizadas. Ao se 
utilizar a imagem de um melanoma, o resultado foi 0,21. Portanto, não se adapta a 
nenhum dos dois grupos definidos. 
 
Conclusão 

 
Para os setores de manutenção, imagens de equipamentos desgastados podem 
descrer possíveis condições de mecanismos de desgastes presentes, como trincas, 
abrasão, oxidação etc. Dessa forma, buscou-se desenvolver uma técnica de inteligência 
artificial para identificar e reconhecer padrões em imagens de corpos desgastados. 
Para definir critérios de análise, utilizou-se da norma ISO12156 que padroniza o ensaio 
HFRR, cujo fim é fornecer imagens para medição do diâmetro de desgaste. A partir das 
imagens coletadas em 14 ensaios, para dois tipos de lubrificantes diferentes, técnicas 
de processamento de imagens foram utilizados para extrair características a servirem 
como entrada para uma RNA. 
A RNA usou como dados de entrada os histogramas das imagens e obteve 100% de 
acerto na identificação do tipo de lubrificante utilizado. A arquitetura Perceptron se 
mostrou adequada como simples forma de classificação entre os dois grupos 
trabalhados, mas ignora a possibilidades de outros grupos de imagens, o que dificultaria 
a ampliação da problemática para mais tipos distintos de lubrificação. A alternativa 
encontrada foi o uso da arquitetura feedfoward backpropagation. 
Apesar de ser uma das informações mais simples, o histograma se mostrou eficiente 
para classificar os diferentes tipos de amostras. Vale salientar que, dentre os 256 níveis 
de cinza, muitos não tiveram relevância na caracterização das imagens, embora o 
esforço computacional tenha sido mínimo. Igualmente, com a possibilidade de estender 
a análise para mais tipos de fluidos e de condições de desgaste, foi necessário 
estabelecer novos critérios de classificação. 
O caminho conhecido pela literatura, de similar aplicação, é o estudo para classificação 
de melanomas entre malignos e benignos, a partir de imagens das regiões lesionadas. 
Buscou-se aplicar os mesmos critérios oriundos da Regra ABCD que se fundamentam 
em características geométricas, de textura e cor para classificar as imagens.  
Apesar de serem aplicados algoritmos de segmentação, detecção de bordas, e 
Transformada de Hough, tais parâmetros ainda não foram sintetizados para construir 
uma nova RNA. 
Espera-se nas próximas etapas da pesquisa aplicar a rede desenvolvida para uma 
quantidade maior de amostras disponíveis no banco de dados do Grupo de Tribologia 
da UFRN, de modo a validar o uso de histogramas para classificação das imagens.  
Paralelo a isso, muitas outras características das imagens podem ser exploradas como 
dados de treinamento de uma rede. Um dos objetivos é aperfeiçoar o código de 
segmentação para que seja capaz de extrair a região de escara como um único 
contorno, através do qual poderão ser medidas o diâmetro da escara, obter o centro de 
massa, descritores de assimetria e cor para serem adicionada como entrada na rede 
neural. Espera-se com isso que para uma aplicação de maior escala, com mais tipos de 
lubrificantes, que a rede possa cumprir sua finalidade de classificar padrões. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Amostras originais com uso de óleo diesel (à esquerda) e de óleo de soja à 

direita) 

 

 

Figura 2 – Separação das imagens para treinamento e validação da RNA 
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Figura 3 - Histogramas das amostras de óleo diesel (à esquerda) e do óleo de soja (à 
direita) 

 

 

Figura 4 - Detecção de bordas no óleo diesel (à esquerda) e no óleo de soja (à direita). 

 

 

Figura 5 - Segmentação com Wathershed das amostras de óleo diesel (à esquerda) e 
no óleo de soja (à direita). 
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Figura 6 - Identificação de segmentos de linha. Amostra de óleo diesel à esquerda e 
amostra de óleo de soja à direita. 

 

 

Tabela 1 – Parâmetros obtidos pela Transformada de Hough 

 

 

Figura 7 - Rede Perceptron de única camada 

 

 

Tabela 2 – Resultado da etapa de validação da rede perceptron 
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Figura 8 - Rede Feedforward backpropagation. 

 

 

Tabela 3 – Resultado da etapa de validação da rede feedforward 
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ANEXO 01 – Código de Rede Neural (Parte 1) 
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ANEXO 01 – Código de Rede Neural (Parte 2) 

 

 

ANEXO 01 – Código de Rede Neural (Parte 3) 
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ANEXO 02 - Código do Watershed 
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TÍTULO: Aplicação e revisão dos conceitos da Álgebra Linear no contexto da Teoria da 

Relatividade. 

Resumo 

A pesquisa objetiva apresentar uma modificação na Álgebra Linear para a formulação 
da Teoria da Relatividade Restrita sem a necessidade do conceito de "espaço de 
Minkowski". Para isso, foram feitas revisões bibliográficas sobre Álgebra Linear, 
Eletromagnetismo Clássico e Relatividade Restrita. A modificação foi apresentada junto 
com suas consequências na Física. Em decorrência da modificação, uma revisão 
bibliográfica de tensores é feita. Também, discussões sobre polinômio de Taylor, 
Dinâmica de Fluidos, orientação de bases no R^n, símbolo de Levi-Civita e formas 
bilineares são apresentadas. 
 
Palavras-chave: Relatividade Restrita, Álgebra Linear, Tensores 

TITLE: Aplication and review of Linear Algebra concepts in context of Theory of Relativity 

Abstract 

This research aims to introduce a modification in Linear Algebra to formulate Special 
Relativity without "Minkowski Space" concept. Thus, literature reviews in Linear Algebra, 
Classical Eletromagnetism and Special Relativity are made. The modification was 
presented with its physical consequences. Because of the modification, a literature 
review in tensores is made. Also, brief discussions about Taylor polynomial, 
Hydrodynamics, basis orientation in R^n, Levi-Civita symbol and bilinear forms are 
presented. 
 
Keywords: Special Relativity, Linear Algebra, Tensors 

Introdução 

Em 1905, foi publicado um artigo do físico Albert Einstein no qual ele apresenta o que, 
mais tarde, seria conhecido como "Teoria da Relatividade Restrita", a qual teve 
contribuições de Henri Poincaré, Hendrick Lorentz, dentre outros, motivados por 
problemas relacionados ao Eletromagnetismo Clássico. Foi com Hermann Minkowski 
que a relatividade restrita ganhou um formalismo nos moldes da Álgebra Linear, a qual 
se encontrava em ascensão no século XX. Embora, nos dias de hoje, um formalismo 
semelhante ao de Minkowski seja utilizado, as modificações ocorridas neste exigiu a 
utilização de um novo conceito, o de "espaço de Minkowski", devido a um sutil 
inconveniente deste formalismo com a definição de produto interno. Em vista do que foi 
exposto, o objetivo da pesquisa é estudar uma modificação na Álgebra Linear na qual o 
conceito de espaço de Minkowski não é necessário, já utilizada em livros, como Renteln 
(2014). Para compreender melhor esta modificação, uma revisão de Álgebra Linear é 
realizada, bem como revisões de Teoria da Relatividade (Restrita) e Eletromagnetismo 
Clássico. É comum, ao tentar resolver um problema específico, encontrar soluções para 
outros problemas, não necessariamente análogos. No Cálculo Diferencial e Integral, por 
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exemplo, emergem problemas devido a limitações na Álgebra Linear, usada como base 
em diversos temas da área. Um destes problemas é o polinômio de Taylor de para 
funções de várias variáveis. Embora termos de até segunda ordem do polinômio possam 
ser "compactados" ao utilizar-se formalismos disponíveis na Álgebra Linear como 
ensinada na graduação, o mesmo não pode ser feito com os termos de ordens maiores. 
Um formalismo estudado nesta pesquisa devido à mudança na Álgebra Linear permite 
"compactar" esses termos de maior ordem. Esse mesmo formalismo pode ser usado em 
Dinâmica de Fluidos. Outro exemplo é o de orientação de bases no R^2 e R^3, que pode 
ser facilmente estendido para todo R^n a partir de uma abordagem diferente do usual 
de um conceito da Álgebra Linear, usada nesta pesquisa. 
 
Metodologia 

 
O trabalho em questão é de natureza básica, de abordagem qualitativa, e tem o objetivo 
de explorar um tema já conhecido na comunidade científica, mas sem difusão 
expressiva na graduação. Para isso, uma pesquisa bibliográfica foi realizada. Ao longo 
da pesquisa, houve um esforço para desenvolver cada objetivo partindo de 
questionamentos realizados pelo professor orientador, os quais deveriam ser 
respondido partindo de um conhecimento básico, como se fosse algo ainda a ser 
descoberto. Isso foi feito para a introdução à metodologia seguida para pesquisas na 
área da Física Matemática. Além dos assuntos registrados no cronograma de atividades 
do projeto, foram abordados, paralelamente, problemas relacionados com o formalismo 
matemático abordado na pesquisa, embora não necessariamente relacionados ao tema 
desta. Toda produção teórica era registrada em um documento produzido por linguagem 
LaTeX. O acervo bibliográfico contou, basicamente, com livros, embora alguns poucos 
artigos tenham sido consultados. Os livros mais usados foram Apostol (1967-69), 
especialmente na revisão de Álgebra Linear; Griffiths (1999), para as revisões de 
Eletromagnetismo e Teoria da Relatividade; e Renteln (2014). Uma revisão de Dinâmica 
de Fluidos também foi feita, como um dos problemas paralelos abordados, a partir de 
um conteúdo transmitido inteiramente pelo professor orientador. 
 
Resultados e Discussões 

 
A pesquisa foi iniciado com a revisão de Álgebra Linear, conforme o cronograma 
estabelecido no projeto. Foram abordados três temas na revisão em questão: espaço 
vetorial, transformações lineares e determinante. O tema "espaço vetorial" partiu da 
definição do conceito e foi desenvolvido até a definição de "métrica", terminando com a 
demonstração de que o produto interno de todo espaço vetorial que possui uma base 
ortonormal pode ser escrito como o produto interno usual do R^n. O tema 
"transformações lineares" foi desenvolvido de forma a apresentar os teoremas que 
seriam usados posteriormente no projeto, e terminou com uma introdução do conceito 
de "matriz", feita a partir das propriedades das transformações lineares. No tema 
"determinante", a definição do conceito foi feita em uma abordagem axiomática a partir 
de espaços vetoriais, a qual foi estendida para matrizes. A revisão de Dinâmica de 
fluidos foi iniciada em seguida. Consistiu nas deduções da equação de Euler para fluidos 
e da equação de Navier-Stokes. A dedução desta última foi feita por partes, fazendo-se, 
inicialmente, introduções para cada força interna do fluido desconsiderada na equação 
de Euler e, por fim, somando, nesta equação, as contribuições dessas forças. Durante 
a introdução da força de viscosidade dinâmica, abordou-se o conceito de "tensão de 
cisalhamento", da qual foi possível construir uma matriz contendo todas as tensões 
aplicadas em um determinado ponto de um fluido. Na revisão de Eletromagnetismo, 
abordou-se sobre Eletrostática, Magnetostática e Eletrodinâmica. Em Eletrostática, 
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apresentou-se a lei de Coulomb e o princípio de superposição, das quais se obteve o 
potencial elétrico e a lei de Gauss da Eletrostática. A Magnetostática, por sua vez, se 
baseou na apresentação da lei de Biot-Savart, a partir da qual se obteve as leis de 
Gauss da Magnetostática, de onde surge o conceito de "potencial vetor"; e de Ampère. 
Já na Eletrodinâmica, foram feitas introduções que culminaram na apresentação dos 
experimentos de Michael Faraday, das quais se obteve a lei de Faraday, bem como foi 
apresentada a modificação de Maxwell na lei de Ampère. Desta forma, as quatro 
equações de Maxwell foram apresentadas, sendo reduzidas, posteriormente, a duas 
utilizando-se a teoria do potencial, da qual surgiu o "potencial escalar", e o potencial 
vetor, contexto no qual abordou-se sobre "transformações de calibre", dando ênfase ao 
"calibre de Lorentz". A revisão de Teoria da Relatividade foi iniciada apresentando os 
dois postulados nos quais a teoria se baseia: o princípio da relatividade e a constância 
da velocidade da luz. O princípio da relatividade foi explicado ao abordar-se as 
transformações de Galileu, que regem a mudança de referenciais inerciais na Mecânica 
Clássica. Em seguida, foi apresentado o experimento de Michelson Morley, como 
exemplo de experimento que apontou para a invalidade da teoria do éter no 
Eletromagnetismo e, consequentemente, da aceitação da Relatividade. Logo após, as 
transformações de Lorentz foram obtidas através dos conceitos de "contração do 
espaço" e "dilatação do tempo". Nesse contexto, essas transformações foram 
representadas matricialmente, dando origem à "matriz da transformação de Lorentz", e 
foi apresentada a forma bilinear f(r, s) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 - c^2t_1t_2, onde r 
= (ct_1, x_1, y_1, z_1) e s = (ct_2, x_2, y_2, z_2), a qual é fundamental na Teoria da 
Relatividade. A reformulação da Álgebra Linear, citada no cronograma de atividades, se 
trata do objeto de estudo da pesquisa, isto é, da modificação que torna desnecessário 
o conceito de espaço de Minkowski. Seja <r,s> o produto interno entre dois elementos, 
"r" e "s" de um espaço vetorial. Por definição, <r,s> é "positiva definida", ou seja, é maior 
ou igual a zero, sendo igual a zero se, e somente se, "r" ou "s" é o elemento nulo. Desta 
propriedade, é possível provar que o produto interno é "não degenerado", isto é, <r,s> 
= 0 para qualquer elemento "s" do espaço vetorial se, e somente se, "r" é o elemento 
nulo. Foi provado que a forma bilinear f(r,s), apresentada no estudo sobre Teoria da 
Relatividade, também é não degenerada. Por isso, a modificação consiste em mudar a 
definição de produto interno, trocando a propriedade de ser positiva definida pela de ser 
não degenerada. Essa modificação põe em cheque os conceitos de "norma" e "métrica", 
tão recorrentes na Mecânica Clássica. Em compensação, a forma bilinear f(r,s) como 
um produto interno faz emergir uma "geometria hiperbólica" ao se considerar o espaço 
e o tempo como uma mesma entidade matemática, a qual soluciona um paradoxo de 
causalidade que poderia surgir na Teoria da Relatividade. Esta mesma geometria 
hiperbólica permite reescrever as transformações de Lorentz em termos de funções 
hiperbólicas, das quais surge o conceito de "rapidez", diretamente relacionada à 
velocidade. A composição de velocidades de Einstein é simplificada usando-se a 
rapidez. Uma das consequências da mudança realizada na Álgebra Linear é a 
possibilidade de usar o formalismo proveniente de um objeto matemático denominado 
"tensor". Por isso, o estudo desse objeto foi feito. Para isso, foi necessário definir 
previamente os conceitos de "espaço dual", no qual foram introduzidos os "covetores", 
e "produto tensorial". A partir destes conceitos, foram apresentadas três definições 
equivalentes de tensores. Em seguida, em analogia às matrizes, introduziu-se formas 
de classificar os tensores em simétricos e antissimétricos. Por fim, foi estudada a 
Álgebra tensorial, onde foram definidas as operações de adição, produto por escalar e 
contração. A formulação do Eletromagnetismo em termos de tensores foi feita como 
uma das atividades paralelas. Inicialmente, foram encontradas as relações entre as 
medidas dos campos elétrico e magnético entre referenciais inerciais à luz da Teoria de 
Relatividade, a qual, como se verificou, não é regida pelas transformações de Lorentz. 
Em seguida, esses dois campos foram reunidos em uma única matriz, que podia ser 
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escrita de duas formas, a qual, multiplicada à direita e à esquerda pela matriz da 
transformação de Lorentz, expressa as transformações dos campos entre referenciais. 
Logo após, as quatro equações de Maxwell foram representadas a partir das 
componentes desta matriz, reduzindo-as a duas equações. Também, os potenciais 
escalar e vetor foram reunidos em um único vetor do R^4, a partir do qual a matriz dos 
campos foi reescrita. Verificou-se, porém, que o formalismo usado não poderia 
representar o calibre de Lorentz. Por isso, o vetor dos potenciais e as coordenadas do 
sistema formas modificadas de tal forma que o calibre de Lorentz pode ser representado 
e o formalismo matricial dos campos fosse mantido. Observou-se que essas mudanças 
correspondiam, justamente, aos covetores do vetor dos potenciais e do vetor das 
coordenadas, e que a matriz dos campos é, na verdade, um arranjo especial das 
componentes de um tensor do tipo (2,0). Os grupos de Galileu e de Lorentz foram 
estudados brevemente durante o estudo sobre Teoria da Relatividade, e não foram 
registradas no documento em LaTeX da pesquisa. Nesta, verificou-se que os conjuntos 
de todas as transformações de Galileu e de todas as transformações de Lorentz formam, 
cada uma, um grupo sob a operação de composição. Nesse estudo, foram apresentados 
o "grupo de Poincaré" e o grupo das "transformações generalizadas de Galileu". 
Constatou-se que as transformações de Lorentz podem ser obtidas a partir da Teoria 
de Grupos, embora não tenha sido feito um estudo aprofundado sobre isso. Os 
problemas paralelos abordados durante a pesquisa foram o do polinômio de Taylor de 
segunda ordem para funções de várias variáveis, orientação de bases e superfícies no 
R^n, símbolo de Levi-Civita e a de formas bilineares e métrica. O desenvolvimento do 
estudo acerca desses problemas foi feito ao longo da pesquisa, à medida que esta se 
desenvolvia. Foi possível resolver todos os problemas propostos, com exceção do de 
orientação de superfícies no R^n. O problema do polinômio de Taylor para uma função 
de várias variáveis consiste em representar seus termos sem utilizar somatórios. Os 
termos de primeira e segunda ordem do polinômio puderam ser representados usando 
formalismos da Álgebra Linear, mas a função erro, devido à presença de derivadas 
triplas, não. A solução foi reunir as derivadas triplas em um tensor de terceira ordem e 
contraí-lo três vezes com (r - r_0) x (r - r_0) x (r - r_0), onde "r" é o argumento da função, 
"r_0" é o vetor ao redor do qual o polinômio de Taylor é obtido e "x" representa o produto 
tensorial. Uma base orientada é, basicamente, uma tupla composta pelos elementos de 
uma base de determinado espaço vetorial. É possível classificar bases orientadas em 
"levogiras" e "destrogiras". no R^2 a classificação é dada por um função A tal que "A(u,v) 
= ac - bd", onde u = (a,b) e v = (c,d) formam uma base. A base orientada (u,v) é levogira 
se A(u,v) < 0, e destrogira se A(u,v) > 0. Analogamente, a classificação é feita no R^3 
usando o triplo produto vetorial. O problema proposto foi o de encontrar uma função que 
permitia classificar uma base orientada de qualquer R^n. Isso foi possível usando o 
determinante. A abordagem axiomática da definição da função feita por Apostol (1967-
69), que não usa o conceito de matrizes diretamente, mas o de espaço vetorial, permitiu 
visualizar mais facilmente que o determinante era adequado para fazer a generalização. 
De modo semelhante às bases orientadas, é possível classificar parametrizações de 
superfícies fechadas em "posítiva" e "negativa". No R^2, onde as superfícies se tratam, 
na verdade, de curvas, a classificação era feita a partir do "número de giro". Já no R^3, 
era feita pelo "produto vetorial fundamental". Não foi encontrada uma generalização 
para todo R^n. O símbolo de Livi-Civita é um símbolo utilizado para representar, dentre 
outras coisas, determinantes e produtos vetoriais em forma de somatórios, que pode ter 
valores -1, 0 ou 1. Na Álgebra Linear, não é possível representar o símbolo de Levi-
Civita em um único elemento matemático, como uma matriz, por exemplo. O problema 
proposto era encontrar um objeto matemático que poderia representá-lo. Verificou-se 
que o símbolo de Levi-Civita é um tensor. Uma forma bilinear é uma função que, além 
de receber dois vetores de um espaço vetorial e retornar um elemento do corpo 
associado a este espaço, é linear em ambos os argumentos. Semelhantemente à forma 
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quadrática, é possível representar uma forma bilinear na forma XAY, onde "X" e "Y" são 
vetores colunas de elementos do espaço vetorial em questão, e "A" é uma matriz 
quadrada, denominada "métrica". O problema proposto era identificar quais são as 
propriedades que A deveria ter para a forma bilinear ser um produto interno. A solução 
foi que A deveria ser simétrica e positiva definida. Foi possível notar que as 
componentes de A podem ser reunidas em um tensor. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa em questão mostrou que trocar a propriedade do produto interno de ser 
positiva definida pela de ser não degenerada permite enquadrar a forma bilinear f(r,s) 
como um produto interno, permitindo que a Álgebra Linear pudesse ser plenamente 
utilizada para modelar a Teoria da Relatividade. Com a modificação, foi possível mostrar 
que a relatividade não altera relações de causalidade entre eventos fisicos, e usar o 
formalismo de tensores para modelar problemas relacionados à Teoria da Relatividade. 
Também, A partir dos tensores, foi possível resolver problemas não relacionados com 
a Teoria da Relatividade, evidenciando que a resolução de problemas particulares pode 
ser usado em outros, mesmo não diretamente relacionados com o tema. 
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TÍTULO: Produção do chorume nos aterros sanitários: Levantamento dos tratamentos 

aplicados no Brasil 

Resumo 

Os avanços provenientes da revolução industrial disseminaram grandes mudanças nos 
meios de produção, modo de consumo e na dinâmica do resíduos sólidos. 
Impulsionando um crescimento exponencial na geração dos RSU, porém os 
desdobramentos para uma efetiva gestão seguiu a uma velocidade inferior. Por muitos 
anos no Brasil, os resíduos tinham como destinação final lixões a céu aberto, 
ocasionando diferentes tipos de contaminação. Mas, com a publicação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei 12.305/2010, que preconiza a destinação final 
dos rejeitos em aterros sanitários, bem como a gestão compartilhada, despertou olhares 
para a importância de uma eficiente gestão de resíduos. Os aterros estão sendo cada 
vez mais utilizados para a destinação final dos resíduos, sendo elencada como uma das 
técnicas mais adequadas ambientalmente. Porém ocorre a formação do chorume, como 
um dos subprodutos da sua operação. Onde o mesmo apresenta alta carga orgânica, 
toxicidade, representando um potencial poluidor, caso não recebas os devidos 
tratamentos. Dessa forma , o presente trabalho objetiva compreender como está o 
tratamento do lixiviado no Brasil, analisando as principais técnicas utilizadas nos aterros 
sanitários do país. Para tanto, realizou-se a coleta e análise de artigos, dissertações e 
teses, publicados em portais eletrônicos do país. Diante da pesquisa realizada, ficou 
evidente que a maior parte dos aterros utilizam técnicas convencionais para o 
tratamento do lixiviado, 
 
Palavras-chave: Lixiviado, tratamentos aplicados, aterro sanitário, caracterização. 

TITLE: Leachate production in landfills: Survey of treatments applied in Brazil 

Abstract 

The advances coming from the industrial revolution have spread great changes in the 
means of production, consumption mode and solid waste dynamics. Boosting an 
exponential growth in the generation of MSW, however the developments for an effective 
management followed at a lower speed. For many years in Brazil, the waste had as final 
destination open dumps, causing different types of contamination. But with the 
publication of the National Policy for Solid Waste (PNRS), law 12,305/2010, which 
advocates the final disposal of waste in landfills, as well as shared management, raised 
awareness of the importance of efficient waste management. Landfills are being 
increasingly used for final disposal of waste, being listed as one of the most 
environmentally appropriate techniques. However, the formation of slurry occurs, as one 
of the by-products of its operation. Where it presents high organic load, toxicity, 
representing a potential polluter, if you do not receive the proper treatment. Thus, this 
work aims to understand how the leachate treatment in Brazil is, analyzing the main 
techniques used in landfills in the country. For this purpose, the collection and analysis 
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of articles, dissertations and thesis, published in electronic portals of the country, was 
carried out. In view of the research carried out, it became evident that most landfills use 
conventional techniques for the treatment of leachate, where they are not so efficient, 
given the chemical complexity of the effluent. 
 
Keywords: leachate, applied treatments, landfill sanitary,characterization. 

Introdução 

A inserção de máquinas oriundas da revolução industrial provocou grandes mudanças 
no sistema de produção, impactando diretamente a relação das atividades antrópicas 
com o meio ambiente, tendo em vista que o avanço tecnológico permitiu uma rápida 
exploração e geração de bens e produtos, ocasionando aumento dos resíduos sólidos 
(SANTOS,2005). A medida que os estados foram se industrializando e utilizando mais 
dos recursos naturais, como um subproduto surgiram os resíduos sólidos, que 
atualmente representam um dos principais problemas ambientais. Porém, a 
preocupação com a destinação desses resíduos não seguiu na mesma velocidade da 
geração e por muitos anos no Brasil os resíduos tinham como destinação final lixões a 
céu aberto. Essa temática vem adquirindo maior visibilidade devido a necessidade 
urgente de soluções, levantando o debate entre estudiosos, sociedade, empresas e 
gestores públicos (SILVEIRA; FIGUEIREDO; ALMEIDA, 2018). O poder público 
reconheceu a necessidade de orientar os estados e municípios quanto a gestão dos 
resíduos, dessa forma foi publicada no Brasil em agosto de 2010 a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), lei 12.305/2010, tendo como objetivo dar orientações quanto 
a geração e gestão integrada dos resíduos. Abordando aspectos específicos quanto a 
erradicação e recuperação dos lixões no país, bem como a disposição em aterros 
sanitários, incluindo também a reciclagem, a compostagem, recuperação e o 
aproveitamento energético. Apresentando em suas definições, no capítulo 2 - Art. 3°, 
inciso VIII: “a disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos”. A destinação final dos resíduos em lixões e aterros controlados foi reduzida, 
após a publicação da PNRS, ocorrendo uma expansão da construção e utilização dos 
aterros sanitários, além de um pequeno crescimento de outros tipos de tratamento 
como: reciclagem e compostagem da matéria orgânica (MORAIS, 2005). Os aterros 
sanitários tem sido um dos métodos mais utilizados ao longo dos anos, pois tem se 
mostrado o mais econômico e ambientalmente aceitável para a disposição dos resíduos 
(IWAI,2005). Nos aterros sanitários, os resíduos são biodegradados em condições de 
anaerobiose. Esse processo tem como vantagens a estabilização dos resíduos, ainda 
que em longo prazo, e uma ligeira diminuição no seu volume (MARRA,2016). Mas 
durante o processo são gerados subprodutos líquidos(lixiviado, também conhecido 
como chorume) e gasosos. E ambos subprodutos precisam de atenção quanto sua 
destinação, pois possuem alto potencial poluidor ao meio ambiente, se não passarem 
por tratamentos. Sabe-se que o chorume é um líquido tóxico para os organismos 
aquáticos, principalmente devido às elevadas concentrações de amônia, podendo 
contaminar águas superficiais e subterrâneas (MARRA,2016), ressaltando a 
importância do gerenciamento e aplicação de técnicas de tratamento adequadas. O 
presente estudo objetiva compreender como está o tratamento do lixiviado no Brasil, 
analisando as principais técnicas utilizadas, para isso realizou-se um levantamento de 
estudos acadêmicos acerca das técnicas aplicadas nos aterros sanitários das capitais 
do país. . 
 

Metodologia 
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Com base no objetivo do trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico, a partir 
da coleta e análise de referências publicadas em diversos meios eletrônicos de 
divulgação científica do país. Foram analisados artigos, dissertações e teses 
relacionados aos tratamentos aplicados ao lixiviado dos aterros sanitários das capitais 
do Brasil, usando chaves de busca específicas a fim de contemplar os estudos 
acadêmicos realizados nas capitais do país referentes aos tratamentos aplicados nos 
aterros sanitários. Para auxiliar na análise e discussão dos estudos coletados, criou-se 
uma tabela com campos como:título do trabalho, ano de publicação, autores, local de 
estudo, técnica de tratamento, favorecendo assim a geração de quadros e gráficos. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1. Produção do lixiviado O chorume, também conhecido como lixiviado, é resultado do 
processo de decomposição anaeróbia da massa de resíduos, adicionado com a água 
precipitada que percola no aterro (SOUTO E POVINELLI,2013). A Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT (2004) define lixiviado como “líquido produzido pela 
decomposição de substância contida nos resíduos sólidos, que tem como característica 
a cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio); 
constitui-se numa mistura de substâncias inorgânicas, compostos em solução e em 
estado coloidal e diversas espécies de microrganismos”. O líquido então pode ser dito 
como um efluente residual líquido, resultante de uma combinação de substâncias 
orgânicas e inorgânicas juntamente com microrganismos. Esse apresenta uma 
composição variável, uma vez que, cada estado, cidade possui suas particularidades 
nos quesitos econômicos, produtivos e climáticos, ocasionando montantes de resíduos 
diversificados (MORAIS, 2005). Além de ter outros fatores que influenciam na sua 
composição, como idade e forma de operação do aterro e taxa de infiltração, além de 
produção variável a partir da quantidade de lixo acumulado e condições climáticas, etc 
(Farquhar 1989). O chorume de aterros com menos de 4 anos possuem altas 
concentrações de demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO) e carbono orgânico total (COT) e pH mais ácido, por isso essa fase do 
aterro é chamada de fase ácida. Segundo Souto e Povinelli (2007), no Brasil, os 
lixiviados de aterros sanitários antigos possuem uma faixa de pH entre 7,2 e 8,6, já os 
de aterros mais novos apresentam pH mais baixos. Depois passa para a fase 
metanogênica, na qual ocorre a diminuição das concentrações de DQO, DBO e COT, e 
aumento da de nitrogênio amoniacal, até chegar a valores em torno de 4.000 mg/L 
(SOUSA, 2015). Com isso, pode-se dizer que todos apresentam elevados valores de 
DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio), além 
de uma variada gama de compostos químicos, incluindo metais pesados (MORAIS, 
2005). Tornando a escolha de uma método de tratamento mais completa devido sua 
complexidade química e carga poluente. 3.2. Importância da caracterização do chorume 
A ausência de caracterização do lixiviado pode ser considerada como um dos principais 
motivos para a dificuldade na aplicação dos tratamentos. Atualmente, para projetos de 
sistemas de tratamento de lixiviados são empregados parâmetros de esgoto doméstico, 
porém o mesmo apresenta características distintas dos esgotos domésticos (AMARAL 
et al, 2007). O conhecimento das características do lixiviado possibilita a seleção e 
aplicação de técnicas eficientes para o seu tratamento, podendo seu tratamento ser 
constituído por processos combinados, como os processos biológicos e físico-químicos 
(WEBLER,2014). A composição química do lixiviado varia de acordo com seu grau de 
maturidade, na fase jovem está representada majoritariamente por substâncias de baixa 
massa molar (MM <120 g mol-1), principalmente na forma de ácidos graxos voláteis, 
passíveis de degradação por tratamentos biológicos convencionais, dando ênfase aos 
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sistemas aeróbios/anaeróbios. Em sua fase madura, o mesmo apresenta uma baixa 
fração biodegradável, com altas concentrações de nitrogênio amoniacal (NH4+ -N), 
inibindo a proliferação dos microrganismos, inviabilizando assim o tratamento biológico 
convencional (MORAIS,2005). O seu alto potencial poluidor, em função da sua elevada 
concentração de compostos orgânicos recalcitrantes e baixa biodegradabilidade, 
acarreta impactos ambientais relevantes (TELLES, 2010), podendo ocasionar 
eutrofização devido sua alta concentração de nitrogênio. Sendo de extrema importância 
ambiental e social o estudo das técnicas para aplicação de tratamentos eficientes e 
viáveis a cada realidade, respeitando os parâmetros da legislação vigente. Mediante a 
complexibilidade de sua composição e variação com seu grau de maturidade, o 
emprego de uma técnica de tratamento isolada se mostra com baixo poder de 
remediação, sendo interessante o tratamento por meio de técnicas integradas 
(SILVA;CUNHA;SILVA,2019). Contudo, a avaliação de melhores técnicas a serem 
aplicadas em determinado efluente, com as características tão variáveis quanto 
expostos acima, é necessária uma caracterização. A fim de entender suas composições 
e quais técnicas podem ser usadas para sua mineralização e aplicação em reuso. 3.3. 
Principais técnicas de tratamento utilizadas em aterros A norma brasileira NBR-
8419/1992 (ABNT, 1992), define aterro sanitário de RSU como a técnica de disposição 
de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e a sua 
segurança, minimizando os impactos ambientais. Atualmente as técnicas para o 
tratamento do lixiviado podem se dividir em dois grupos: tratamento convencional e 
avançado, sendo o convencional dividido em biológicos e físico-químicos. 3.3.1 
Tratamentos biológicos Os tratamentos biológicos podem ser divididos em aeróbios 
(com presença de O2) e anaeróbios (sem a presença de O2), delimitando as 
características dos microorganismos que atuarão no sistema. É importante mencionar 
que a operação de processos biológicos depende de alguns fatores, tais como o pH, da 
recalcitrância do lixiviado, da natureza dos poluentes, da exigência de nutrientes pelos 
microrganismos, da presença de poluentes que podem inibir a atividade microbiológica 
e da variação da carga orgânica (ORLANDO,2014). Entre os processos biológicos 
aeróbios estão: recirculação por meio das lagoas de acumulação, lodo ativado, lagoas 
anaeróbias e lagoas facultativas, sendo esse último um dos mais utilizados devido sua 
simplicidade e operação. Entre os processos biológicos anaeróbios estão as lagoas 
aeróbias, que requerem áreas menores se comparadas com as aeróbicas, porém sua 
eficiência é baixa (FUZARO,2014), filtros biológicos e reatores de fluxo ascendente - 
RAFA. 3.3.2 Tratamentos físico-químicos Os processos mais utilizados no tratamento 
físico-químico são: coagulação/floculação, precipitação química, stripping de amônia, 
adsorção, evaporação, remoção por arraste, além da combinação desses processos. 
Segundo Orlando (2014), às técnicas de tratamento físico-químico podem ser utilizadas 
no pré-tratamento, para remoção das cargas elevadas de nitrogênio amoniacal, e no 
pós-tratamento, para remoção de compostos recalcitrantes. As técnicas de tratamento 
físico-químico, mais aplicadas no Brasil são: a coagulação/floculação, precipitação 
química, a adsorção, a evaporação e a remoção por arraste (JUCÁ, 2002). Podem 
apresentar elevada eficiência de remoção de matéria orgânica e degradação da matéria 
poluente, porém normalmente apresentam alto grau de complexidade operacional, 
elevados custos de implantação e operação, necessitando a utilização de compostos 
químicos. Acarretando a produção do lodo químico, que necessita de tratamento 
adequado para não ocasionar problemas de contaminação (ORLANDO,2014; 
MORAVIA, 2010). 3.3.2 Tratamentos avançados Com relação aos tratamentos 
avançados, são os sistemas integrados de tratamento, fazendo a combinação das 
técnicas citadas acima, bem como a inserção de novas tecnologias e metodologias 
como os POAs, esses que apresentam destaque nas discussões acadêmicas devido 
seu potencial de mineralização da carga poluente e eficiência para o tratamento de 
efluentes que contenham substâncias orgânicas recalcitrantes. A aplicação do POA 
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(foto-Fenton) se caracteriza como uma aplicação de fácil utilização para o tratamento 
de efluentes, devido a simplicidade de seu processo, visto que não exige condições de 
pressão e temperatura elevadas, até a abundância em crosta terrestre de seu agente 
catalisador (LEITE,2018). 3.4. Análise e discussão do estudos coletados Diante dos 
estudos coletados em diferentes estados do país, foi possível a construção do quadro 1 
abordando o título do trabalho, autor, localidade do aterro, tratamento aplicado e 
tratamentos propostos para aumento da eficiência, bem como os resultados 
encontrados.  Foram coletados 12 estudos, incluindo teses, dissertações e artigos. 
Como apresentado no quadro 01. Em relação aos tratamentos aplicados, dos 12 
estudos analisados, 5 utilizam técnicas convencionais como as lagoas de estabilização 
para o tratamento do lixiviado. Os aterros Rosário do Catete- SE e Jardim Gramacho -
RJ, fazem uso de lagoas de acumulação, para em seguida realizar a recirculação. Essa 
técnica consiste em drenar e captar o chorume em um poço ou bacia de acumulação, e 
devolvê-lo para o interior do aterro. Introduzindo o chorume através dos drenos de 
gases, ou através de uma rede de tubos perfurados que distribui esse líquido em 
canaletas escavadas na superfície do aterro FUZARO (1994). Com a recirculação parte 
do chorume é evaporado, além da degradação dos poluentes pela ação dos 
microorganimos, presentes na parcela orgânica dos rejeitos depositados. Como a 
evaporação é um fator importante para a aplicação da recirculação do chorume, este 
processo é mais indicado para regiões com altas taxas de evaporação quando 
comparadas com a precipitação pluviométrica (MONTEIRO, 2001. p. 177). O estudo 
Avaliação do processo de tratamento do chorume do Aterro Sanitário de Novo 
Hamburgo, realizado em Novo Hamburgo-RS, faz uso da técnica de lodo ativado, como 
resultados da técnica aplicada o autor destaca: Os resultados obtidos mostraram que 
as técnicas convencionais de tratamento, utilizadas para tratamento de chorume, não 
são capazes de apresentar eficiência satisfatória na remoção de metais pesados e na 
degradação da matéria orgânica do chorume (TARTARI,2003). Os estudos coletados 
em SP e MG, apresentam o tratamento por meio de reatores anaeróbios. Na cidade de 
Uberlândia o tratamento preliminar é feito com reator anaeróbio e depois encaminhado 
para ETE de Uberabinha. O lixiviado proveniente do aterro de Betim-MG, faz o uso de 
técnicas combinadas: Lagoa Anaeróbia, um reator UASB seguido de Lagoa Facultativa, 
todos em série. Porém em relação a eficiência do tratamento essa se apresentou com 
certa instabilidade quanto a remoção dos poluentes. O município de Lajeado -RS, 
também faz a utilização de técnicas integradas para o tratamento, com a seguinte 
combinação: Processo de tratamento: Lagoa de equalização, Alcalinização, Aeração, 
Coagulação, Floculação, Decantação, Filtro Areia e Osmose. Segundo ROEHRS et al 
(2019) os resultados demonstraram altas taxas de eficiência de remoção de DBO e 
DQO, possibilitando, com as condições operacionais impostas, alcançar valores médios 
acima de 90%. Diante dos estudos coletados, alguns autores fizeram propostas da 
aplicação de outros tratamentos, como o estudo realizado em Jaboatão do Guararapes 
- PE, no qual o aterro atualmente tem a aplicação de lagoas de estabilização e no estudo 
foi proposto a inserção da evaporação natural por meio de destilador solar. Segundo 
dados da autora no tratamento utilizado por meio da evaporação natural, mais de 50% 
das análises ficaram de acordo com os padrões de lançamento exigidos pela legislação 
CONAMA 357/2005 (FREIRE,2008). Outros estudos também fizeram a proposição de 
técnicas combinadas utilizando coagulação com (Al3+ e Fe3+). De acordo com SILVA 
(2016) o processo de coagulação é eficiente para remoção de cor aparente e turbidez, 
mas não para matéria orgânica, sendo necessário uma etapa seguinte. Uma técnica de 
tratamento que vem ganhando espaço nas discussões acadêmicas para o tratamento 
de efluentes de alta toxicidade são os POAs, outro estudo apresenta a viabilidade da 
aplicação do foto-Fenton para a mineralização dos compostos orgânicos dissolvidos. O 
foto-Fenton se destaca entre os POAs, cujo a geração do radical hidroxila é dada 
através da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio com íons de Fe2+ 
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(ARAÚJO et al., 2011). Com os avanços experimentais e análises dos parâmetros de 
qualidade, a literatura destaca a necessidade da adoção de novas técnicas, pensando 
na integração para uma melhor remoção da carga poluidora. Quanto aos estudos 
coletados é notável a aplicação em sua maioria, das técnicas ditas convencionais, 
porém dada a complexidade do efluente e com o aumento acelerado das populações, 
atrelado ao crescimento exponencial dos resíduos, se faz necessário a adoção de 
técnicas que possibilitem maior eficiência no tratamento, evitando riscos de 
contaminação dos lençóis freáticos, solo e ar. Contribuindo assim, para um 
desenvolvimento sustentável. 
 

Conclusão 

 
Como apresentado no trabalho, os tratamentos de lixiviado provenientes de aterros 
sanitarios apresentam tratamentos variados diante das especificidades do chorume, 
sendo de grande relevância para a escolha das metodologias de tratamento a 
caracterização do mesmo. Diante dos estudos coletados, evidenciou-se que 50% dos 
aterros utilizam técnicas convencionais para o tratamento do lixiviado, onde as mesmas 
não se mostram tão eficientes, sendo necessário a utilização de outras técnicas de 
tratamento, principalmente com relação a presença dos poluentes orgânicos. Alguns 
tratamentos se mostraram eficientes como a combinação: Lagoa Anaeróbia, um reator 
UASB seguido de Lagoa Facultativa, além da inclusão dos POAs, com destaque para o 
foto-Fenton. Para trabalhos futuros, a proposta é fazer a caracterização do lixiviado do 
aterro da região metropolitana de Natal, montando diferentes sequências de 
combinações de tratamento para fazer um comparativo entre eficiência, aplicabilidade 
e custos. Avaliando os parâmetros quantitativos e qualitativos, buscando dessa forma 
obter melhores resultados quanto a sua remediação. 
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Quadro 01: Estudos realizados em diferentes estados do Brasil, período 2003-2019 
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TÍTULO: Agregados para materiais de construção: uma revisão sobre o mercado e 

metodologia de análise de ciclo de vida 

Resumo 

O setor da construção civil é um dos maiores consumidores de recursos naturais, 
podendo causar diversos impactos ao meio. É de extrema importância o estudo da 
relação entre esse setor e a sustentabilidade. Assim, esta pesquisa tem foco em 
investigar o mercado de agregados, além de relacionar a avaliação do custo do ciclo de 
vida (ACCV) com materiais de construção. Buscou-se averiguar a viabilidade do 
comércio dos agregados na região Nordeste, e também uma metodologia prudente para 
auxiliar na escolha do material que substituirá os agregados naturais do concreto de 
cimento Portland. Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica mediante artigos 
relativos à construção civil e utilização de agregados, assim como uma revisão 
sistemática focada em materiais de construção seguindo a metodologia da avaliação do 
custo do ciclo de vida. Com a conclusão, se pôde ter uma melhor idéia sobre qual 
metodologia seria a mais prudente na hora de escolher qual material usar na 
substituição dos agregados, além de se ter um panorama geral sobre a condição de um 
mercado de agregados no Nordeste. 

 
Palavras-chave: agregados leves, materiais de construção civil, mercado de agregados 

TITLE: Aggregates for construction materials: a review of the market and methodology 

of life cycle analysis 

Abstract 

The civil construction sector is one of the largest consumers of natural resources, and 
can cause several impacts to the environment. It is extremely important to study the 
relationship between this sector and sustainability. Thus, this research focuses on 
investigating the aggregates market, in addition to relating the life cycle cost assessment 
(LCA) with construction materials. We sought to ascertain the viability of the aggregate 
trade in the Northeast region, and also a prudent methodology to assist in the choice of 
material that will replace the natural aggregates of Portland cement concrete. For this, a 
bibliographic search was made through articles related to civil construction and the use 
of aggregates, as well as a systematic review focused on construction materials following 
the methodology of life cycle cost assessment. With the conclusion, it was possible to 
have a better idea of which methodology would be the most prudent when choosing 
which material to use to replace aggregates, in addition to having an overview of the 
condition of an aggregate market in the Northeast. 
 

Keywords: light aggregates, building materials, aggregates market 
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É bem verdade que o setor da construção civil é fundamental no desenvolvimento e 
progresso social e econômico do país. Todavia, é inegável que esse ramo pode 
acarretar prejuízos ao meio ambiente, tendo em vista alguns processos de fabricação 
de materiais empregados em sua atividade. Como destaque, tem-se o concreto de 
cimento Portland, que é composto por cimento, água e agregados e é amplamente 
consumido no mundo. No entanto, é imprescindível encontrar alternativas à sua 

produção, muitas vezes danosa ao ambiente. 

De acordo com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), a indústria da 
construção civil é a maior consumidora de recursos naturais extraídos, aproveitando até 
75% destes bens do país (CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL, 2007). Isso gera impactos ao meio ambiente de diversas formas. Na 
fabricação do cimento, por exemplo, Maury e Blumenschein (2012) destacam a 
exploração de matérias-primas, que causa o desgaste do solo e poluição da água, e 
também a difusão de material particulado, gerando diversas disfunções respiratórias. 

Estudos têm sido feitos com o intuito de tornar a indústria da construção civil mais 
sustentável. Dentro desta perspectiva, tem sido incentivado o desenvolvimento de 
materiais alternativos, principalmente com a utilização de resíduos. Gonçalves (2011), 
por exemplo, avalia concretos feitos com agregados reaproveitados de rejeitos da 
indústria de pré-fabricados em concreto. Já Degen et al (2013), usam resíduos 
industriais de rochas ornamentais para substituir o cimento em concretos. Barnat-Hunek 
et al (2018) sugere borracha reciclada, argila expandida leve, cinza do bagaço da cana-
de-açúcar, clínquer de óleo de palma, pedra-polmes e/ou partícula de polipropileno 
modificado na produção de agregados leves. Além disso, Santis e Rossignolo (2014), 
Moreno-Maroto et al (2017), Tang e Brouwers (2018) e Aslani (2018) propõe resíduos 
industriais e/ou argilas locais. 

O desenvolvimento de materiais alternativos requer que além da viabilidade técnica os 
materiais também apresentem viabilidade econômica. Dentro da lógica da economia 
circular, onde deve ser considerado todo o fluxo de produção, consumo e descarte do 
material, numa estratégia do berço ao berço, a avaliação do ciclo de vida (CCV) é uma 
metodologia que tem sido empregada com objetivo de analisar a viabilidade econômica 

dos produtos considerando todo o seu ciclo de vida. 

Assim, esta pesquisa foi feita num contexto de desenvolvimento de um agregado leve 
para utilização em concretos e tem o objetivo de analisar o mercado de agregados no 
Nordeste e também estabelecer uma metodologia para analisar o ciclo de vida desses 
agregados a partir de uma revisão sistemática da literatura relativa a aplicação da 
metodologia. 

 
Metodologia 

 

Em relação ao aspecto metodológico do estudo em tela, tem-se que este se baseou em 

dois focos de averiguação: 

a) Investigação do mercado de agregados no Nordeste: se respaldou em pesquisa 
bibliográfica mediante artigos, dissertações, trabalhos institucionais e relatórios do 
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governo, através da internet, por afinidade e relevância temática e de áreas relativas à 
construção civil e utilização de agregados; 

b) Revisão sistemática da Literatura (RSL) sobre ACCV: com o escopo de auxiliar a 
perscrutação do custo do ciclo de vida (CCV) dos materiais de construção, tomando 
como base dados obtidos em levantamento anterior acerca da metodologia de cálculos 
relativos a tais custos. 

Quanto a esse ponto, se fez uso da plataforma de periódicos da CAPES/MEC com 
acesso liberado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, servindo-se das 
bases de pesquisas Web of Science, ScopusElsevier e EBSCOhost. Como palavras-
chave foram utilizadas as seguintes expressões inclusivas: “Life Cycle Cost”, 
“Construction civil” e “building materials”; como expressão exclusiva, utilizou-se: 
“building sistems”. Além disso, dos resultados obtidos foram selecionados aqueles 
insertos no intervalo compreendido entre o ano de 2010 e o ano de 2020 e que fossem 
do tipo ‘artigo’. 

Em seguida, procedeu-se a uma filtragem de eventuais repetições de artigos nas 
diversas bases de pesquisa; logo, os artigos foram analisados quanto a seu título, 
resumo e conformidade temática. Depois, a seleção foi submetida a uma leitura integral 
e a escolha final foi baseada nos conteúdos mais importantes para o desenvolvimento 

do estudo e para a linha de pesquisa adotada. 

 
Resultados e Discussões 

 
No que diz respeito às discussões surgidas como fruto da pesquisa em tela, tem-se que 
o debate perpassa pelos agregados no ramo da construção civil, mais precisamente 
detendo-se na análise de seu mercado no Brasil, no Rio Grande do Norte e afunilando-
se, ainda, na Região Metropolitana de Natal. Ademais, também se explanou, mediante 
os resultados da revisão sistemática, qual o melhor método de seleção de materiais 
alternativos aos componentes do concreto, de forma a seguir os princípios da 
sustentabilidade e de forma mais benéfica no que se refere ao custo do ciclo de vida. 

3.1) Análise do mercado de agregados 

De início, é importante conceituar e qualificar os agregados, a fim de melhor entender e 
contextualizar o estudo em comento. Assim, tem-se que 

Agregado é o material natural, de propriedades adequadas ou obtido por fragmentação 
artificial de pedra, de dimensão nominal máxima inferior a 100mm e de dimensão 
nominal mínima igual ou superior a 0,075mm. Inclui, portanto, agregado graúdo e 
agregado miúdo. A NBR 7211/2005 fixa as características exigíveis na recepção e 
produção de agregados, miúdos e graúdos, de origem natural, encontrados 
fragmentados ou resultantes da britagem de rochas. Dessa forma, define agregado 
miúdo como os agregados cujos grãos passam pela peneira com abertura de malha de 
4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 150 µm. Define ainda 
agregado graúdo os agregados cujos grãos passam por uma peneira de malha 
quadrada com abertura nominal de 152 mm e ficam retidos na peneira de 4,75 mm. 
(NBR 7225/1993, apud MORAIS MARTINS, 2008) 
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Compreendidos os agregados como substancias minerais e naturais com as 
particularidades acima descritas, deve-se levar em conta, ainda, que, conforme sua 
massa específica, podem ser classificados em normal, tendo sua massa específica 
entre 2.000 e 2.800 kg/m3, leve, sendo ela inferior a 2.000 kg/m3 e pesado, superior a 
2.800 kg/m3 (ABNT NBR 8953, 2015). 

Isso dito, se passa a busca por compreender a demanda e o mercado desses materiais 
a diferentes níveis geográficos, mais precisamente a nível nacional, estadual (Rio 
Grande do Norte) e na Zona Metropolitana do RN. 

3.1.1) Nível nacional 

Em que pese a significativa dificuldade de situar o real cenário do mercado de 
agregados, é possível perceber a expressividade de agregados miúdos (areia) e 
agregados graúdos (brita), além de cascalhos, no ramo da construção civil. 

3.1.1.1) Agregados miúdos: Nesse contexto, no que diz respeito aos agregados miúdos, 
é o estado de São Paulo o destaque nacional, responsável por 39% da produção. 
Inclusive, o Brasil conta com apenas um fabricante de agregados leves: a CINEXPAN, 
localizada no mesmo estado (SOUZA, 2019). Não apenas por isso se infere que os 
grandes produtores desse tipo de material se encontram no Sul/Sudeste: nas próximas 
colocações quanto a essa produtividade estão o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (FERREIRA, PEREIRA, 2012). 

3.1.1.2) Agregados graúdos: Já no que atine aos agregados graúdos, tem-se que a sua 
produção se encontra melhor distribuída ao longo do território nacional, mesmo porque 
é necessário que a produção esteja geograficamente próxima aos centros de demanda, 

vez que o frete representa cerca de 40% do preço final (FERREIRA, PEREIRA, 2012). 

Em relação ao consumo de agregados a nível nacional, este se dá em cerca de 2 
toneladas per capita ao ano. De outro lado, se o déficit habitacional, gritante nas regiões 
Nordeste e Sudeste, representado nas diversas moradias irregulares, espelha o baixo 
consumo de agregados, também indica e denuncia a sua ampla e potencial 
necessidade. 

Outro aspecto a ser analisado no mercado de agregados é que, embora a produção 
tenha atendido bem a demanda ao longo dos anos, há, hoje, uma dificuldade em relação 
ao declínio da disponibilidade de tais recursos, o que acaba gerando impacto 
significativo nos custos. 

3.1.2) Nível regional 

3.1.2.1) Agregados miúdos: Nos limites do estado do Rio Grande do Norte, tem-se que 
a exploração de areia e cascalhos ocorre em quatro pólos produtivos, embora a lavra 
de areia para a construção civil se concentre mais na Grande Natal, em Mossoró e Caicó 
dada a sua característica urbana. É verdade que não é fácil apontar com precisão as 
localidades exploradoras de tais agregados, porque esse controle é deficitário, visto que 
quase todos os municípios exploram a areia de seus rios, sem efetivo monitoramento. 
Por sua vez, o cascalho é majoritariamente explorado no sul do Rio Grande do Norte, 
mais precisamente na foz do Rio Guaju, na praia de Saji (Nesi, Rêgo e Xavier apud 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005). A estimativa é de que 
cerca de 20 empresas operem na lavra e na comercialização de areias e cascalhos, de 
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modo informal, e que seja da ordem de 50 milhões e de 6 bilhões de toneladas, 
respectivamente, as reservas de areias quartzosas dos depósitos aluvionares e 
coberturas arenosas (Nesi, Rêgo e Xavier apud SECRETARIA DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2005). 

3.1.2.2) Agregados graúdos: Em relação às britas, tem-se que a sua produção se elevou 
desde 1997, embora tenha havido declínio referente à arrecadação com a queda dos 
preços em 1995. Sobre as principais áreas de exploração, tem-se Macaíba, São 
Gonçalo, Taipu, Encanto Serrinha e Riachuelo (a partir de rochas graníticas); Caicó 
(ortognaisses); Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado (calcários) e Pendências 
beneficiando conglomerados. O destaque em relação às reservas é dos granitóides. 
Ainda com dilemas como a falta de incentivo do poder público, de formalização de 
empresas ou de articulação entre produtores, o setor gera cerca de 180 empregos 
mediante 10 empresas no estado. 

Acompanhando o movimento nacional, a Região Metropolitana de Natal também 
registra momento de crescimento no setor da construção civil, além de assinalar 
aumento no consumo de agregados minerais. No que respeita aos agregados miúdos, 
por exemplo, os recursos provenientes de áreas da RMN já não correspondem mais à 
demanda anual da região. Toda a produção é consumida (SILVA, 2012). Já se observa 
a busca por esses bens minerais em localidades cada vez mais distantes dos centros 
urbanos – o que poderá impactar o preço final dos produtos. Tal fato enuncia a 
necessidade de diversificar as fontes de suprimento e a busca por outras áreas 
potenciais para exploração de areia e brita. A influência do setor da construção civil 
nesse dado é patente, visto que, quanto ao consumo de agregados graúdos, por 
exemplo, o segmento das construtoras foi destaque no ano de 2011, como 41,5% do 
consumo. No mesmo sentido foi o consumo de agregados miúdos. 

3.2) Análise do CCV 

Com as strings, foram filtrados 55 artigos, sendo 13 achados na Web of Science, 40 na 
ScopusElsevier e 2 na EBSCOhost. Após isso, os artigos foram lidos e analisados, e 
selecionados aqueles que tratavam de avaliação do ciclo de vida, custo do ciclo de vida 
ou custos ambientais. Dessa forma, restaram 7 artigos, como mostra a tabela 1. 

Seguindo a premissa da revisão sistemática como ferramenta de estudo bibliográfico 
detalhado, é imprescindível pontuar tópicos como a área de atuação dos autores, país 
onde foi realizada a pesquisa, materiais e métodos usados, dentre outros aspectos 
considerados relevantes nesta oportunidade. 

Em sendo assim, para uma explanação didática, apresenta-se a tabela 2 abaixo, que 
aponta os artigos utilizados na pesquisa, bem como resume as suas conclusões. 

É importante recordar que esses artigos escolhidos foram obtidos em periódicos 
científicos. Deles, 42,8% pertenciam à área da Engenharia Civil, 14,2% da Engenharia 
Civil e Ambiental, 14,2% da Engenharia Civil, Ambiental e de Construção, 14,2% da 
Agricultura e 14,2% de Edifícios e Imóveis/Economia e Finanças. Em relação aos locais 
de estudo, os Estados Unidos teve um maior número de pesquisas. 

Várias metodologias foram abordadas nos artigos em questão, as quais serão 
apresentadas a seguir. 
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Tatari e Kucukvar (2012) usam o coneito de Ecoeficiência, que contempla as premissas 
do desenvolvimento sustentável, para decisões em projetos de infraestrutura. Para isso, 
foi desenvolvido um instrumento que averigua a ecoeficiência de materiais de 
construção, através da avaliação dados, um estudo em programação linear, no caso 
investigando o acabamento de paredes externas mais ecoeficientes para um edifício. 
Também são usadas a avaliação do ciclo de vida (ACV) e o custo do ciclo de vida (CCV), 
sendo esses dados extraídos do software BEES, de modo a mensurar os índices de 
ecoeficiência, além da análise envoltória de dados (AED), que relaciona alternativas de 
materiais. 

Iwase et al. (2020) avaliaram as emissões de gases de efeito estufa, por metro 
quadrado, na restauração de pontes que usam madeira laminada cruzada na prefeitura 
de Akita, Japão. Foram analisados também todos os seus custos associados, segundo 
a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que incluiu a produção, construção, transporte de 
materiais, manutenção e reciclagem. 

Sackey e Kim (2018), em seu estudo consideraram apenas telhas de asfalto e telhas de 
argila como materiais de cobertura. Utilizou-se a avaliação do ciclo de vida (ACV), 
mediante o software BEES, para analisar o desempenho ambiental. Tal avaliação pode 
ser usada para reduzir eventuais impactos ambientais. Também usando o modelo 
BEES, foi feita a análise do custo do ciclo de vida (CCV). Ademais foi realizada uma 
perícia para buscar a opinião sobre os materiais em relação aos fatores de impacto 
ambiental. Utilizou-se, ainda, a técnica de tomada de decisão multiatributo, mediante 
pesquisa de opinião de especialista para estimar o peso de custos e os atributos de 

impacto ambiental, quanto ao cálculo da pontuação de desempenho. 

Em Chiang et al. (2016) é usada a ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) para 
mensurar a emissão de carbono incorporado derivado de trabalhos de manutenções 
efetuadas ao longo do ciclo de vida de um edifício e isso ajudou na compilação dos 
dados da utilização de energia e difusão de carbono de todo o parque imobiliário em 
Hong Kong. 

Jin (2016) utiliza da metodologia de “método do valor presente”, avaliando a aplicação 
de tubulações de esgotos, em que os gastos são orçados havendo: a etapa de produção 
do material, de construção e manutenção. O custo de produção engloba: remoção da 
matéria-prima, serviço, uso dos maquinários e fabricação. Os valores referentes à 
construção cobrem as despesas de serviço e maquinário na implantação do pipeline. 
Esses dois custos são intitulados de custo inicial de construção. Os de manutenção, 

operacionais, mudam durante a vida do produto. 

Por fim, os valores residuais, que também estão presentes na equação 1 a seguir, se 
tratam dos custos dos elementos restantes na conclusão do tempo de avaliação, já que 
alguns produtos podem ser reutilizados e empregados em outros exercícios. 

Onde 

LCC = valor presente do custo do ciclo de vida, 

MC = custo de fabricação do material, 

Instl.C = custo de instalação, 
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Mait.C = custo de manutenção, 

SV = valor de resgate no momento da atividade de reabilitação, 

pvf i, r, t = fator de valor presente no tempo t, i = taxa de 

inflação, r = taxa de desconto. 

É importante ressaltar que não foram acrescentados custos de resgate pela insuficiência 
de dados. 

Clark e Adriaenssens (2010), para a verificação das emissões de dióxido de carbono de 
materiais utilizados numa ponte de pedestres, usaram a avaliação o ciclo de vida 
econômico insumo-produto, que utiliza tabelas econômicas na definição das relações 
entre setores ou indústrias numa economia. Essa avaliação pode mensurar os efeitos 

de um insumo, de acordo com a seguinte equação 2: 

X= (I-A)-EY 

Onde: 

X: Vetor de insumos necessários 

I: Matriz identidade 

A: Matriz econômica insumo-produto 

Ey: Produto desejado 

Além disso, o modelo combina informações econômicas com dados de combustão de 
combustíveis de todos os campos para definir as emissões de dióxido de carbono. A 
equação 3 é usada nessa metodologia: 

Bi = Reu X 

Onde: 

Bi: Impactos ambientais dos insumos, no caso estudado, dióxido de carbono 

Reu: Matriz de impactos por dólar para o setor em questão. 

Por fim, o estudo de Paschoalin Filho et al. (2019) apresenta os critérios exigidos nessa 
revisão sistemática, porém foi excluído por apenas estimar alguns custos, não sendo 

propriamente uma análise. 

 
Conclusão 

 
Como citado acima, a indústria da construção gera muitos problemas ao meio ambiente, 
principalmente pela violenta extração de recursos naturais, consumo de energia, 
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emissões, além do mau uso de seus resíduos. Dessa forma, crescem também as 
preocupações quanto à necessidade de alternativas sustentáveis no que diz respeito a 
serviços e produtos necessários nesse ramo. A revisão sistemática da literatura aqui 
feita encontrou resultados bastante satisfatórios na investigação de métodos para 
decisão de matérias que substituíssem os recursos naturais precisos na fabricação de 
concretos. Assim, o modelo mais indicado para auxiliar na escolha desse componente 
é o da avaliação do ciclo de vida econômico insumo-produto, já que considerar as 
emissões de dióxido de carbono da fabricação de materiais é importante para se ter 
noção do quanto isso interfere nos custos finais. Além disso, objetiva diminuir os 
prejuízos ao meio ambiente causados pelo ramo da construção. 

Em relação ao comportamento do mercado de agregados no país, observou-se a 
predominância do Sudeste, especificamente do estado de São Paulo, na produção de 
agregados miúdos, embora a necessidade e demanda de tal material pelo Nordeste 
reste evidenciada, dentre outros aspectos, pelo déficit habitacional existente. Os 
agregados graúdos, quanto a sua exploração, não obstante melhor distribuídos no 
território nacional, também esbarram em um problema comum: a diminuição da 
disponibilidade de recursos. Infere-se, ainda, que a produção de agregados a nível 
regional enfrenta dilemas variados, como a operação informal da exploração, a falta de 
incentivo público, a desarticulação de produtores, dentre outros. Em paralelo a isso, há 
aumento do consumo de agregados e expansão do setor da construção civil, tanto que 
a demanda já não é suficientemente suprida pela produção regional e a busca por 
insumos tem ido cada vez mais longe. Diante disso, torna-se latente a existência de 
espaço para a comercialização de agregados neste recorte estudado do nordeste, face 
a sua necessidade, versus os diversos dilemas de sua produção local. 
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TÍTULO: Projeto e implementação de sistema supervisório para mancais magnéticos 

Resumo 

Este relatório trata do Projeto de Pesquisa PVJ15371-2018 - Construção e estudo de 
mancal magnético, que possui como um de seus planos de trabalho o Projeto e 
implementação de sistema supervisório para mancais magnéticos, sendo este último a 
continuação de um trabalho anterior iniciado em 2018. Traz uma rápida exposição sobre 
os mancais magnéticos, seu princípio de funcionamento, as razões para o 
prosseguimento do estudo e promoção dessa tecnologia. Além disso, apresenta o plano 
de trabalho estabelecido o aprofundamento dos estudos sobre o ambiente de 
desenvolvimento integrado (Qt) e a linguagem de programação (C++) empregados; os 
passos para a construção e os estágios atuais de desenvolvimento das telas que 
compõem o sistema, bem como, os testes realizados e os resultados obtidos utilizando-

se o controlador PID. 

 
Palavras-chave: Mancais magnéticos. Sistema supervisório. Linguagem de 

programação. 

TITLE: Design and implementation of a supervisory system for magnetic bearings 

Abstract 

This report deals with Research Project PVJ15371-2018 - Construction and study of 
magnetic bearings, which has as one of its work plans the Design and implementation 
of a supervisory system for magnetic bearings, the latter being the continuation of 
previous work started in 2018 It brings a quick exposition about the magnetic bearings, 
their principle of operation, the reasons for the continuation of the study and promotion 
of this technology. In addition, it presents the work plan established for further studies on 
the integrated development environment (Qt) and the programming language (C ++) 
used; the construction steps and the current stages of development of the screens that 
make up the system, as well as the tests performed and the results obtained using the 
PID controller. 
 
Keywords: Magnetic bearings. Supervisory system. Programming language. 

Introdução 

A ideia de suspender cargas utilizando apenas forças magnéticas é um sonho antigo da 
humanidade. Porém, não é nada simples de se realizar (SCHWEITZER, 2009). 

O próprio teorema de Earnshaw, formulado em 1842, que é consequência direta das 
equações de Maxwell sobre campos elétricos e magnéticos, trata da estabilidade de 
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suspensões magnéticas e afirma que nem todos os eixos de um mancal podem ser 
estáveis sem algum meio de controle ativo. 

Entretanto, no final da década de 1930, quando já havia a necessidade de aplicações 
técnicas, trabalhos na área de transportes (KEMPER, 1937) na Física (BEAMS e 
HOLMES, 1937), evidenciam a aplicabilidade prática dos Mancais Magnéticos. 

Os Mancais Magnéticos Ativos, ou do inglês AMB’s, tem como princípio de 
funcionamento a criação e o controle de campos eletromagnéticos aplicados à elevação 
de cargas (veículo suspenso magneticamente, MAGLEV) e, principalmente, máquinas 
rotativas (motores). Assim como, os mancais mecânicos, são dispositivos cuja função é 
assegurar a sustentação e estabilidade do rotor, porém, diferentemente dos mancais 
tradicionais, não oferecem contato físico, apenas há a interação dos campos magnéticos 
gerados pelos mancais e os rotores. Esta característica é importante por solucionar o 
problema do desgaste excessivo apresentado pelos mancais mecânicos, e servir como 
alternativa para atividades associadas a atmosferas explosivas, sistemas a vácuo ou 

que demandam elevadas rotações e controle de vibrações, por exemplo. 

Apesar das primeiras máquinas que utilizavam essa tecnologia datarem do início do 
século XX, a suspensão magnética de rotores só começou a apresentar um avanço 
significativo nas últimas décadas em razão do desenvolvimento de componentes para 
os circuitos de potência e processamento de dados, além disso, o aperfeiçoamento 
teórico nos projetos de controle e modelagem de dinâmica do rotor permitiu a redução 
de seu tamanho quando comparados aos modelos convencionais. 

O principal objetivo desse plano de trabalho é o projeto e implementação de um sistema 

supervisório para dar suporte à operação de um mancal magnético. 

Para a criação do nosso supervisório, a plataforma escolhida foi o Qt por apresentar 
todos os recursos necessários e melhor enquadrar-se nos requisitos exigidos. Ele é um 
framework multiplataforma para desenvolvimento de interfaces gráficas em C++; foi 
criado pela empresa norueguesa Trolltech, e é mantido pelo Qt Project, uma iniciativa 
de software livre envolvendo desenvolvedores individuais e provenientes de diversas 
empresas. 

Historicamente, os supervisórios foram criados para atender a necessidade de 
gerenciamento dos dados gerados por processos industriais que vinham e que 
continuam a aumentar em quantidade e complexidade. O propósito deles, é oferecer ao 
usuário acesso a todas as informações relevantes ao controle do processo/planta, além 
de permitir o registro de dados, em tempo real. 

Dessa forma, o interesse pela utilização de ambas tecnologias tem aumentado 
significativamente em função de suas extensas gamas de possíveis aplicações, ficando 
clara a importância do desenvolvimento e estudo dos Mancais Magnéticos Ativos e dos 
sistemas supervisórios. 

 
Metodologia 
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Com o objetivo de oferecer um melhor entendimento a respeito do funcionamento dos 
sistemas AMB (Active Magnetic Bearing – Mancais Magnéticos Ativos), este plano de 
trabalho previu inicialmente uma revisão bibliográfica a respeito deles e das partes que 
o compõe. 

Estabeleceu-se também um período de estudo da linguagem de programação a ser 
utilizada, em nosso caso optou-se pelo C++, devido a sua maneabilidade e capacidade 
de reutilização. Sendo seguido pelo estudo e maturação a respeito dos paradigmas de 
programação a serem utilizados, notadamente a Programação Estruturada e 
Programação Orientada a Objeto. 

Além disso, previu-se exploração e aprimoramento no uso de recursos do ambiente de 
desenvolvimento escolhido, em nosso caso a plataforma Qt, mais especificamente o Qt 
Creator e Qt Design, tendo em vista, possuir três características principais, que foram 
listadas como prioridade, sendo elas: flexibilidade da linguagem de programação 
utilizada; possibilidade de escalabilidade do programa; e possuísse facilidade de 

integração ao sistema de controle. 

Na sequência houve a definição das formas e fluxo dos sinais de entrada e saída, 
prevendo-se inclusive a verificação da viabilidade na utilização de banco de dados. 

Dessa forma, foi possível a prosseguimento das demais etapas do projeto, sendo elas: 
a implementação das interfaces gráficas utilizando o ambiente de desenvolvimento Qt 
e dos relatórios de saída de dados usando o gerenciador de banco de dados 
SQLiteStudio. 

 

Resultados e Discussões 

 

Como dito anteriormente, este trabalho é a continuação de um plano de trabalho 
realizado em 2018, nesse sentido, as telas preexistentes somente sofreram alterações 
quando foram verificadas necessidades funcionais e/ou melhor readequação aos 
objetivos do projeto. 

• Tela Autenticação do Usuário: criada com o objetivo de garantir a segurança 
dos equipamentos, bem como dos dados aquisitados e gerados pelo sistema e 
restringir o acesso ao supervisório apenas à usuários cadastrados e autorizados 
(figura 1). Além da seleção do modo de controle (Simulação – modo no qual é 
oferecido ao usuário a possibilidade de visualizar, de forma emulada, o 
comportamento da planta sob diferentes parametrizações – ou Operação – 
modo integrado ao controlador, no qual é possível visualizar na tela e controlar 
o comportamento da planta monitorada). A autenticação é realizada através da 

comparação dos dados digitados e os presentes no banco de dados. 

• Tela de Cadastro: oferece a possibilidade de cadastramento (figura 2) de novos 
usuários, no entanto tal procedimento é realizado exclusivamente pelo 
administrador do sistema. Todos os dados são registrados no banco de dados. 
Planeja-se a criação de restrições à determinadas funções do sistema baseadas 
no cargo ou nível de acesso do usuário. 
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• Tela Visão Geral da Planta: são apresentados todos equipamentos que 
compõem a planta, permitindo o rápido acesso à tela exclusiva de cada 
equipamento, bem como, os dados das grandezas monitoradas, de forma 
resumida. Além disso, na versão atual houve a remoção da barra de menus e 
todos os acessos são feitos através de ícones da barra de ferramentas, onde é 
possível acessar as telas de sintonia dos controladores, gráficos, histórico, 

alarmes e o banco de dados (figura 3). 

• Telas Sintonia dos Controladores: tendo em vista, o grande número de 
informações presentes durante simulação/operação na tela de Monitoramento 
da Planta, optou-se, pela criação de uma tela separada para os controladores, 
sendo assim, dependo da seleção do controlador e de suas respectivas 
parametrizações, será possível visualizar de forma mais clara, a influência de 
diferentes dados de entrada no comportamento da planta (figura 4). 

• Tela Gráficos de Monitoramento: são exibidos os gráficos das variáveis e 
grandezas associadas à operação da planta, permitindo o usuário a rápida 
visualização das condições atuais e anteriores, e seus respectivos 
comportamentos (figura 5). 

• Tela Histórico: constatou-se a necessidade de criação de uma tela que 
permitisse ao usuário a conferência dos dados aquisitados durante os processos 
de simulação/operação, com isso, seria possível visualizar, de forma 
sumarizada, diversas variáveis ao mesmo tempo. Além disso, é possível realizar 
a exportação dos dados para um banco de dados externo, porém integrado, ao 
sistema de supervisão, garantindo o registro e a possibilidade de consulta e 
manipulação dos dados coletados em planilhas eletrônicas, facilitando o futuro 
processo de comparação da eficiência no controle entre as diferentes 
tecnologias utilizadas pelos controladores PID e H-INFINITY (figura 6). 

• Tela Histórico de Alarmes: levando-se em conta a possibilidade de operação 
da planta sob condição adversas, verificou-se a necessidade de criação de uma 
tela cujo objetivo era exibir ao usuário os alarmes, isto é, caso a planta apresente 
valores, seja nos modos de simulação ou operação, fora dos limites admissíveis, 
esses dados/eventos devem ser registrados, no banco de dados, permitindo 
consultas futuras e detecção de eventuais falhas na operação da planta (figura 
7). 

• Tela do Banco de Dados: Na versão atual, é realizada a abertura do programa 
SQLiteStudio (figura 8), que é um gerenciador de banco de dados SQLite, 
gratuito, de código aberto, multiplataforma e escrito em C++. Possui uma 
interface intuitiva e diversos recursos que facilitam a geração de relatórios e vem 
sendo utilizado para o registro de todas as variáveis de processo monitoradas. 
Planeja-se a criação de uma tela gráfica, que permitirá a geração de relatório em 
diversos formatos personalizados em função das necessidades apresentadas, 
sem que haja a necessidade de abertura do banco de dados. 

• Tela Monitoramento da Planta: principal tela que compõem o sistema de 
supervisão, onde concentram-se informações mais detalhadas sobre o 

monitoramento e controle da planta. 
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São apresentados todos os parâmetros de entrada, de modelagem da força e os sinais 
do controlador, assim como, a posição atual do rotor (figura 9). Todos os dados são 
atualizados de forma dinâmica, e dependendo do modo de controle escolhido pelo 
usuário, serão apresentadas na tela os deslocamentos do rotor de forma simulada 
(modo simulação) ou real (modo de operação). 

Independentemente do modo de controle selecionado, para a determinação do 
deslocamento do rotor, ambos utilizam a diferença entre as forças de interação que 
atuam sobre ele, em nosso caso: a Força de Atração, Força Peso e uma Força Externa. 
Esta última seria gerada para produzir um deslocamento forçado do rotor durante o 
funcionamento da planta, simulando um possível desvio. 

 
Conclusão 

 

Inicialmente, é oportuno destacar o impacto significativo sofrido no andamento do 
projeto em função da suspensão das atividades acadêmicas, o que gerou a interrupção 
dos testes para a integração do controlador PID e do sistema de supervisão e controle. 
Nos poucos testes realizados, o controle funcionou conforme o esperado apenas 
durante a ação das forças de atração e peso, no entanto, ao introduzirmos uma força 
externa, percebeu-se uma influência mínima no controle, o que revela a necessidade de 
discussões e reavaliação da lógica implementada. 

Além disso, as etapas do tratamento de exceções; do material de orientação do uso do 
supervisório e principalmente da documentação do código, ainda merecem atenção, 
visto que, ainda encontram-se em estágios iniciais, bem como, a necessidade de 
discussões a respeito dos limites operacionais para a definição dos registros de eventos 

e de possíveis alterações nas funcionalidades do sistema de supervisão e controle. 

No entanto, considerando exclusivamente os resultados elencados e levando-se em 
conta apenas as atividades estabelecidas no plano de trabalho, é possível afirmar que 
os objetivos pretendidos foram, em boa parte cumpridos, já que, grande parte já havia 
sido tratada antes mesmo da sistematização das atividades. Ademais, a fundamentação 
teórica relativa à linguagem de programação e ao ambiente de desenvolvimento 
integrado utilizado, permitiu um avanço consistente, mesmo que modesto em 
comparação ao ano anterior, o que indica a interiorização e maturação dos conceitos 

estudados e que favoreceram a estruturação do código. 

Nesse sentido, destaca-se que as competências adquiridas contribuíram para a 
resolução de problemas anteriormente encontrados. Além de que, a 
multidisciplinaridade empregada, fortalece a ideia de que o projeto continua a constituir-
se uma linha de pesquisa relevante para o desenvolvimento tecnológico local e 
principalmente o aprimoramento dos bolsistas, alinhando-se aos objetivos da Agenda 
2030 da ONU, mais especificamente o Objetivo 9 - Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”. 
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Tela 1 - Autenticação do Usuário 
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Tela 2 - Cadastro 

 

 

Tela 3 - Visão Geral da Planta 
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Tela 4 - Sintonia dos Controladores 
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Tela 5 - Gráficos de Monitoramento 

 

 

Tela 6 - Histórico 
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Tela 7 - Histórico de Alarmes 

 

 

Tela 8 - Banco de Dados 
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Tela 9 - Monitoramento da Planta 
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TÍTULO: Crescimento e desenvolvimento econômico à luz da Revolução Digital 

Resumo 

 

Resposta da Transformação Digital da IV Revolução Industrial, as Smart Cities, 
centradas na qualidade de vida, buscam equilíbrio entre o uso intensivo de tecnologias 
e de recursos naturais. De outro lado, a apropriação da Transformação Digital pelo setor 
produtivo de países impacta diretamente em sua produtividade e em seu perfil 
competitivo. É dentro do diálogo dos processos de desenvolvimento e de crescimento 
econômico que está o esforço de pesquisa do presente trabalho. Com vistas a identificar 
possíveis sinergias e fragilidades de alinhamento entre a promoção de Smart Cities e 
de Competitividade Global, uma pesquisa exploratória e análitica da correlação entre os 
indicadores das dimensões do Cities in Motion Index do IESE Business School e os dos 
pilares do Relatório de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial foi feita. 
Um estudo de caso, focado em identificar como o emprego das ferramentas da 
Revolução Digital, pelos agentes governamentais, impactam no desenvolvimento e 
crescimento econômico de um país, também sustenta a investigação encampada. A 
análise dos resultados evidencia a demanda por processos integrados de 
desenvolvimento e de crescimento econômico, que equilibrem a promoção de qualidade 
de vida e de produtividade. 

 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico; Smart Cities; Transformação Digital. 

TITLE: Economic growth and development according to the Digital Revolution 

Abstract 

Response to the Digital Transformation of the IV Industrial Revolution, Smart Cities, 
focused on quality of life, seek a balance between the intensive use of technologies and 
natural resources. On the other hand, the appropriation of Digital Transformation by the 
productive sector of countries directly impacts their productivity and their competitive 
profile. It is within the dialogue of the processes of development and economic growth 
that the research effort of this article is found. In order to identify possible synergies and 
weaknesses in the alignment between the promotion of Smart Cities and Global 
Competitiveness, an exploratory and analytical survey of the correlation between the 
indicators of the dimensions of the Cities in Motion Index of the IESE Business School 
and those of the pillars of the Global Competitiveness Report World of the Economic 
Forum was made. A case study, focused on identifying how the use of the tools of the 
Digital Revolution, by government agents, impacts on the development and economic 
growth of a country, also supports the investigation carried out. The analysis of the 
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results shows the demand for integrated processes of development and economic 
growth, which balance the promotion of quality of life and productivity. 
 
Keywords: Economic development; Smart Cities; Digital Transformation. 

Introdução 

O advento da IV Revolução Industrial, na metade da segunda década do século XXI, 
trouxe uma nova dinâmica para a sociedade. A intensificação do uso de tecnologias 
digitais, embora já em utilização, causou uma ruptura com a III Revolução Industrial. 
Schwab (2016) afirma que, nessa revolução, vivenciamos as tecnologias emergentes e 
as inovações generalizadas muito mais rápido que nas anteriores, caracterizando essa 
como a Revolução Digital. 

A Transformação Digital, apesar de está diretamente relacionada às tecnologias digitais, 
não significa apenas a adoção dessas tecnologias, tais como desenvolvimento de 
websites ouuso de redes sociais, e sim a velocidade exponencial e disrupções que são 
promovidas através da transformação cultural que ocorrem a partir da apropriação 
dessas tecnologias (SILVA, 2018). 

A pesquisa Mudança Profunda - Pontos de Inflexão Tecnológicos e Impactos Sociais, 
realizada pelo Conselho da Agenda Global do Fórum Econômico Mundial, em 2015, traz 
23 mudanças tecnológicas que promovem uma mudança profunda na sociedade, 
através da conectividade global (SCHWAB, 2016).Entre os impactos tecnosociais da IV 
Revolução Industrial, estão as Cidades Inteligentes (Smart Cities). 

O termo Smart City surgiu da combinação de tecnologias, gestão urbana e o exercício 
de novos modelos de relações para melhorar a vida das pessoas que as habitam. A 
popularização da expressão é atribuída aos desafios que o crescimento populacional, 
nas áreas urbanas, tem causado e a aceleração da Transformação Digital (ABDI, 2018). 
Cunha et al. (2016) apresenta a conceito das Smart Cities como o encontro dessas duas 
megatendências, junto a coexistência de uma uma cidadania mais participativa e uma 
nova forma de integrar as cidades aos processos econômicos e sociais. 

No setor produtivo, a Transformação Digital se traduz na apropriação das tecnologias 
habilitadoras da Indústria 4.0 para alavancar a competitividade. No entanto, a 
competitividade de uma nação não se restringe somente a competitividade de suas 
empresas, mas também contempla as instituições, políticas e fatores que determinam o 
nível de produtividade de um país (WEF, 2019). 

Essas mudanças econômicas e sociais fomentadas pela Transformação Digital 
impactam diretamente na noção de bem estar e na produtividade da sociedade atual. 
Nesse sentido, o presente trabalho objetiva responder se há integração nas formas de 
impulsionar crescimento econômico e desenvolvimento humano. 

Dentro desse propósito, com vistas a identificar possíveis sinergias e fragilidades de 
alinhamento entre a promoção de Smart Cities e de Competitividade Global, uma 
pesquisa exploratória e analítica da correlação entre os indicadores das dimensões do 
Cities in Motion Index do IESE Business School e os dos pilares do Relatório de 
Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial foi feita. Adicionalmente, com 
vistas a identificar como o emprego das ferramentas da Revolução Digital pelos agentes 
governamentais impactam no desenvolvimento e crescimento econômico de um país, 
uma pesquisa centrada na Transformação Digital da Estônia foi encampada. 
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Metodologia 

 

O presente estudo foi elaborado a partir da pesquisa exploratória qualitativa, acerca de 
Transformação Digital, Smart Cities, Estratégias de Crescimento e de Desenvolvimento 
Econômico. Nessa direção, monografias e artigos publicados em periódicos e em 
websites foram utilizados na construção do alicerce teórico, assim como, foram 
analisados os indicadores de desempenho de dois relatórios: Cities in Motion Index 
(CIMI) do IESE Business School e Relatório Global de Competitividade (GCI) do Fórum 
Econômico Mundial. 

Adicionalmente, estudos sobre a Transformação Digital, em específico nos serviços 
públicos, da Estônia e seus impactos no desenvolvimento das cidades e no crescimento 
e desenvolvimento econômico do país foram realizados. 

 
Resultados e Discussões 

 

1 SMART CITIES 

A expansão de centros urbanos é uma das quatro megatendências demográficas 
previstas pela Organização das Nações Unidas - ONU (2019), junto ao crescimento e 
envelhecimento populacional e a migração internacional. Nesse contexto, a ONU (2019) 
estima que em 2050, pouco mais de ⅔ da população mundial habitará áreas urbanas. 

Essa aclividade se deve ao crescimento populacional e a urbanização. Nessa 
perspectiva, o ambiente urbano demanda por soluções a longo prazo para evitar os 
principais problemas causados pelo crescimento urbano desenfreado, como: a 
desigualdade social; congestionamentos; violência urbana e distúrbios ambientais 

(PRADO; SANTOS, 2014). 

Simultaneamente, temos a revolução digital construindo uma sociedade hiperconectada 
e cooperativa, remodelando as relações entre os cidadãos. Da junção dessas duas 
tendências globais surgem as Smart Cities (CUNHA et al., 2016). 

Buscando verificar a performance das principais cidades do mundo, a IESE Business 
School criou um indicador chamado “Cities in Motion Index (CIMI)”. O CIMI foi construído 
para ser um indicador de avanço que possibilite mensurar a sustentabilidade e qualidade 
de vida das principais cidades, em um panorama futuro (BERRONE; RICART, 2019). 

Dessa forma, o CIMI mede o quão “inteligente” é a cidade através de 96 indicadores 
distribuídos em 9 dimensões: Capital Humano, Coesão Social, Economia, Governança, 
Meio Ambiente, Mobilidade e Transporte, Planejamento Urbano, Alcance Internacional 
e Tecnologia (BERRONE; RICART, 2019). A disposição dos parâmetros é apresentada 

na Tabela 1. 

2 COMPETITIVIDADE GLOBAL 
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Ao longo dos anos, a competitividade internacional começou a chamar atenção não 
somente das teorias de pensamento econômico, como também dos cientistas; 
governantes e empresas. A nível mundial, organizações econômicas internacionais 
passaram a considerar o aumento da competitividade entre nações uma condição 
necessária para existir estabilidade; crescimento econômico e uma maior integração 
das nações em desenvolvimento nos fluxos econômicos internacionais. Em 
contrapartida, do ponto de vista teórico, ainda há uma falta de consenso em relação ao 
significado do termo (VOINESCU; MOISOIU, 2014). 

A esse cenário, o Relatório Global de Competitividade (GCI 4.0) (2019) define 
competitividade como “o conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam o 
nível de produtividade de um país”. O GCI 4.0 é a ferramenta mais abrangente na 
medição de competitividade entre países, funcionando como uma bússola econômica 
que aponta para os países mais competitivos. 

Por meio de uma metodologia nova, introduzida em 2018, o GCI 4.0 identifica os 
principais elementos que impulsionam a produtividade; o crescimento econômico e o 
desenvolvimento humano na Quarta Revolução Industrial. Ademais, o índice busca 
identificar os pontos fortes e fracos das nações, visando estimular a adoção de uma 
visão compartilhada, competitiva e sustentável pelos países (WEF, 2019). 

Nessa direção, o GCI 4.0 utiliza 103 indicadores organizados em 12 pilares, nomeados: 
Instituições; Infraestrutura; Adoção de TIC’s; Estabilidade Macroeconômica; Saúde; 
Habilidades; Mercado de Produto; Mercado de Trabalho; Sistema Financeiro; Tamanho 
do Mercado; Dinamismo Empresarial e Capacidade Inovativa (WEF, 2019). As variáveis 
estão agrupadas em duas categorias: subfatores e indicadores. Os subfatores são 
grupos mais específicos que os pilares e contém os indicadores, que são as métricas 
utilizadas para o cálculo da competitividade. Essa distribuição é apresentada na Tabela 
2. 

3 O DESENVOLVIMENTO CITADINO 4.0 E A COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL 
FRENTE À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL — UMA ANÁLISE DE INDICADORES 

Na literatura muito se discute sobre os conceitos de crescimento e desenvolvimento 
econômico, especialmente no que tange a distinção entre os termos. Ao longo dos anos, 
muitos autores buscaram esclarecer essas divergências, verificando que na verdade os 
termos não são análogos, e sim dependentes. 

Vasconcellos e Garcia (1998, apud Oliveira, 2002), debatem que, em qualquer 
concepção, o desenvolvimento econômico é resultado do crescimento econômico 
associado à melhoria da qualidade vida. Dessa forma, os diversos setores da economia 
devem alocar recursos de modo que os indicadores de bem-estar econômico e social 
sejam melhorados. 

De maneira similar, Sandroni (1999) define no Novíssimo Dicionário de Economia que 
o desenvolvimento econômico é o crescimento econômico, descrito pelo aumento do 
Produto Nacional Bruto per capita, junto a melhoria do padrão de vida populacional e 
por mudanças estruturais na economia. O autor complementa, explicando que estudos 
acerca desse assunto partiram da constatação de que países alinhados com o processo 
de industrialização em curso atingiam altos níveis de bem-estar material, 
compartilhados pelas distintas classes sociais, enquanto aqueles que não se 
industrializavam, permaneciam com acentuados desníveis sociais. 
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É nesse contexto que o presente tópico investiga o diálogo dos processos de 
crescimento e de desenvolvimento econômico na Revolução Digital. Nessa direção, 
faremos uma análise comparativa entre os indicadores do CIMI e do GCI 4.0, visando 
diagnosticar a abrangência e as fragilidades deles em medir qualidade de vida e 
competitividade. 

3.1 DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO — SINERGIAS E 
FRAGILIDADES DE ALINHAMENTO ENTRE OS INDICADORES DAS 
METODOLOGIAS CIMI E GCI 

A primeira dimensão do Cities in Motion Index do IESE Business School - CIMI, Capital 
Humano (SC1), possui parâmetros semelhantes aos do pilar Habilidades (GC6) do 
Relatório de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial - GCI 4.0. A SC1 
mede a qualidade educacional e a habilidade da cidade em atrair e reter talentos, 
enquanto o GC6 é voltado exclusivamente para mensurar as competências 
educacionais de uma nação. Diante disso, o GC6 faz um retrato mais aprofundado da 
educação, por considerar a qualificação e qualidade da força de trabalho do presente e 
do futuro. Em compensação, o SC1 possui indicadores de entretenimento, variável 
inexistente no GCI 4.0. 

A segunda dimensão, Coesão Social (SC2), tem correlação com os pilares Instituições 
(GC1); Saúde (GC5) e Mercado de Trabalho (GC8). A SC2 busca observar o nível de 
convivência entre diferentes grupos de pessoas através da análise do cenário social da 
cidade, portanto, é uma grandeza com indicadores diversos. De maneira similar, o GC1 
é constituído por 8 subfatores que buscam abranger segurança; comportamento do 
setor público e capital social. O GC5 mede a expectativa de vida saudável e o subfator 
“meritocracia e incentivos” do GC8, possui dados que podem-se equiparar aos 
indicadores de igualdade de gênero do SC2. Apesar do GCI 4.0 possuir três pilares que 
juntos somam mais indicadores do que o SC2, a dimensão do CIMI se destaca por 
compreender mais parâmetros de desenvolvimento humano, como: índices de 
desigualdade e felicidade. 

A dimensão Economia (SC3) é o equivalente sucinto dos pilares Estabilidade 
Macroeconômica (GC4); Mercado de Produto (GC7); Mercado de Trabalho (GC8); 
Sistema Financeiro (GC9); Tamanho do Mercado (GC10) e Dinamismo Empresarial 
(GC11) do GCI 4.0, onde é realizada uma visualização mais completa da economia de 
uma nação, considerando fatores como: inflação; estabilidade do setor financeiro; 
flexibilidade do setor empresarial; etc. 

A Governança (SC4) é mais um parâmetro em comum com o GC1. Essa dimensão 
avalia a participação pública no desenvolvimento da cidade, assim são consideradas as 
iniciativas que visam ampliar a eficiência da administração pública. Nesse âmbito, o GC1 
se sobressai em razão do maior número de critérios de desempenho para governança, 
como por exemplo o subfator “orientação futura do governo”, adicionado em 2018, que 
mede a adaptabilidade do governo às adversidades e o seu compromisso com a 
sustentabilidade. 

No que diz respeito aos parâmetros de sustentabilidade o CIMI possui a dimensão Meio 
Ambiente (SC5), que mapeia as ações da cidade para promoção do desenvolvimento 
sustentável. Ao passo que, o GCI 4.0 faz menção à adoção de políticas sustentáveis no 
subfator “orientação futura do governo” do pilar GC1 e aborda o fornecimento de água 
apta, ou não, ao consumo no subfator “utilidades públicas” do pilar Infraestrutura (GC2). 
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Nesse caso, embora o GC1 identifique as políticas e regulamentos de desenvolvimento 
sustentável, dado não considerado pelo CIMI, o SC5 possui aspectos mais completos 

para mensurá-lo, como: produção anual de lixo; emissão de CO₂ e Metano; e índice de 
poluição. 

A Mobilidade e Transporte (SC6) é uma dimensão que aborda como a infraestrutura 
rodoviária, a frota de veículos e transporte público, e o transporte aéreo afeta a 
qualidade de vida da população. O correspondente no GCI 4.0 é o subfator 
“infraestrutura dos transportes” do GC2. Diferente do SC6, o GC2 avalia a qualidade do 
serviço e conectividade dos quatro meios de transporte usados. Na mesma proporção 

que o SC6 dá ênfase a satisfação da população com a mobilidade urbana. 

O Planejamento Urbano (SC7) e Alcance Internacional (SC8) são duas dimensões que 
têm pouco ou nenhum diálogo com o GCI 4.0. O SC7 é uma dimensão que contempla 
as estratégias para uma estruturação sustentável da cidade, garantindo a qualidade de 
vida dos habitantes. Ao relacionar os indicadores dessa dimensão com os pilares do 
GCI 4.0, não foi encontrado nenhum equivalente. No entanto, o objetivo do parâmetro 
tem elementos em comum com o subfator “infraestrutura dos transportes” do pilar GC2, 
visto que, a qualidade da estrutura rodoviária, ferroviária, aérea e marítima são índices 

de planejamento urbano. 

O SC8 descreve o impacto que a cidade desenvolve no mundo, por meio planos 
estratégicos de turismo; atração de investimento estrangeiro e representação 
internacional. Essa dimensão nenhuma conexão com os pilares do GCI 4.0. 

E por último, a dimensão Tecnologia (SC9) é correspondente aos pilares Adoção de 
TICs (GC3) e Capacidade Inovativa (GC12). Na qual, o SC9 visa abordar o 
desenvolvimento tecnológico da cidade, logo, conta com métricas como: usuários de 
mídias sociais; pontos de acesso à internet e número de celulares e computadores. 
Além disso, conta com dois coeficientes de inovação: o índice de cidades inovadoras e 
Web Index. O GCI 4.0 conta com dois pilares para mensurar separadamente os dois 
temas, por conseguinte, seus parâmetros são mais amplos, destacando-se o GC12 que 
possui dez indicadores de inovação. 

Ao comparar as dimensões do CIMI com os pilares do GCI 4.0 foi possível identificar 
que as ferramentas possuem indicadores com forte alinhamentos, assim como há 
indicadores sem relação direta. A Figura 1 ilustra as correlações do comparativo 
realizado, evidenciando sinergias e fragilidades de relação entre os indicadores. 

3.2 ESTUDO DE CASO: E-GOV DA ESTÔNIA 

O comparativo entre os indicadores das dimensões do Cities in Motion Index do IESE 
Business School e os dos pilares do Relatório de Competitividade Global do Fórum 
Econômico Mundial evidenciou carências em ambos os indicadores. No GCI 4.0 há 
muitos parâmetros orientados para a economia, enquanto que parâmetros abrangentes 
de bem-estar social estão em falta. No CIMI, é o oposto, há um foco maior em métricas 
de desenvolvimento humano. 

Conforme discutido, crescimento e desenvolvimento econômico estão associados. 
Nessa perspectiva, países competitivos também precisam se preocupar com a 
qualidade de vida da sua população, assim como, smart cities devem ter crescimento 
econômico. É válido acrescentar que “ser smart não é um fim em si mesmo, e sim um 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3232 

 

meio para chegar ao que todas as cidades ambicionam: melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos, fazer com que o setor produtivo local seja mais competitivo e inovador 

[...]” (FLORIDA, 2002 apud CUNHA et al., 2016). 

Algumas nações já estão se apropriando de um posicionamento similar ao discutido por 
Florida, como a Estônia. Dentro desse contexto, o estudo de caso objetiva evidenciar 
como o emprego das ferramentas da Revolução Digital pelos agentes governamentais 
impactam no desenvolvimento e crescimento econômico de um país. O pequeno país 
europeu foi escolhido por ter se destacado na apropriação dos processos de 
Transformação Digital (BIGARELLI, 2018; UNESCO, 2017). 

As últimas décadas da Estônia foram marcadas por uma gestão focada no pioneirismo 
tecnológico, qualidade de vida e inclusão digital. Em 1991, logo após conquistar sua 
independência, o país percebeu o quão distante estava dos territórios vizinhos, em 
termos de qualidade vida e tecnologia. Enquanto o PIB per capita da Estônia era de US$ 
2,8 mil, o da Finlândia era oito vezes maior (BIGARELLI, 2018). 

Em um cenário em que o mundo on-line ainda tomava forma, o país de 1,3 milhão de 
habitantes deliberou que a economia on-line e a inovação tecnológica eram a solução 
para a mudança da conjuntura em que se encontrava. Os primeiros projetos focaram 
em investimentos em infraestrutura; capacitação da população adulta e integralização 
do setor educacional, dessa forma, a proporção de estonianos utilizando a internet subiu 
de 28,6% nos anos 2000 para 91,4% em 2016 (UNESCO, 2017). 

Outra medida, tomada mais adiante, foi incentivar o investimento privado na 
infraestrutura digital. Ao observar os outros países europeus que possuíam RG digital 
voluntário limitavam seu uso a 25% da população, não atraindo investimentos, a Estônia 
criou uma lei que iguala a assinatura digital à física. A partir disso, a lei fomentou o 
investimento em sistemas de transação digitais mais seguros. Hoje, metade do 
investimento em sistemas do e-government é financiado pelo setor privado (BIGARELLI, 

2018). 

Nessa direção, a Estônia construiu uma sociedade digital guiada pela governança e 
infraestrutura digital; transparência; segurança e qualidade de vida. Atualmente, todos 
os serviços oferecidos pelo governo podem ser começados online e 80% podem ser 

finalizados sem a presença física do cidadão (BIGARELLI, 2018). 

 
Conclusão 

 

A chegada de uma nova revolução industrial muda o contexto econômico e social dos 
países. Nessa direção, países que queiram assegurar o desenvolvimento e a 
competitividade do seu território, inserindo-se no paradigma tecnoeconômico 4.0, têm 
que criar estratégias de apropriação da Transformação Digital. Ao analisar as 
metodologias que mensuram o nível de Smart Cities e de Competitividade Global de 
cidades e de países, respectivamente, o estudo evidenciou alinhamentos e fragilidades 
de conectividade entre as variáveis dos dois métodos. Quanto ao estudo de caso, pôde-
se observar a importância da transformação digital em países que buscam ser 
competitivos na atual conjuntura social, tecnológica e econômica. 
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O confronto entre as métricas do CIMI e GCI 4.0 revelou que o Relatório de 
Competitividade Global é uma metodologia centrada na medição de desempenho da 
governança e economia dos países. À vista disso, o GCI 4.0 carece de indicadores de 
desenvolvimento humano; planejamento urbano; sustentabilidade e alcance 
internacional como os abordados no CIMI. 

No que tange a metodologia de análise de Smart Cities, a comparação indicou que o 
CIMI possui parâmetros alinhados ao desenvolvimento humano e meio ambiente. Em 
contrapartida, os indicadores de sustentabilidade do CIMI não agregam políticas e 
regulamentos de desenvolvimento sustentável. Além disso, as dimensões têm pouca 
comunicação com parâmetros que medem a capacidade inovativa, a economia e gestão 

pública das cidades. 

O estudo de caso evidenciou como a Transformação Digital e a inovação podem 
melhorar o cenário de um país. 

Portanto, o presente trabalho fornece indícios da demanda por ações integradas para 
desenvolver as cidades e promover capacidade competitiva de países, frente ao 
paradigma tecnoeconômico vigente. A sinergia pode favorecer um equilíbrio entre os 
processos de crescimento e desenvolvimento econômico, principalmente de países 
tecnologicamente dependentes. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Correlação entre os indicadores das dimensões do Cities in Motion Index 
(CIMI) do IESE Business School e os dos pilares do Relatório de Competitividade Global 

do Fórum Econômico Mundial - GCI 4.0 (Fonte: Elaboração dos Autores (2020).) 
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Tabela 1 — Indicadores do Cities In Motion Index 2019. (Fonte: Adaptado de Berrone e 
Ricart (2019).) 
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Tabela 2 — Indicadores do Relatório Global de Competitividade 2019. (Fonte: Adaptado 
de WEF (2019).) 
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TÍTULO: ARIOT: sistema de criação de gêmeo digital com sensores integrados 

Resumo 

Este trabalho tem o intuito de desenvolver um Gêmeo Digital - uma representação virtual 
de um objeto real - utilizando tecnologias com Internet das Coisas e Realidade 
Aumentada, para visualizar, controlar e operar máquinas de forma mais dinâmica e 
eficiente, utilizando dados dos sensores integrados e comunicação via internet. 
 

Palavras-chave: Internet das Coisas, Realidade Aumentada, Indústria 4.0 

TITLE: ARIOT: a creation system of Digital Twins with integrated sensors. 

Abstract 

This paper aims to develop a Digital Twin - a virtual representation of a real object - using 
technologies such as Internet of Things and Augmented Reality, to visualize, control and 
operate machines more dinamically and efficiently, using data sent from integrated 
sensors and communication via internet. 
 
Keywords: Internet of Things, Augmented Reality, Industry 4.0 

Introdução 

Ao longo da história, as indústrias passaram por alterações no modo de produção, 
promovendo melhorias. Este processo é conhecido como Revolução Industrial, com 3 
ocorrências que nos trouxeram máquinas a vapor, no século 18; as televisões, telefones, 
rádios e outros dispositivos eletrônicos, entre o século 19 e 20; e mais recentemente, 
logo após a Segunda Guerra Mundial, avanços tecnológicos e aplicação da tecnologia 
na produção industrial, criação de robôs, etc. Acredita-se que estamos progredindo em 
direção à 4ª Revolução Industrial, também chamada de Indústria 4.0, que consiste no 
uso e aplicação de "Objetos Inteligentes", isto é, objetos que permitem uma interação 
com humanos ou com outros objetos inteligentes, e que permite controlar toda uma rede 
de produção de forma autônoma. A interação desses objetos inteligentes com seres 
humanos ou entre si ocorre através de uma comunicação sem fio - bluetooth ou internet; 
quando esta interação ocorre através da internet, chamamos de Internet das Coisas. 
Outra tecnologia em ascensão na Indústria 4.0 é o conceito de Gêmeo Digital, uma 
representação virtual de um objeto real. Essa representação pode ser apresentada em 
um formato constituído apenas por dados enviados por sensores e pode incluir também 
uma representação tridimensional do objeto. Para representar o modelo 3D do objeto, 
utiliza-se Realidade Aumentada. Essa tecnologia cria uma camada virtual acima do 
mundo real, que permite uma visualização dinâmica de dados e imagens. O intuito deste 
projeto é combinar as tecnologias necessárias para desenvolver um Gêmeo Digital, de 
forma que seja possível supervisionar o funcionamento de um dispositivo, bem como 
fazer análises sobre seu desempenho e detectar - ou até prever - falhas. 
 
Metodologia 
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Para realizar a interação humano-máquina, o microcontrolador escolhido foi o ESP8266, 
que permite comunicação sem fio através da internet, graças a fatores como custo 
acessível, fácil uso e programação, e versatilidade. Utilizando o protocolo MQTT, é 
possível obter e visualizar dados em tempo real. Como máquina, o robô URA 6.0 foi 
escolhido para testes. O robô é composto por dois motores do tipo DC, 1 sensor 
Ultrassônico, 2 sensores Óptico-Reflexivos, e é utilizado para competições ou fins 
educacionais. A estratégia inicial foi realizar testes com uma biblioteca escrita em 
MicroPython que possibilita uma interação com o robô. Ao verificar o funcionamento 
efetivo da biblioteca, o próximo passo é verificar os dados enviados pelos 3 sensores 
do robô. Para completar o sistema, utiliza-se um modelo de Realidade Aumentada para 
uma visão completa do sistema como um todo. Este procedimento pode acontecer de 
duas formas: uma delas utilizando a representação virtual e a conexão por internet, sem 
a necessidade de ter o robô próximo; a outra é utilizando uma marcação no robô, e ao 
apontar uma câmera para o dispositivo, conseguimos visualizar informações 
relacionadas àquela máquina. O segundo e terceiro passos aqui descritos seguem em 
andamento, sem dados conclusivos. 
 

Resultados e Discussões 

 
No que diz respeito a biblioteca utilizada para a interação entre o microcontrolador 
ESP8266 e o seu operador, o resultado foi satisfatório, todas as interações ocorreram 
sem apresentar problemas de desempenho ou execução. Quanto as outras partes do 
trabalho, que tratam da comunicação e troca de dados entre dispositivos e entre 
humano-máquina e representação 3D do modelo - ou seja, um desenvolvimento do 
Gêmeo Digital em sua forma mais completa - não há resultados concretos para serem 
apresentados, uma vez que o processo encontra-se em desenvolvimento. 
 

Conclusão 

 
Não é possível apresentar dados conclusivos sobre o projeto e seus resultados, uma 
vez que o projeto segue em andamento e diversas funcionalidades estão em 
desenvolvimento. 
 
Referências 

 
Greenwood, J. (1997). The third industrial revolution: technology, productivity, and 
income inequality (No. 435). Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T., & Hoffmann, 
M. (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 6(4), 239-242. 
Gorecky, D., Schmitt, M., Loskyll, M., & Zühlke, D. (2014, July). Human-machine-
interaction in the industry 4.0 era. In Industrial Informatics (INDIN), 2014 12th IEEE 
International Conference on (pp. 289-294). IEEE. Azuma, R. T. (1997). A survey of 
augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 6(4), 355-385. 
Burdea, G. C., & Coiffet, P. (2003). Virtual reality technology (Vol. 1). V. Krevelen and 
Rick. Augmented Reality: Technologies, applicatins and limitations. 04 2007. doi: 
10.13140/RG.2.1.1874.7929 M. Kritzler, M. Funk, F. Michahelles, and W. Rohde. The 
virtual twin: controlling smart factories using a spatially-correct augmented reality 
representations. In Proceedings of the Seventh International Conference of the Internet 
of Things, pp 1-2, 2017. Q. Qi, F. Tao, Y. Zuo, and D. Zhao. Digital twin service towards 
smart manufacturing. Procedia CIRP, 72:237-242, 2018 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3239 

 

CÓDIGO: ET1247 

AUTOR: KAREN FERNANDA TEIXEIRA BRAZ LIMA 

ORIENTADOR: KELLEN CARLA LIMA 

 

 

TÍTULO: Extremos de precipitação e o volume de água no reservatório Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves durante o período de 1985 a 2018 

Resumo 

Os eventos extremos de precipitação no semiárido do Nordeste Brasileiro, onde está 
localizado o reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (ARG), são 
responsáveis por perdas sociais, hídricas e econômicas, pois estão tipicamente 
concentradas nas áreas rurais, dada a formação econômica da região baseada na 
agricultura e pastagem. Sendo assim, é necessário desenvolver pesquisas que ajudem 
a entender como esses extremos de precipitação se comportam ao longo do tempo. O 
objetivo deste estudo é investigar a influência dos eventos seco e chuvoso de 
precipitação no reservatório Armando Ribeiro Gonçalves durante o período de 1985 a 
2018. Para tanto, foram utilizados os seguintes dados: volumes mensais do reservatório 
“ARG”, oriundos da Agência Nacional de Águas (ANA); precipitação mensal da estação 
mais próxima do reservatório, assim escolheu-se a do município de Assú, proveniente 
da ANA; e por fim o índice do Atlântico Tropical Norte e Sul para obter o dipolo do 
Atlântico. Desta maneira, a partir de tais dados foi utilizado a técnica dos Quantis para 
identificar os eventos seco e chuvoso, além do método estatístico de correlação cruzada 
entre os eventos extremos de precipitação, volume do reservatório ARG e dipolo do 
Atlântico. Como resultado, dipolo do Atlântico apresentou correlação positiva com os 
eventos secos de precipitação, ou seja, a precipitação é explicada pelo dipolo do 
Atlântico durante a fase positiva, que caracteriza a inibição de nebulosidade e 
diminuição de pr 
 
Palavras-chave: Extremo de precipitação; Hídrico; Índice Oceânico. 

TITLE: Precipitation extremes and the volume of water in the Engenheiro Armando 

Ribeiro Gonçalves reservoir during the period from 1985 to 2018 

Abstract 

Extreme precipitation events in the semiarid region of Northeast Brazil, where the 
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) reservoir is located, are responsible for 
social, water and economic losses, as they are typically concentrated in rural areas, 
given the region's economic formation based on agriculture and pasture. Therefore, it is 
necessary to develop research that helps to understand how these extremes of 
precipitation behave over time. The objective of this study is to investigate the influence 
of dry and rainy precipitation events in the Armando Ribeiro Gonçalves reservoir during 
the period from 1985 to 2018. For this purpose, the following data were used: monthly 
volumes of the “ARG” reservoir, from the National Agency of Waters (ANA); monthly 
precipitation from the station closest to the reservoir, so the one in the municipality of 
Assú was chosen, coming from ANA; and finally the Tropical North and South Atlantic 
index to obtain the Atlantic dipole. From such data, the Quantis technique was used to 
identify the dry and rainy events, in addition to the statistical method of cross-correlation 
between the extreme precipitation events, the volume of the ARG reservoir and the 
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Atlantic dipole. As a result, Atlantic dipole showed a positive correlation with dry 
precipitation events, that is, precipitation is explained by the Atlantic dipole during the 
positive phase, which characterizes cloudiness inhibition and decreased precipitation in 
the NEB, which can cause pre 
 
Keywords: Extreme precipitation; Hydric, Oceanic index. 

Introdução 

Nas últimas décadas, o tema variabilidade climática é um dos mais debatidos pela 
comunidade científica, gestores públicos e sociedade em geral, o qual encontra-se 
atrelado aos possíveis impactos, que o referido fenômeno pode causar sobre os 
sistemas naturais, hídricos e socioeconômicos (Ferreira, 2018). No Brasil, o Nordeste 
(NEB) é uma das regiões mais problemáticas no que se refere à disponibilidade de água, 
devido à alta vulnerabilidade associada a eventos extremos (Vieira, 2015; Marengo et 
al., 2016). Mudanças no comportamento de eventos extremos de precipitação podem 
ter implicações significativas para a sociedade humana e o meio ambiente (Marengo e 
Espinoza, 2015; Demirdjian et al., 2018). A intensidade da seca está relacionada à 
distribuição espaço-temporal da chuva, ocorrência da estação, turnos de início da 
estação das chuvas e concentração das chuvas (Dai, 2011). Além disso, a severidade 
da seca depende não apenas da duração, intensidade e extensão geográfica de um 
episódio específico, mas também das demandas feitas por atividades humanas e 
vegetação nos suprimentos de água de uma região (Cunha, 2019). 
 
 
Eventos de seca do passado, nos estados do NEB, geraram perdas massivas de 
produção agrícola e pecuária, perda de vidas humanas pela fome, desnutrição e 
doenças, deslocamentos de pessoas, bem como impactos sobre as economias regional 
e nacional. A seca que se intensificou em 2012 e ampliou em 2015 é considerada a mais 
grave das últimas décadas, a qual impactou muitos distritos das regiões semiáridas dos 
estados do NEB, afetando quase nove milhões de pessoas (Marengo et al. 2016; 
Medeiros, 2020). Além disso, o NEB também é afetado por eventos de chuvas extremas, 
que causam perdas, hídricas e econômicas, principalmente porque estão tipicamente 
concentradas nas áreas rurais e não nas urbanas, dada a formação econômica da 
região baseada na agricultura e pastagem (Casagrande e Sousa, 2012; Oliveira e Lima, 
2019). Atualmente, a análise de eventos extremos de precipitação é um dos principais 
tópicos da pesquisa em hidroclimatologia, principalmente devido aos seus possíveis 
impactos. Valores severos de precipitação podem levar a desastres naturais, como 
inundações e deslizamentos de terra, entre outros. Isso pode causar sérios danos à 
sociedade e ao meio ambiente (Rodrigues, 2020). 
 
 
A variabilidade interanual da precipitação no NEB é principalmente controlada pela 
Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Pacífico Tropical, associada com os evento 
de El Niño e La Niña e TSM do Atlântico Tropical (Rao e Marques 1984; Aragão 1998), 
ambos oceanos contribuem para a manutenção de períodos secos e chuvosos na região 
(Andreoli e Kayano 2006; Silva, 2018). Atualmente, a análise de eventos extremos de 
precipitação é um dos principais tópicos da pesquisa em hidroclimatologia, 
principalmente devido aos seus possíveis impactos nos reservatórios do semiárido do 
NEB (Rodrigues, 2020). Com clima equatorial, tropical e semi-árido, o NEB apresenta 
alta variabilidade espacial da precipitação, com chuva anual acumulada variando de 48 
a 2250 mm (Moura e Shukla, 1981; Zhou e Lau, 2001; Oliveira & Lima., 2017). Assim, 
espera-se que o ciclo hidrológico global se intensifique com o aquecimento (Allen e 
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Ingram, 2002; Du, 2019), o que provavelmente aumentará a intensidade da precipitação 
extrema (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018). 
 
 
Desta maneira, é necessário desenvolver pesquisas que ajudem a entender como esses 
extremos de precipitação se comportam ao longo do tempo, além de prever a 
probabilidade de ocorrência de um evento específico em intervalos regulares de tempo. 
Portanto, o objetivo da pesquisa é investigar a influência dos eventos seco e chuvoso 
de precipitação no reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, juntamente com o dipolo 
do Atlântico durante o período de 1985 a 2018. 
 
Metodologia 

 

A área de estudo refere-se ao maior reservatório de água do estado do Rio Grande do 
Norte, Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (ARG), que abrange os municípios de 
Assu, Itajá e São Rafael, localizados no Seridó do NEB, com capacidade de dois bilhões 
de m³ e pertencente à bacia hidrográfica Piranhas/Assu, que possui 37.770 km² (IGARN, 
2014). O reservatório ARG, que faz parte da bacia hidrográfica Piranhas/Assu, está 
localizada na área com maior incidências de secas de acordo com o Programa de Ação 
Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca PAN-Brasil 

(2004). 

  

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), o reservatório em questão 
abastece cerca de 350.000 habitantes distribuídos em 20 cidades do estado, o qual 
apresenta uma precipitação média anual entre 500 e 600 mm (DNOCS, 2014). Em toda 
a extensão da bacia Piranhas/Assu há predominância do clima tipo BSw´h, da 
classificação climática de Köppen, caracterizado por clima muito quente, semi-árido e 
com a estação chuvosa no verão e outono (Köppen, 1928). A grande variabilidade na 
precipitação interanual e espacial é uma das características dessa região semiárida 
onde está localizado o reservatório ARG (Silva, 2004; Mutti et al., 2019). Nos meses de 
julho a dezembro, as chuvas têm valores quase nulos, caracterizando o período sazonal 
da estação seca (Silva, 2004; Lucena, 2018). Por outro lado, a estação chuvosa 
compreende os meses de fevereiro a abril, principalmente como resultado da influência 
da ZCIT(Costa, 2015; Valadão et al., 2015). 

  

Os dados de precipitação mensal foram obtidos da Empresa de Pesquisa Agropecuária 
do Rio Grande do Norte (EMPARN) para a estação pluviométrica do município de Assú, 
por ser a mais próxima do reservatório ARG, referentes ao período de 1985 a 2018. Os 
meses que apresentaram déficit de dados, foi realizada a média mensal, por exemplo, 
foi utilizado a média de todos os meses de Janeiro para preencher a falha. 

  

Os dados do volume de água do reservatório ARG foram oriundos da ANA por meio do 
Sistema de Acompanhamento de Reservatórios (SAR) para o período de 1985 a 2018. 
Devido à escassez e falhas nos dados hídricos diários superior a 50%, considerou-se 
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apenas a observação medida próximo ao final do mês durante o período de 1985 a 
2018. Os anos 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2006 e 2016 não foram 

considerados porque apresentaram escassez e/ou falhas de dados acima de 50%. 

  

Com relação aos índices oceânicos foram utilizados o Índice do Atlântico Norte Tropical 
(TNA) e o Índice do Atlântico Sul Tropical (TSA) fornecidos pela National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA). A partir desses índices foi calculado o dipolo do 
Atlântico por meio da subtração entre TNA e TSA, por exemplo (TNA 1985 foi de -0,43 
subtraído do TSA 1984 de 0,32 foi igual do dipolo de -0,75). 

  

Neste estudo foi utilizado a Técnica dos Quantis (Wilks, 1995) para identificar os eventos 
extremos de precipitação do município de Assú. Deste modo, tais eventos foram 
classificados da seguinte maneira: valores de precipitação entre 1% e 40% referiram-se 
aos eventos secos e maior que 90% foram eventos muito chuvosos. Desta maneira, 
foram escolhidos apenas os eventos secos (chuvosos) que ocorreram durante a fase 
positiva (negativa) do dipolo do Atlântico, a qual favorece uma posição mais ao Norte 
(Sul) da ZCIT e provoca chuvas (intensas) escassas no NEB (Marengo, 2017). Essa 
divisão em categorias é bastante útil na geração e interpretação de resultados 
estatísticos, pois reduz a variabilidade da informação (Lima, 2010). Outra aplicação 
desta técnica encontra-se na identificação de episódios extremos (Xavier, 2017), que 
pode ser útil em estudos de tempo e clima. Assim, comparando a série original com a 
série quantizada é possível identificar o valor de precipitação associado a cada limiar 

que separa as categorias de chuva. 

  

Com o intuito de obter a relação entre o os extremos de precipitação, volume do 
reservatório ARG e dipolo do Atlântico, utilizou-se o método estatístico de correlação 
cruzada (Equação 1), que mede a correlação entre as séries temporais, em diferentes 
períodos de tempo (Vandaele, 1983) pois existe uma defasagem entre as 
consequências dos índices sobre o regime de chuvas no reservatório. Aqui, foi feita a 
correlação entre a série de precipitação e o dipolo do Atlântico e entre o acumulado 

mensal da precipitação e o dipolo do Atlântico. 

  

Em que: Xt e Yt são as séries temporais, dipolo do atlântico e volume de águas do 
reservatório; xe Ӯ são as médias; h é o coeficiente de defasagem entre as séries; e n é 

o número de observações. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Figura 2 representa a distribuição dos eventos de precipitação anual no município de 
Assu/RN durante o período de 1985 e 2018. No ano de 1992 observaram-se dois 
eventos secos de precipitação durante a fase positiva do dipolo do Atlântico e com 
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atuação do El Niño no Pacífico Sul. O El Niño manteve-se no ano seguinte, no qual foi 
considerada uma das secas mais severas que ocorreram no NEB (Halpert et al., 1993; 
Kane, 1997). Rao et al. (1995) examinaram as condições de seca durante 1993 e 
concluiu que a seca estava conectada, pelo menos parcialmente, às condições 
incomuns do ENSO. Em 1991/1992 foi verificado a atuação do El Niño do tipo Modoki 
(Tedeschi, 2012) que afeta as regiões demográficas de modo diferente daquelas 

afetadas durante a ocorrência do El Niño Canônico (Tedeschi, 2008). 

  

Durante 2010-2018, em Assu/RN, foi observado eventos secos de precipitação, 
conhecido como um período de seca no NEB (Rodrigues e McPhaden, 2014). A seca 
entre 2010-2018 ocorreu durante a atuação da La Niña, com o resfriamento concentrado 
no Oceano Pacífico Central, que ocasionou o gradiente oposto no Atlântico Tropical 
(Marengo, 2017; Pontes Filho, 2020; Medeiros, 2020), sendo que essa combinação 
resultou na seca que afetou negativamente o volume dos reservatórios do semiárido 

nordestino. 

  

A Figura 3 apresenta os eventos de precipitação mensal no Município de Assu/RN 
durante 1985 e 2018. Nesta, evidencia-se que os maiores eventos secos de 
precipitação, estão concentrados entre setembro e dezembro. De acordo com a 
literatura, os meses de junho a novembro possuem o menor acumulado de precipitação 
no NEB (Rao, 1993; Rodrigues, 2020). No inverno austral, a precipitação é inibida pelos 
movimentos descendentes da ZCIT, que nesse período se localiza no Hemisfério Norte 

(Reboita et al., 2010). 

  

Os eventos chuvosos durante o inverno podem ser explicados pela presença de 
Distúrbios Ondulatórios de Leste (Kouadio et al. 2012; Gomes et al. 2015; Silva et al. 
2018b) e estão concentrados no primeiro semestre, considerado o período chuvoso da 
região (Rao e Hada, 1990; Rao, 2015). Por outro lado, os meses de março, abril e maio 
apresentaram os maiores eventos chuvosos de precipitação, que compreendem ao 
período chuvoso da região semiárida (Silva, 2004). O posicionamento da ZCIT mais ao 
sul, influenciado pelo gradiente de temperatura do Atlântico Tropical, é responsável por 
esse acumulado de precipitação entre fevereiro e março (Uvo, 1989; Silva, 2004; Utida 
et al., 2019). 

  

A Figura 4a retrata a correlação cruzada entre os eventos secos de precipitação e o 
volume de reservatório ARG. Nesta, observa-se a predominância da correlação positiva 
entre as variáveis, embora a correlação negativa tenha sido maior no lag 1, ou seja, os 
respectivos eventos secos de precipitação resultaram no impacto significativo no 
reservatório ARG em menos de 15 dias (citação). Os eventos secos de precipitação que 
ocorreram durante a fase positiva do dipolo do Atlântico, são resultado da migração 
anômala para o Norte da ZCIT (Uvo et al., 1998; Hastenrath, 2006; Cunha, 2018). Por 
outro lado, a Figura 4b representa a correlação cruzada entre os eventos chuvosos de 
precipitação e o volume de reservatório ARG, onde observa-se correlação positiva fraca. 
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A Figura 5a representa a correlação cruzada entre o dipolo do Atlântico e os eventos 
secos de precipitação. Nota-se que o dipolo do Atlântico apresentou correlação positiva 
com os eventos secos de precipitação, ou seja, a precipitação é explicada pelo dipolo 
do Atlântico durante a fase positiva, que caracteriza a inibição de nebulosidade e 
diminuição de precipitação no NEB, que podem causar eventos de secas (Moura e 
Shukla, 1981; Aragão, 1998; Nóbrega, 2016; Ferreira, 2019). A Figura 5b retrata a 
correlação cruzada entre o dipolo do Atlântico e os eventos chuvosos de precipitação. 
Evidencia-se, que assim como os eventos secos de precipitação, os eventos chuvosos 
também apresentaram correlação cruzada positiva com o dipolo do Atlântico. A ZCIT 
quando está situada mais ao sul, durante o primeiro semestre do ano, gera um aumento 
no transporte de umidade para o continente (Reboita et al., 2010; Marengo et al., 2011; 
Bezerra e Cavalcante, 2008; Ferreira, 2019). 

  

A Figura 6a representa a correlação cruzada entre o dipolo do Atlântico e o volume do 
reservatório durante os eventos secos de precipitação. Nota-se que o volume do 
reservatório ARG pode ser explicado pelo dipolo do Atlântico, assim como os eventos 
chuvosos, pois as variáveis apresentaram correlação positiva, ou seja, o gradiente 
positivo do Atlântico tropical influenciou o volume do reservatório ARG através da 
migração sazonal da ZCIT, que é um dos mecanismos meteorológicos que regula o 
regime de chuvas do NEB (Hastenrath, 1990; Amorim, 2014; Hounsou-Gbo, 2019). 

 

Conclusão 

 

Desse modo, a partir da distribuição anual de precipitação foi possível identificar eventos 
secos de precipitação entre 2010 e 2018, conhecido como um período de seca no NEB. 
A seca entre 2010-2018 ocorreu durante a atuação da La Niña, com o resfriamento 
concentrado no Oceano Pacífico Central, que ocasionou o gradiente oposto no Atlântico 
Tropical (Marengo, 2017; Pontes Filho, 2020; Medeiros, 2020), sendo que essa 
combinação resultou na seca que afetou negativamente o volume dos reservatórios do 
semiárido nordestino. 

  

A distribuição sazonal evidenciou que os maiores eventos secos de precipitação, estão 
concentrados entre setembro e dezembro, os quais possuem o menor acumulado de 
precipitação no NEB (Rao, 1993; Rodrigues, 2020) devido a localização mais ao Norte 
da ZCIT (Reboita et al., 2010). Por outro lado, os meses de março, abril e maio 
apresentaram os maiores eventos chuvosos de precipitação, que compreendem ao 
período chuvoso da região semiárida (Silva, 2004). O posicionamento da ZCIT mais ao 
sul, influenciado pelo gradiente de temperatura do Atlântico Tropical, é responsável por 
esse acumulado de precipitação entre fevereiro e março (Uvo, 1989; Silva, 2004; Utida 

et al., 2019). 
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A partir dos resultados obtidos, o dipolo do Atlântico apresentou correlação positiva com 
os eventos secos de precipitação (Figura 5a), ou seja, a precipitação é explicada pelo 
dipolo do Atlântico durante a fase positiva, que caracteriza a inibição de nebulosidade e 
diminuição de precipitação no NEB, que podem causar eventos de secas (Moura e 
Shukla, 1981; Aragão, 1998; Nóbrega, 2016; Ferreira, 2019). Assim como os eventos 
secos de precipitação, os eventos chuvosos também apresentaram correlação cruzada 
positiva com o dipolo do Atlântico (Figura 5b). A ZCIT quando está situada mais ao sul, 
durante o primeiro semestre do ano, gera um aumento no transporte de umidade para 
o continente (Reboita et al., 2010; Marengo et al., 2011; Bezerra e Cavalcante, 2008; 
Ferreira, 2019). 

  

Sendo assim, por meio dessa pesquisa, pode-se concluir que a interação oceano-
atmosfera presente no Atlântico Sul Tropical, através do dipolo do Atlântico, apresenta 
correlação positiva com impactos significativos no reservatório ARG, nos eventos secos 
e chuvosos. Estes resultados podem auxiliar na identificação dos eventos extremos de 
precipitação mensal e anual, a fim de viabilizar a utilização de recursos hídricos no NEB, 
que possui a maior variabilidade espacial e temporal de precipitação. Além disso, 
compreender a relação entre dipolo do Atlântico e volume de reservatório é essencial 
para entender o impacto no reservatório em anos de eventos extremos de precipitação, 
com o objetivo de auxiliar os órgãos públicos a aperfeiçoar planejamentos que 
minimizem os impactos socioeconômicos durante a escassez hídrica. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Localização do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves/RN. 
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Equação 1: correlação cruzada. 

 

 

Figura 2: Eventos de precipitação anual no Município de Assu/RN entre 1985 e 2018. A 
cor vermelha representa os anos de El Niño, cor azul os anos de La Niña e a cor cinza 
os anos de neutralidade no Pacífico. O sinal (+) significa fase positiva do Dipolo. 

 

 

Figura 3: Eventos de precipitação mensal no município de Assu/RN entre 1985 e 2018. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3250 

 

 

Figura 4: Correlação cruzada entre os eventos secos (a) e chuvosos (b) de precipitação 
e o volume do reservatório ARG ao nível de significância de 5%. 

 

 

Figura 5: Correlação cruzada entre o dipolo do Atlântico e os eventos secos (a) e 
chuvosos (b) de precipitação ao nível de significância de 5%. 
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Figura 6: Correlação cruzada entre o dipolo do Atlântico e o volume do reservatório 
durante os eventos secos (a) e chuvosos (b) de precipitação ao nível de significância de 

5%. 
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TÍTULO: NANOSCADA – NanoSatellite Supervisory Control And Data Acquisition 

Resumo 

 

    Um sistema de supervisão caracteriza-se por fazer a aquisição de dados de um 
processo, tornar os dados disponíveis visualmente, processar eventos, ativar alarmes e 
ser tolerante a falhas. Nesse mesmo cenário, o aumento na quantidade de missões 
espaciais e o crescente interesse comercial, resulta na necessidade de uma maior 
padronização visando a interação e facilidade para acesso aos dados provenientes dos 
nanossatélites. Este trabalho, apresenta a primeira versão de um sistema supervisório 
para o segmento solo responsável pelo rastreio, telecomando e coleta de dados de 
missões de nanossatélites denominado de NANOSCADA, desenvolvido utilizando a 
linguagem de programação C++ e o Qt (framework multiplataforma para 
desenvolvimento de interfaces gráfica em C++). Para validação das funcionalidades 
implementadas, foi utilizada uma gravação de sinais reais da missão ITASAT, obtidos 
na estação solo do CRN-INPE. Com uma interface gráfica amigável, o NANOSCADA 
oferece uma maior transparência no acesso aos dados do hardware, permitindo uma 
integração dos componentes de hardware e software, além de facilitar o gerenciamento 
operacional da estação. 

 
 

Palavras-chave: NANOSCADA, estação solo, nanossatélites. 

TITLE: NANOSCADA – NanoSatellite Supervisory Control And Data Acquisition 

Abstract 

    A supervisory system is characterized by making the acquisition of data from a 
process, making the data available visually, processing events, activating alarms and 
being fault tolerant. In this same scenario, the increase in the number of space missions 
and the growing commercial interest, results in the need for greater standardization 
aiming at interaction and ease of access to data from the nanosatellites. This work 
presents the first version of a supervisory system for the solo segment responsible for 
the tracking, remote control and data collection of nanosatellites missions called 
NANOSCADA, developed using the C ++ programming language and Qt (multiplatform 
framework for developing graphical interfaces) in C ++). In order to validate the 
implemented functionalities, a recording of real ITASAT mission signals, obtained at the 
CRN-INPE solo station, was used. With a friendly graphic interface, NANOSCADA offers 
greater transparency in accessing hardware data, allowing integration of hardware and 
software components, in addition to facilitating the operational management of the 
station. 
 
Keywords: NANOSCADA, ground stations, nanosatelites. 
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Introdução 

    Nos últimos anos o Programa Espacial Brasileiro lançou diversos satélites, porém em 
quantidade ainda bastante inferior ao se considerar programas espaciais tais como a 
National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA) 
e a China. Por outro lado, ao se comparar com o restante do mundo, os números 
brasileiros são bastante significativos, e a tendência para os próximos anos é um 
aumento considerável nas atividades nesse setor [13]. No início do século XXI foi criado 
um novo padrão para a criação e utilização de satélites, onde os nanossatélites 
permitiram o desenvolvimento e operação de missões com custos extremamente 
reduzidos, ao se comparar com os satélites tradicionais. Deste modo, o aumento na 
quantidade de missões espaciais e o crescente interesse comercial, resulta na 
necessidade de uma maior padronização visando a interação e facilidade para acesso 
aos dados provenientes dos nanossatélites. 

    A estação de solo é um dos componentes principais de uma missão de nanossatélites, 
uma que vez que é responsável por receber os dados coletados no espaço. Os 
principais componentes de uma estação solo são: antena, sistema de radiofrequência, 
modem, sistema de posicionamento e rastreamento e, por fim, uma unidade de controle 
e interface com o usuário na qual o operador possa interpretar dados recebidos 
(telemetria) e enviar telecomandos para o satélite, incluindo telas que mostram os 
principais parâmetros relacionados à missão. É evidente que o software de interface 
responsável por essa função pode ser caracterizado como um sistema de supervisão e 
aquisição de dados, também chamado apenas de sistema de supervisão ou software 
SCADA. Neste trabalho foi implementada a primeira versão de um sistema supervisório 
na estação solo para rastreio, telecomando e coleta de dados, denominado de 

NANOSCADA (NanoSatellite Supervisory Control And Data Acquisition). 

 
Metodologia 

 

    Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre softwares existentes que 
possuem funcionalidades parecidas com a proposta desse trabalho, ou seja, uma 
estação solo para rastreio, telecomandos e coleta de dados. O software NASA 
Operational Simulation for Small Satellites (Nos3) [1] acabou sendo o mais explorado, 
sendo um simulador livre que permite o controle e rastreio de satélites através de uma 
estação solo denominada de COSMOS, tendo sido adquiridas ideias para o nosso 
sistema a partir desse software. O Gpredict foi outro software livre utilizado como 
referência, sendo um aplicativo de rastreamento de satélite em tempo real que permite 
obter sua posição e outros dados em listas, tabelas, mapas e principalmente gráficos 
polares, podendo prever uma passagem de forma detalhada [2]. Além desses softwares 
citados, existem outros que foram contemplados e que permitem o rastreamento de 
satélites, como o AMSAT, Orbitron e CelesTrak [3], por exemplo. 

    Na proposta, o NANOSCADA é composto por uma interface de supervisão utilizada 
por um gerente ou operador da missão de nanossatélite (denominada de cliente) e um 
servidor . Todo o sistema para a estação solo foi desenvolvido utilizando a linguagem 
de programação C++ e o Qt (framework multiplataforma para desenvolvimento de 
interfaces gráfica em C++). Além das ferramentas de criação de interfaces do Qt, 
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classes e funções disponíveis no framework foram utilizadas na implementação do 
servidor. 

    O servidor foi o primeiro módulo a ser desenvolvido, sendo o programa responsável 
por providenciar uma clara conexão entre a interface do gerente e o Rádio Definido por 
Software (RDS) utilizado para realização de testes. No servidor foi desenvolvida a 
funcionalidade de histórico, apresentando uma tabela com todas as mensagens que 
passaram por ele, além de gravar o horário e o tipo da mensagem. Nesse módulo 
também foi implementada uma funcionalidade para o controle dos clientes, permitindo 
visualizar várias informações sobre as conexões dos mesmos e números relativos a 
mensagens e bytes enviados ou recebidos. 

    No desenvolvimento da interface utilizada pelo operador da missão, inicialmente foi 
criada a interface de login, característica fundamental nos sistemas SCADA. A interface 
de login é exibida antes de ter acesso a qualquer outra funcionalidade da interface do 
operador, sendo essa última acessível obviamente apenas se o login for validado. 

    Depois disso, foi implementada a funcionalidade de adicionar satélites através de 
suas TLE's (Two-Line Element), um formato de dados que codifica uma lista de 
elementos orbitais de um objeto orbitando a Terra para um determinado ponto no tempo. 
Usando uma fórmula de predição adequada, o estado (posição e velocidade) em 
qualquer ponto no passado ou futuro pode ser estimado com alguma precisão. Qualquer 
algoritmo que use um TLE como fonte de dados deve implementar um dos modelos de 
perturbações simplificados (SGP, SGP4, SDP4, SGP8 e SDP8) para calcular 
corretamente o estado em um momento de interesse, sendo utilizada a biblioteca SGP4 
no nosso sistema. Como com essa biblioteca também é possível obter as coordenadas 
atuais (necessárias para os cálculos de parâmetros do satélite a partir de sua TLE), uma 
funcionalidade para alterar as mesmas também foi adicionada, mesmo não sendo 
necessário alterar nada de início (as coordenadas atuais são calculadas 
automaticamente). Para adicionar um satélite na interface do cliente, basta clicar no 
ícone representando um mais (+), informar a sua TLE que pode ser facilmente 
encontrada em Celestrak [3] e, por fim, deverá ser escolhido um nome para esse 
satélite. 

    Também foram desenvolvidas as funcionalidades de iniciar o monitoramento do 
satélite, editar alguma configuração no mesmo e excluir o satélite, todas acessíveis 
depois de tê-lo adicionado usando a funcionalidade previamente explicada. Além disso, 
foi implementado o algoritmo para decodificação do protocolo AX.25, protocolo 
projetado para uso por radioamadores, utilizado na maioria das comunicações com 
nanossatélites. Portanto, uma funcionalidade que permite decodificar e mostrar 
graficamente alguns parâmetros da missão obtidos a partir dessa decodificação foi 
implementada na interface do operador. 

    Um protocolo de comunicação simples foi utilizado para a comunicação servidor-
cliente, composto por dois bytes de cabeçalho, um byte identificador da mensagem 
(informando o tipo da mensagem), dois bytes informando o tamanho da mensagem e, 
por fim, seguido da própria mensagem. Passando para o outro lado do sistema (RDS), 
foi criado um protocolo ainda mais simples para a comunicação servidor-rádio, sendo 
formado por um byte de cabeçalho, um byte informando o tipo da mensagem e seguido 
da própria mensagem. Esse protocolo é específico para o Rádio Definido por Software 
utilizado neste trabalho, sendo necessário que ambos os módulos (servidor e RDS) 
conheçam o protocolo para que seja possível estabelecer uma comunicação. 
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Resultados e Discussões 

 
    Durante os testes, foi utilizado uma arquitetura de um Rádio Definido por Software 
(RDS) implementada no GNUradio, um kit de ferramentas de desenvolvimento de 
software gratuitoque fornece blocos de processamento de sinal, para decodificação da 
telemetria. Na ausência de antenas ou algum outro hardware capaz de receber sinais 
enviados por um nanossatélite, foi utilizada como fonte de sinal uma gravação de sinais 
reais previamente realizada na estação solo do INPE/CRN,. Essa gravação serviu de 
base para todos os testes, podendo ser considerada equivalente a uma passagem real 
com a única diferença de não apresentar casos inesperados (interferências ou falhas) 
necessários para verificar o funcionamento do sistema NANOSCADA em condições 
desfavoráveis. Mesmo assim, foi possível testar o fluxo de dados pelo sistema e 
principalmente a obtenção desses dados pelo gerente da missão através da interface 
do cliente a partir de sinais enviados por um nanossatélite. 

    No sistema NANOSCADA, para iniciar um monitoramento de um satélite, é necessário 
iniciar o servidor para que o mesmo disponibilize uma porta para a conexão da interface 
do operador e uma segunda porta para a conexão do RDS. Confirmado a conexão com 
o servidor, pode-se iniciar o monitoramento de um satélite adicionando o mesmo através 
de sua TLE, como já mencionado anteriormente. Uma vez adicionado e tendo clicado o 
botão de play, os parâmetros calculados a partir de sua TLE e exibidos na tela serão: 
nome, NORAD ID, latitude, longitude, altitude, velocidade, elevação atual, elevação 
máxima, duração da passagem e tempo até a passagem. Depois disso, o operador ou 
gerente, clicando no ícone representando duas setas, deverá selecionar o telecomando 
habilitar telemetrias e enviar o mesmo. Esse é o primeiro passo para o gerenciamento 
da missão de nanossatélite utilizando o NANOSCADA. 

    Dessa forma, utilizando o RDS implementado no GNUradio, é executada a gravação 
simulando a obtenção de um sinal real. O mesmo será processado por blocos de 
modulação específicos, sendo principalmente uma modulação do tipo Binary Phase 
Shift Keying (BPSK). Depois do processamento e da obtenção dos valores na forma 
binária desejada, é utilizado um bloco que permite o envio do fluxo para uma porta TCP, 
sendo repassado para uma classe abstrata de mais alto nível que, além de realizar a 
correção do efeito doppler e realizar o encapsulamento no protocolo servidor-rádio, 
fornece canais para saída de dados e entrada de comandos via ethernet, e é por meio 
desta que as mensagens codificadas em AX.25 são enviadas através de uma porta 
específica para o servidor. 

    No servidor, após a verificação, encapsulamento e desencapsulamento dos 
protocolos, a mensagem é repassada para uma porta específica onde o operador da 
missão estará conectado, aguardando as telemetrias. Uma vez recebidas, estas podem 
ser visualizadas na forma bruta na janela principal ou alguns parâmetros relevantes da 
missão podem ser obtidos através da decodificação do protocolo AX.25 e visualizados 
na forma gráfica clicando no ícone representando um gráfico, sendo informações como 
tensão na bateria, saída de corrente e temperaturas das antenas. Através dessa 
funcionalidade, uma tabela descrevendo em detalhes a última telemetria recebida 
também pode ser visualizada, apresentando informações completas como tipo do 
frame, nome do satélite, status das antenas, horário a bordo, horário do último reset, 
tempo ligado, modo de operação e outras informações. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3256 

 

    Telecomandos podem ser enviados através da interface utilizada pelo gerente e, além 
de habilitar ou desabilitar as telemetrias, podem ser enviados para mudar configurações 
no rádio como frequência e modulação. A interface desenvolvida para o envio de 
telecomandos é mostrada na figura 1. 

    Resumindo o sistema, toda mensagem vindo do RDS em AX.25 (telemetria) e 
encapsulada no protocolo servidor-rádio, passa pelo servidor onde é desencapsulada 
deste protocolo e encapsulada no protocolo servidor-cliente, é enviada para a interface 
utilizada pelo operador da missão e é exibida apenas a mensagem em AX.25. A figura 
2 mostra a estrutura do sistema considerando o RDS como parte do mesmo. 

    Através do servidor, é possível ter uma visualização geral daquilo que está 
acontecendo durante uma missão de nanossatélite, apresentando todas as mensagens 
enviadas ou recebidas pelo operador da missão em um histórico simples e claro, 
mostrando o tipo da mensagem, o endereço IP gerador daquela mensagem, a 
mensagem decodificada e a data e hora em que a mensagem foi enviada. Além disso, 
uma janela para o gerenciamento dos clientes permite acompanhar o status de um 
cliente ou operador (conectado ou desconectado), a hora de acesso ao sistema, o 
número de mensagens enviadas e recebidas e o número de bytes enviados e recebidos. 
Também é possível desconectar o cliente de forma forçada, garantindo um controle 
geral. A figura 3 representa a janela principal do servidor, enquanto que as figuras 4 e 5 
representam, respectivamente, o histórico e a janela para controle dos clientes, ambas 
disponibilizadas pelo servidor. 

    Expandindo mais a versatilidade do NANOSCADA, a conexão com qualquer gerador 
de telemetrias é possível, uma vez que o servidor do sistema disponibiliza uma porta 
para essa finalidade, sendo possível conectar um RDS ou um software que simula 
telemetrias. O software NASA Operational Simulation for Small Satellites (Nos3), já 
citado anteriormente, possui essa funcionalidade de simular telemetrias através de 
algoritmos de simulação de hardwares avançados. Portanto, para fins de simulação, 
conectando o software simulador de telemetrias na porta do servidor e retirando o 
protocolo servidor-rádio, o sistema NANOSCADA tem a flexibilidade para operar neste 
modo também. 

 
Conclusão 

 

    Apesar do sistema desenvolvido ser apenas a primeira versão de um sistema para o 
gerenciamento e controle de uma missão, o mesmo permitiu uma maior transparência 
no acesso aos dados do hardware, resultando em uma integração dos componentes de 
hardware e software através de um servidor, além de facilitar a instalação e configuração 
da estação oferecendo uma interface amigável que permite a decodificação e acesso 
aos dados enviados pelo rádio na forma bruta ou visualmente através de gráficos. O 
NANOSCADA pode ser utilizado em diferentes missões de nanossatélites uma vez que 

é possível alterar algumas configurações no rádio através da interface do gerente. 

    Mesmo existindo inúmeros softwares para rastrear e monitorar satélites, muitas vezes 
o uso dos mesmos de torna-se complexo devido a falta de documentação adequada, 
além de impossibilitar a modificação do software para atender necessidades 
específicas. Dessa forma, o sistema NANOSCADA desenvolvido propõe uma 
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modificação na arquitetura de software tradicionalmente utilizada em estações de solo, 
reduzindo sua complexidade e permitindo a implementação apenas de funcionalidades 
relevantes para determinadas aplicações, tornando-o um sistema personalizado e 
também permitindo futuras modificações e extensão de suas funcionalidades de forma 
simplificada. Além disso, a maioria dos software existentes não contemplam a 
integração com hardwares, enquanto que o NANOSCADA oferece esse diferencial 
através do envio de telecomandos capazes de alterar configurações no hardware, sendo 
um dos objetivos futuros a integração do sistema com uma estação de solo. 

    Portanto, mesmo o sistema NANOSCADA estando pronto para realizar uma primeira 
missão de nanossatélite, necessitando obviamente de hardwares específicos para isso, 
vale ressaltar que o sistema é apenas a primeira versão de um sistema para rastrear e 
monitorar satélites. Para as futuras versões, um banco de dados no servidor se torna 
necessário, sendo fundamental que o mesmo guarde todas as telemetrias, enquanto 
que na versão atual essas telemetrias são acessíveis apenas durante a passagem do 
nanossatélite e, se o sistema for encerrado, estas são perdidas. Ainda pensando em 
aprimoramentos para o servidor, o mesmo deverá contemplar a atualização automática 
das TLE’s, extinguindo a necessidade do gerente da missão adicionar as mesmas 
manualmente. 

    Para as próximas versões, a implementação de um maior número de funcionalidades 
administrativas na interface se torna importante, dando maior controle e opções de 
configuração diretamente ao gerente ou operador da missão, sem precisar alterar nada 
manualmente no rádio ou no RDS. Por fim, se faz necessário uma melhor 

disponibilidade das informações de telemetria obtidas no controle da missão. 
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Figura 1 - Interface para envio de telecomandos 

 

 

Figura 2 - Sistema 
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Figura 3 - Servidor 
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Figura 4 - Histórico 

 

 

Figura 5 - Controle dos clientes 
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TÍTULO: Estudo do acoplamento termomecânico com o Método dos Elementos Finitos. 

Resumo 

 

Este trabalho baseia-se em estudar o comportamento dos corpos bidimensionais 
submetidos a carregamentos térmicos, mecânicos e suas respectivas interações. Assim 
como, analisar o comportamento desses corpos tanto em problemas estáticos quanto 
problemas dinâmicos. Para isso deve-se desenvolver rotinas computacionais que utiliza 
como ferramenta de análise estrutural o Método dos elementos Finitos (MEF). Assim os 
resultados numéricos desses códigos deverão ser confrontados com exemplos 
encontrados na literatura especializada com o objetivo de validar o resultado desses 
códigos. 

 

Em resumo, o trabalho terá, respectivamente, as seguintes etapas: Desenvolver um 
programa computacional na linguagem FORTRAN capaz de resolver problemas 
estáticos lineares de estruturas bidimensionais pelo Método dos Elementos Finitos 
(MEF), implementação de algoritmo que permita esse código resolver problemas 
dinâmicos, e implementar o acoplamento termomecânico no código computacional para 
análise de problemas elásticos. Por fim, comparar as respostas mecânica e 
termomecânica afim de evidenciar os efeitos da termoelasticidade e termoplasticidade 
no comportamento estrutural; E também comparar e analisar os diferentes tipos de 

algoritmos para resolução de problemas dinâmicos. 

 
 
Palavras-chave: Termomecânica, Método dos Elementos Finitos, Dinâmica de 

estruturas. 

TITLE: Termomecânica, Método dos Elementos Finitos, Dinâmica de estruturas. 

Abstract 

 

This work is based on studying the behavior of two-dimensional bodies subjected to 
thermal and mechanical loads and their respective interactions. As well as, to analyze 
the behavior of these bodies in both static and dynamic problems. For this, computational 
routines must be developed that use the Finite Element Method (FEM) as a structural 
analysis tool. Thus, the numerical results of these codes should be compared with 
examples found in the specialized literature in order to validate the result of these codes. 
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In summary, the work will have, respectively, the following steps: Develop a 
computational program in FORTRAN language capable of solving linear static problems 
of two-dimensional structures by the Finite Element Method (FEM), implementation of 
an algorithm that allows this code to solve dynamic problems, and implement 
thermomechanical coupling in computational code to analyze elastic problems. Finally, 
compare the mechanical and thermomechanical responses, in order to highlight the 
effects of thermoelasticity and thermoplasticity on structural behavior; And also compare 
and analyze the different types of algorithms for solving dynamic problems. 

 
 
Keywords: Thermomechanics, Finite Element Method (FEM), Structure Dynamics. 

Introdução 

Devido ao avanço tecnológico e a utilização de materiais mais resistentes, estruturas 
mais complexas e esbeltas vêm sendo desenvolvidas, desta forma, o estudo da 
termomecânica e do comportamento não linear torna-se indispensável para a 
concepção de peças mais leves e eficientes e dentro dos padrões de segurança e 
desempenho (Cavalcante, 2016). Dessa forma, se faz necessário aplicação dos 
métodos numéricos na análise dos efeitos não lineares e termomecânicos considerando 
o comportamento dinâmico, já que esses representam com maior fidelidade o 
comportamento estrutural. 

Para analisar uma estrutura a fim de obter tenções, esforços internos e deslocamentos, 
a análise da estrutura deve partir inicialmente do desenvolvimento de um modelo 
matemático que represente a situação física real. Esses modelos matemáticos podem 
ser analíticos ou numéricos, sendo que os modelos que utilizam dos Métodos analíticos 
necessitam de resoluções de equações diferenciais que por vez podem se tornar 
demasiadamente complexas. Logo, os Métodos numéricos surgem como uma 
alternativa mais viável. 

Os Métodos Numéricos são técnicas pelas quais os problemas matemáticos são 
formulados de modo que possam ser resolvidos com operações aritméticas (Chapra et 
al. 2010). Ou seja, tais métodos possibilitam uma análise aproximada, porem 
satisfatória, de estruturas que em alguns casos não teriam sua solução analítica, ou 
teriam uma solução com um grau de complexidade que impossibilitaria o seu uso. 

Dentre os métodos numéricos destaca-se o Método dos Elementos Finitos (MEF). No 
âmbito da Engenharia de Estruturas, o MEF tem como objetivo a determinação do 
estado de tensão e de deformação de um sólido de geometria arbitrária sujeito a ações 
exteriores (Azevedo, 2003). 

Como dito, o MEF pode ser a plicado a sólidos de geometria arbitraria, contudo, este 
trabalho estudará os pórticos planos, estruturas que são frequentemente utilizadas no 
âmbito da engenharia. De acordo com Barros (2004), os pórticos planos são estruturas 
reticuladas que podem ser discretizadas por elementos de viga com deformação axial. 
Assim, a simulação do comportamento de pórticos planos depende da teoria adaptada 

para modelar o comportamento dos elementos de viga. 
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Outro fator relevante para o estudo é o tipo de análise, que pode ser estática ou 
dinâmica. A análise estática considera-se que as ações são aplicadas de um modo 
suficientemente lento, tornando desprezáveis as forças de inércia. Já a analise 
dinâmica, que será empregada neste trabalho, considera as forças inerciais associadas 
às acelerações a que cada um dos seus componentes fica sujeito (Azevedo, 2003). Os 
métodos numéricos para resolver esse tipo de problema são chamados de Métodos de 
Integração Temporal, os quais serão apresentados nesse trabalho destacando suas 
características próprias, como robustez, precisão e estabilidade. 

Em relação a consideração dos efeitos térmicos na análise de estruturas, sabe-se que 
tais efeitos podem acarretar em redistribuição significativa dos esforços (Cavalcante et 
al, 2017). A ciência que estuda isso é denominada de Termomecânica, e basicamente 
avalia o comportamento de corpos quando submetidos a carregamentos térmicos e 
mecânicos 

Logo, para desenvolver o estudo supracitado o projeto de pesquisa tem como objetivo 
desenvolver um programa computacional na linguagem FORTRAN capaz de resolver 
problemas estáticos lineares de estruturas bidimensionais pelo Método dos Elementos 
Finitos (MEF), implementação de algoritmo que permita esse código resolver problemas 
dinâmicos, e implementar o acoplamento termomecânico no código computacional para 
análise de problemas elásticos. Por fim, comparar as respostas mecânica e 
termomecânica afim de evidenciar os efeitos da termoelasticidade e termoplasticidade 
no comportamento estrutural; E também comparar e analisar os diferentes tipos de 
algoritmos para resolução de problemas dinâmicos. 

 
Metodologia 

 

Em face da complexidade inicial do problema, teve se como primeiras atividades o 
estudo dirigido em Métodos dos Elementos Finitos. O estudo foi feito através da seguinte 
bibliografia: Assan, Aloisio Ernesto. Método dos elementos finitos; e Kim, Nam-ho. 
Introdução à análise e ao projeto em elementos finitos. Após essa etapa iniciou se a 
fase de implementação computacional. A implementação se deu através do uso da 
linguagem FORTRAN. Logo, se fez necessário também o estudo dirigido da linguagem 
de programação. 

O desenvolvimento do código se deu em duas etapas, na primeira desenvolveu se um 
código para o cálculo de pórticos por meio do Método dos Elementos Finitos (MEF) no 
estado linear (geométrico e físico) e na segunda etapa foi aprimorado esse código onde 
se considerou um estado dinâmico para a estrutura. Já a terceira etapa, que seria a 
implementação do acoplamento termodinâmico, foi inviabilizado pelo tempo hábil e 
pelos transtornos derivados da pandemia mundial. 

Ao fim da primeira etapa supracitada, foram reproduzidos sucessivos cálculos de 
pórticos lineares, físicos e geométricos, a fim de testar a validade do software para tais 
estruturas. Os testes foram feitos com variadas estruturas, sendo estas com diferentes 
propriedades, carregamentos, geometrias e graus de estaticidade. Os resultados 
obtidos foram comparados com a literatura e também com os resultados obtidos através 
do Software FTOOL (Two-dimensional Frame Analysis Tool) Versão 3.00. 
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Comprovada validade do programa seguiu-se para a segunda etapa, ou seja, o 
incremento dos algoritmos para cálculo dinâmico. Inicialmente foi escolhido o algoritmo 
de Newmark, já que este é um algoritmo mais difundido e também utilizado pelas 
principais referências citadas, o que permitiria a comparação dos resultados. 

Com a incrementação concluída, seguiu-se com a validação do programa, assim como 
na etapa anterior. Para isso escolheu-se um exemplo especifico, a viga engastada 
amortecida, já que este é bem simples e bastante utilizado na bibliografia para exemplos 
de estruturas considerando os efeitos dinâmicos. Assim, a partir dos resultados obtidos 
pelo programa criou-se um gráfico no aplicativo Microsoft Excel. Esses resultados 
obtidos, assim como o gráfico gerado, foram comparados com os resultados 
encontrados para o exemplo no Greco (2004), Marques (2006) e Maciel (2008), já que 
estes também utilizaram o algoritmo de Newmark. Vale ressaltar que validação também 
passou uma análise visual do gráfico, onde foi observado se o gráfico apresentou um 
comportamento característico para situação, tendo em vista a simplicidade do exemplo 

utilizado. 

Com a incrementação concluída, seguiu-se com a validação do programa, assim como 
na etapa anterior. Para isso escolheu-se um exemplo especifico, a viga engastada 
amortecida, já que este é bem simples e bastante utilizado na bibliografia para exemplos 
de estruturas considerando os efeitos dinâmicos. Assim, a partir dos resultados obtidos 
pelo programa criou-se um gráfico no aplicativo Microsoft Excel. Esses resultados 
obtidos, assim como o gráfico gerado, foram comparados com os resultados 
encontrados para o exemplo no Greco (2004), Marques (2006) e Maciel (2008), já que 
estes também utilizaram o algoritmo de Newmark. Vale ressaltar que a validação 
também passou uma análise visual do gráfico, onde foi observado se o gráfico 
apresentou um comportamento característico para situação, tendo em vista a 
simplicidade do exemplo utilizado. 

Por fim, partiu-se para o desenvolvimento de outros algoritmos dinâmicos, sendo estes 
os algoritmos de: Houbolt, Wilson-θ, de Chung & Lee (1994) e Diferenças Centrais. 
Concluído cada programa para os métodos supracitados, foi feito uma analise minuciosa 
em relação a validade desses programas para diferentes tipos de problemas estruturais 

bidimensionais. 

Sabe-se que cada método, sendo ele implícito ou explicito, responderá de forma 
diferente em relação aos outros para variadas situações, sendo este o motivo da analise 
para diferentes problemas, onde, para cada um desses problema, foram comparadas 

as respostas para pelo menos 5 passos de tempos diferentes. 

 
Resultados e Discussões 

 

Considerações Iniciais 

Nesse capítulo serão apresentados alguns exemplos numéricos de sistemas estruturais 
bidimensional (pórticos), onde serão analisados tanto problemas estáticos quanto 
problemas dinâmicos. Os sistemas analisados têm o objetivo de servir de validação para 
o programa desenvolvido, os resultados obtidos são comparados com os da literatura 
especializada, e também, quando houver necessidade, com o software de cálculo de 
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pórticos planos o FTOOL (Two-dimensional Frame Analysis Tool) Versão 3.00. Ou seja, 
nesse capítulo será possível verificar a validade do programa para problemas estáticos 

ou dinâmicos. 

Além disso, nesse capitulo aprofundaremos o estudo da análise dinâmica das estruturas 
aporticadas comparando os resultados de um mesmo exemplo numérico que foram 
encontrados com diferentes Métodos de integração Temporal. 

Exemplos Estáticos 

Pórtico plano submetido apenas a carregamentos concentrados 

Este exemplo está presente no estudo de Dias (2014), e tem o objetivo de testar a 
validade do programa para cálculos de pórticos planos na formulação estática em uma 
situação linear. A validade será demostrada confrontando os resultados obtidos com a 
referência teórica citada e com os resultados fornecidos pelo software FTOOL. 

O exemplo trata-se de um pórtico plano com dez barras, todas compostas pelo mesmo 
material e submetido unicamente por carregamentos concentrados (figura 1). Na figura 

2 apresenta-se geometria e dados físicos do problema. 

Em relação a discretização, adotou-se 10 elementos finitos, assim como na referência. 
Já que o objetivo principal do exemplo é comparar os resultados para validação código, 
achou-se adequado utilizar o mesmo número de elementos finitos. 

Os resultados de deslocamentos e forças internos do programa desenvolvido 
encontram-se respectivamente nas tabelas 1 e 2. Já e os resultados provenientes do 
Ftool e dos obtidos por Dias (2014) foram reunidos nas tabelas 3, 4, 5 e 6. 

Como era previsto, devido a utilização de mesmo método e mesmo números de 
elementos finitos, os resultados do código desenvolvido foram iguais aos de Dias (2014) 
e, também, convergiram para os resultados do FTOOL com precisão de até seis cassas 
decimais após a virgula. Assim, pode-se perceber que o equacionamento foi bem 
desenvolvido e com isso o código apresenta bom desempenho até mesmo para 

estruturas hiperestáticas[KM1] , como é o caso da estrutura em questão. 

Flexão Simples em Viga Engastada 

Nesse item, assim como o anterior, demonstra-se a validade do modelo computacional 
desenvolvido para estruturas no estado linear em situação estática, através da 
comparação, dos valores obtidos, com os valores da literatura especializada e também 
com software FTOOL. 

Além disso, inicia-se a análise de uma estrutura que será bastante importante para o 
nosso estudo, assim como foi nos estudos das principais referências bibliográficas, 
Greco (2004), Marques (2006) e Maciel (2008). Os resultados aqui obtidos serão de 
grande relevância para as análises seguintes. 

No exemplo, analisa-se o comportamento de uma viga engastada submetida a um 
carregamento transversal em sua extremidade livre, conforme a Figura 3. 
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A discretização é feita com 10 elementos finitos, onde são investigados os 
deslocamentos verticais (no eixo Y) em todos os nós. Na figura 4 apresenta-se a 

geometria, os carregamentos e os dados físicos do problema. 

Na tabela 7 são apresentados e confrontados os resultados obtidos com o código e os 
resultados do FTOOL. A figura 5 traz a representação gráfica desse deslocamento ao 
longo da estrutura (Deslocamento x Nós). 

Para o deslocamento vertical na extremidade livre, ou seja, no décimo nó, obtivemos 
resultados compatíveis os resultados do exemplo encontrado em Greco (2004). Já para 
os demais nós, podemos verificar essa validade comparando com os resultados do 
FTOOL, que como foi visto, esses resultados foram iguais, com a precisão de até a 

sexta casa decimal. 

Exemplos Dinâmicos 

Viga Engastada Amortecida. 

Este exemplo, presente nos estudos de Greco (2004), Marques (2006) e Maciel (2008), 
tem por finalidade testar o termo da formulação relacionado ao amortecimento em 
situação linear comparando-a com a resposta mecânica obtida com as referências a 
citadas. Além disso, busca-se testar a validade dos diferentes algoritmos de carga 
dinâmica comparando os resultados entre si. 

O exemplo se trata de uma viga robusta em balanço submetida a um carregamento de 
impacto na extremidade livre (figura 6). Na figura 7 apresenta-se geometria, 
carregamentos e dados físicos do problema. 

Em relação a discretização, Greco (2004) considerou 20 elementos finitos, enquanto 
Marques (2006) adotou 77, já Maciel (2008) optou por 80 elementos finitos. Nesse 
exemplo será adotado 10 elementos finitos. Além disso, temos que, inicialmente, 
adotou-se o método de Newmark, com 500 passos de tempo de 0.0001𝑠, assim como 

nas referências. 

A seguir, nas figuras 8, 9 e 10, pode-se observar os resultados das referências citadas, 
nelas são apresentados os gráficos do deslocamento vertical na extremidade livre da 
viga ou longo dos 500 passos de tempo. 

Na figura 11 encontram-se os resultados do programa desenvolvido para a solução 
dinâmica amortecida e não amortecida, e como já foi mencionado, utilizando o algoritmo 
de Newmark. Nela também se encontra a resposta estática obtida a partir do item 
anterior. 

No resultado encontrado percebe-se que a resposta dinâmica amortecida converge para 
a resposta estática encontrada, assim como era esperado. Contudo, podemos observar 
que na resposta do programa desenvolvido tivemos um deslocamento bem mais 
próximo do resultado do Greco (2004) e um pouco menor que o apresentado por Maciel 
(2008) e Marques (2006). Isso ocorre pois, diferente de Greco (2004) e do algoritmo 
aqui desenvolvido, Maciel (2008) e Marques (2006) obtiveram os resultados utilizando 
elementos finitos sólidos, ou seja, consideraram o efeito do cisalhamento. Assim, essa 
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defasagem nos resultados destaca a influencia da consideração do cisalhamento nos 
problemas de dinâmica. 

Por fim, apresenta se os resultados utilizando outros algoritmos de carga dinâmica. 
Como já mencionado, o algoritmo utilizado até aqui e também nas referências foi o 
algoritmo de Newmark. A seguir analisaremos as respostas para os algoritmos de 
Newmark, Houbolt, Wilson-θ, de Chung & Lee (1994) e Diferenças Centrais. 
Inicialmente, na figura 12, pode ser visto os deslocamentos verticais na extremidade 
livre da peça com 500 passos de tempo de 0,0001s para os diferentes métodos de 
integração temporal já citados, enquanto na figura 13 temos os resultados utilizando 
5000 passos de tempo de 0,00001s. O objetivo desta análise é comparar o 

comportamento dos esquemas de integração temporal. 

O estudo da interferência da definição desse passo de tempo faz-se importante já que 
a precisão da resposta e os possíveis problemas de estabilidade numérica estão 
diretamente relacionados com o passo de tempo ser apropriado ou não para o 

determinado algoritmo utilizado, como foi exposto por Bathe e Wilson (1973). 

Nos gráficos pode-se perceber a grande influência do tempo (∆t) nas respostas 
apresentadas, onde destaca-se que para métodos explícitos esse influencia é maior. 
Deve-se destacar que foi visto que para este exemplo a adoção de tempos menores 
que 0,00001 não implicará em mudanças significativas nos resultados, sendo este 
último ∆t utilizado adequado para todos os métodos utilizados. 

Ainda, podemos notar nas imagens, principalmente na Figura 12 onde o passo de tempo 
é menor, que os métodos apresentam resultados diferentes entre si, sendo que os 
métodos explícitos apresentam, entre si, uma diferença relativamente pequena, assim 
como ocorre entre os métodos implícitos. Lembrando que possíveis diferenças no 
amortecimento entre os Chung & Lee (1994) e método das Diferenças Centrais é 
condicionado pela manipulação do parâmetro . 

Por serem métodos altamente dissipativos, os métodos explícitos apresentam certo 
amortecimento em relação aos métodos implícitos para passos de tempo maiores. A 
medida que se diminui os intervalos de tempo, diminui-se a dissipação dos métodos 
explícitos, enquanto que os resultados dos métodos implícitos não sofrem grandes 

mudanças com a variação do intervalo (Cavalcante, 2006). 

Por fim, para os métodos implícitos teve-se resultados satisfatórios para ambos os 
passos de tempo, destacando-se o método de Newmark que, como foi visto, apresentou 
resultados praticamente idênticos aos das referencias citadas. 

Assim, temos que para ∆t = 0,00001 os métodos implícitos e explícitos convergiram nos 
resultados. Contudo, percebe-se que apesar exigirem menos esforço computacional, os 
métodos explícitos necessitam um intervalo de tempo menor, como foi constado por 
Cavalcante (2016). 

 
Conclusão 
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Este trabalho teve como principal objetivo a analise dinâmica das estruturas aporticadas 
no estado linear físico e geométrico, assim como o desenvolvimento de um programa 
capaz de auxiliar na resolução de tais problemas. Apresenta-se diferentes métodos de 
abordagem dinâmica afim de estudar a melhor forma de emprega-los. 

Através desse estudo pode-se constatar que os métodos implícitos, em relação aos 
métodos explícitos, apresentam uma grande superioridade, sendo que estes métodos 
explícitos necessitam de intervalos de tempo relativamente menores, para apresentar 
os mesmos resultados dos algoritmos implícitos. Ainda, foi possível perceber que a 
escolha adequada desse intervalo de tempo para os algoritmos explícitos é de extrema 
relevância, sendo que estes promovem determinados amortecimentos quando 
comparados aos métodos explícitos. Vale lembrar que a importância da escolha da 
Matriz Massa adequada também é de grande importância, tendo em vista que sua 
escolha de forma equivocada pode acarretar em resultados incoerentes. 

Dentre os métodos implícitos, o método de Wilson-θ, apresenta uma instabilidade 
numérica ao se adotar um intervalo de tempo inapropriado, contudo, o mesmo se torna 
adequado, assim como os demais métodos implícitos, quando utilizados intervalos de 
tempos relativamente reduzidos, tendo como base a boa precisão da resposta obtida 
quanto comparada com as demais. 

Sendo assim, destaca-se a importância em se adotar intervalos de tempo adequados, 
já que a discretização temporal está diretamente ligada com a estabilidade e/ou precisão 
da resposta dos algoritmos explícitos e implícitos. 

No mais, também foi possível notar o grau de relevância da consideração dos efeitos 
dinâmicos, assim pode-se perceber a importância de, ao se objetivar uma simulação 
mais próxima de uma situação prática, considerar os efeitos dinâmicos na análise 
estrutural. 

Por fim, como sugestão para futuros desenvolvimentos, recomenda-se a revisão das 
rotinas computacionais com o acoplamento dinâmico já desenvolvido até aqui e o 
desenvolvimento do acoplamento termodinâmico. Assim como comparar os resultados 
obtidos com a bibliografia citada. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Pórtico plano submetido apenas a carregamentos concentrados.Fonte: Dias 
(2014) 

 

 

Figura 2 – Dados de entrada. Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 3 – Viga engastada. Fonte: Marques (2006). 
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Figura 4 – Dados de entrada. Fonte: Marques (2006). 

 

 

Figura 5 – Deslocamento Vertical x Nós. Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 6 – Viga engastada. Fonte: Marques (2006). 
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Figura 7 – Dados de entrada. Fonte: Marques (2006). 

 

 

Figura 8 – Tempo x deslocamentos no grau de liberdade analisado por Greco (2004). 

 

 

Figura 10 – Tempo x deslocamentos no grau de liberdade analisado por Maciel (2006). 
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Figura 9 – Tempo x deslocamentos no grau de liberdade analisado por Marques (2006). 

 

 

Figura 11 – Tempo x deslocamentos na extremidade Livre da estrutura. Fonte: Autoria 
própria. 
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Figura 12 – Tempo x deslocamentos na extremidade Livre da estrutura. Fonte: Autoria 
própria. 
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Figura 13 – Tempo x deslocamentos na extremidade Livre da estrutura. Fonte: Autoria 
própria. 

 

 

Tabela 1 – Deslocamentos nodais encontrados com o programa desenvolvido. Fonte: 
Autoria própria. 
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Tabela 2 – Esforços interno encontrados com o programa desenvolvido. Fonte: Autoria 
própria. 

 

 

Tabela 3 – Deslocamentos nodais encontrados com o FTOOL. Fonte: Autoria própria. 

 

 

Tabela 4 – Esforços interno encontrados com o FTOOL. Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5 – Deslocamentos nodais por Dias (2014). 

 

 

Tabela 6 – Esforços interno por Dias (2014). 

 

 

Tabela 7 – Deslocamentos Verticais. Fonte: Autoria própria. 
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TÍTULO: Uma metodologia para implementação de máquinas de vetores de suporte em 

sistemas embarcados de tempo real aplicada a distinção de eventos em um 

transformador de potência 

Resumo 

 

Máquina de vetores de suporte é uma técnica de aprendizagem de máquina usada em 
problemas de classificação e regressão. A evolução da capacidade de processamento 
computacional e das técnicas de aprendizagem de máquina tornou viável a 
implementação dessas técnicas em sistemas embarcados de tempo real. Este trabalho 
propõe uma metodologia para implementação de um classificador baseado em máquina 
de vetores de suporte para sistemas embarcados de tempo real. Para fins de validação 
a metodologia desenvolvida foi aplicada a um problema de classificação de distúrbios 

elétricos em um transformador de potência, onde foi obtida alta precisão. 

 
 
Palavras-chave: IA; SVM; metodologia; tempo real; sistemas de potência. 

TITLE: A methodology for implementation in real-time embedded systems of support 

vector machines applied for distinguishing events in a power transformer 

Abstract 

 

The support vector machine is a machine learning technique used for classification and 
regression problems. The evolution of computational processing capacity and machine 
learning techniques made it viable for the implementation of these techniques in real-
time embedded systems. This work proposes a methodology for the implementation of 
a support vector machine classifier in real-time embedded systems. For validation 
purposes the methodology developed was applied to a electric disturbance classification 
problem in an power transformer, where was obtained high precision. 

 
 
Keywords: AI; SVM; methodology; real-time; power systems. 

Introdução 
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O aprendizado de máquina (machine learning, ML) é um conceito fundamental da área 
de inteligência artificial que trouxe grande contribuição para o aumento de desempenho 
em visão computacional, processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala 
e processamento de sinais [1]. O conceito de ML baseia-se na ideia de que os sistemas 
podem aprender com os dados, de forma supervisionada ou não, a reconhecer padrões 
e tomar decisões com mínima intervenção humana. Dentre os múltiplos algoritmos 
baseados em ML, a máquina de vetores de suporte (SVM) é uma das técnicas que tem 
apresentado resultados promissores em problemas de reconhecimento de padrões [2]. 

SVM é uma técnica de aprendizado supervisionado utilizada para problemas de 
regressão ou classificação de dados [3]. Essa classificação é feita através de um 
hiperplano que divide o conjunto de dados entre duas classes, o que torna a SVM um 
classificador essencialmente binário. Ao realizar a partição do hiperplano obtemos os 
vetores de suporte, posicionados nos pontos mais próximos do hiperplano, delimitando 
os lados positivos e negativos da classificação [4]. Considerando um conjunto de dados 
de classificação binária D contendo n características e m amostras, associamos os 
rótulos y=+1 e y=-1 para as classes positiva e negativa, respectivamente. Para dados 
linearmente separáveis, é possível determinar o hiperplano através da equação do 
Anexo 1 [5], onde W corresponde a um vetor de dimensão n e b um escalar, ambos 
utilizados para definir a posição do hiperplano. Dada uma entrada de dados não 
classificados x, a função f(x) classifica esses dados de forma que, para f(x)≥0 essa 
entrada é classificada como positiva, e para f(x)<0 é negativa. 

Quando os dados não são linearmente separáveis é preciso adaptar as equações, 
através da função kernel, que posiciona os dados em um hiperplano de separação de 
alta dimensão, o que possibilita a classificação linear. O classificador linear é reescrito 
conforme o Anexo 2, onde l representa o número de vetores de suporte, xs(i), ys(i) e αi 
são o i-ésimo vetor de suporte, sua característica e peso associado, respectivamente, e 

K(xs(i),x) é a função kernel. 

Existem diversos tipos de função kernel, entretanto, neste trabalho foi escolhido o kernel 
RBF conforme o Anexo 3, onde ||u-v|| representa a distância euclidiana entre dois 
vetores de características e γ é um parâmetro livre [5], [6]. 

Apesar de ser um classificador essencialmente binário, é possível adaptar a SVM para 
problemas multiclasse. Duas abordagens muito utilizadas são one-versus-one e one-
versus-all, entretanto, neste trabalho será utilizado apenas o método one-versus-one. 
Considerando um conjunto de dados com K classes, essa abordagem irá dividir o 
conjunto de dados em (K*(K–1))/2 subconjuntos de duas classes, treinando esse mesmo 
número de modelos binários. Ao lidar com um conjunto de dados não classificados, 
todos os modelos treinados irão designar uma classe para esse conjunto, e a classe 
que obtiver o maior número de votos será a escolhida [7]. 

Nos últimos anos, a implementação em hardware de algoritmos baseados em ML tem 
sido relatada em muitos trabalhos na literatura. Este trabalho propõe uma metodologia 
para implementação de um classificador baseado em máquina de vetores de suporte 
em um sistema embarcado de tempo real. O classificador SVM proposto foi ajustado 
para classificar distúrbios em um transformador de potência, como faltas internas, faltas 
externas e energizações do transformador. Os eventos foram simulados em um 
transformador de potência modelado no software ATP e os sinais usados como entradas 
para o classificador SVM são as energias dos coeficientes wavelet diferenciais, 
calculadas através da transformada wavelet estacionária com borda em tempo real (RT-
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BSWT) [8]. Os resultados revelaram que o algoritmo é simples, eficiente e facilmente 
adaptável para qualquer linguagem de programação. 

 
Metodologia 

 
Esse trabalho propõe uma metodologia para implementação online de um classificador 
SVM treinado offline. A ferramenta LIBSVM [9] foi escolhida devido à sua 
compatibilidade com diversas plataformas, além de ter código-aberto. Neste trabalho é 
utilizado o algoritmo de classificação C-SVM, e o LIBSVM foi utilizado para fins de 
treinamento e validação do modelo, bem como do método proposto. O método é 
composto de 5 etapas principais, listadas a seguir. 
 
1.0 A primeira etapa consiste na aquisição de dados para o treinamento e validação do 
modelo proposto. Neste trabalho foram utilizados dados de simulações de um sistema 
físico. 
 
2.0 A segunda etapa consiste na manipulação do conjunto de dados, e é composta de 
4 estágios: quebra de viés, divisão do conjunto de dados em treino e teste, feature 
scaling e conversão para o formato LIBSVM. 
 
2.1 O primeiro estágio consiste em embaralhar as linhas do conjunto de dados, para 
evitar que os conjuntos de treino e teste possuam uma proporção diferente da 
quantidade de amostras de cada classe, gerando um viés no treinamento e 
consequentemente uma classificação ruim. 
 
2.2 O segundo estágio consiste na subdivisão do conjunto de dados entre dados de 
treino e teste, para que seja possível avaliar a performance do modelo treinado [10]. É 
uma boa prática reservar entre 20 e 30% do conjunto de dados para testes. 
 
2.3 O terceiro estágio é o feature scaling, que é uma técnica que consiste em utilizar 
manipulações matemáticas para que todas as amostras do conjunto de dados estejam 
dentro de uma mesma faixa de valores [11]. A literatura apresenta diversas formas de 
utilizar essa técnica, como min-max e normalização zero-mean [12], cujas equações são 
apresentadas no Anexo 4, onde xk'(i) representa uma variável não escalonada, min(xk') 
e max(xk') representam os valores mínimo e máximo da coluna (característica), xk é a 
média e σk o desvio padrão. 
 
2.4 A LIBSVM armazena os dados de uma forma bastante particular, o que torna 
necessário um quarto estágio para adaptação do conjunto de dados para esse formato. 
Detalhes sobre essa conversão são mostrados em [13]. 
 
3.0 Uma vez que a etapa da manipulação do conjunto de dados está finalizada, é dado 
início à etapa de treinamento do modelo. Isso é realizado através da função LIBSVM 
svmtrain, que recebe como parâmetros o conjunto de dados de treino (com as 
características e rótulos de todas as amostras), o tipo de algoritmo SVM, a função kernel 
e os hiperparâmetros, que são parâmetros livres que não são diretamente aprendidos 
com o estimador [9]. Neste trabalho é utilizado o classificador C-SVM e o kernel RBF, 
portanto os hiperparâmetros são o parâmetro de regularização C e o parâmetro livre γ. 
Esses hiperparâmetros são estritamente positivos e devem ser cuidadosamente 
escolhidos, pois tem influência direta no aprendizado do modelo. Alguns valores podem 
gerar um bom resultado no treinamento e falhar na capacidade de generalização - um 
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efeito chamado overfitting -, enquanto outros podem gerar uma separação tão linear que 
não é capaz de classificar os dados corretamente em nenhuma etapa [14]. 
 
Para encontrar a melhor combinação de hiperparâmetros, é utilizada uma técnica 
chamada grid search, que através de uma validação cruzada (cross-validation, CV) 
identifica qual delas irá se ajustar melhor ao conjunto de dados, evitando um overfitting 
[15]. A CV calcula um erro de generalização para cada combinação de C e γ, e ao final, 
aquela que obtiver o menor erro é escolhida para o treinamento do modelo. 
 
4.0 O treinamento do modelo gera um arquivo contendo informações sobre os 
parâmetros de classificação, como os vetores de suporte e o kernel. Para criar um 
classificador facilmente adaptável para outras plataformas foi necessário desenvolver 
um algoritmo que interprete as informações contidas nesse arquivo e realize a 
classificação de forma simples para embarcar em outros dispositivos. Com esse 
propósito, foram criadas as funções kernel e predict, para classificação binária, e a 
função oneVSone para conjuntos de dados com mais de duas classes. 
 
4.1 A função kernel é utilizada dentro da função predict, e contém as equações 
correspondentes ao kernel escolhido. No caso deste trabalho, foi usado o kernel RBF, 
cuja equação é mostrada no Anexo 3. 
 
4.2 A função predict recebe o modelo treinado, os vetores de suporte e seus respectivos 
rótulos e pesos, γ, rótulos de classe positivos e negativos, e os dados não classificados. 
Através das informações contidas no modelo treinado ele utiliza as equações do 
hiperplano de classificação e o classificador, além de aplicar a função kernel. Caso o 
usuário deseje utilizar outro tipo de kernel, é necessário apenas alterar as equações 
inseridas na função kernel. A função predict retornará os resultados da classificação, 
apresentando as classes e score de classificação. 
 
4.3 A função oneVSone desenvolvida aplica diretamente a metodologia discutida 
anteriormente (one-versus-one), através da combinação de classificadores binários. 
Neste trabalho, ela foi desenvolvida para 3 classes (falta externa, falta interna e 
energização, respectivamente, EF, IF e EN), portanto, além dos dados que seriam 
requeridos para a função predict, ela recebe 3 modelos de classificação binária 
treinados (EF versus IF, IF versus EN, EN versus EF), ao invés de apenas um. Ela utiliza 
a função predict em cada um desses modelos, e retorna a classe correspondente a 
função com mais votos. 
 
5.0 A validação do método foi feita através da comparação do score de classificação e 
da matriz de confusão obtida com a função predict da LIBSVM e a função desenvolvida 
neste trabalho. O objetivo era obter resultados aproximadamente iguais com ambos os 
algoritmos. Após a validação do método, existe a possibilidade de embarcá-lo em algum 
sistema físico. Espera-se que esta etapa seja facilitada com o método proposto, pois as 
funções kernel, predict e oneVSone são aplicações matemáticas da SVM e não 
dependem de nenhuma linguagem de programação específica. 
 
Resultados e Discussões 

 
O sistema foi simulado no Alternative Transient Program (ATP), conforme ilustrado no 
Anexo 5, e apresenta um transformador de potência com seus enrolamentos primário e 
secundário conectados aos barramentos de 230 kV e 69 kV, respectivamente. As 
correntes medidas nos transformadores de corrente CT1 e CT2 são entradas para o 
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método proposto, onde são amostradas a uma frequência de amostragem de 15360 Hz 
(256 amostras por ciclo de 60 Hz). Detalhes sobre as etapas de pré-processamento, 
bem como os parâmetros do sistema, são tratados em [8]. 
  
Foram gerados 4 conjuntos de dados, que apresentavam faltas externas (840 
amostras), faltas internas (1400 amostras), faltas internas críticas (392 amostras) e 
energizações do transformador (362 amostras). O método proposto utiliza as energias 
dos coeficientes wavelet de operação e restrição das correntes, propostas em [16]. No 
momento que algum distúrbio (falta interna, falta externa ou energização do 
transformador) é detectado, as energias diferenciais aumentam repentinamente e o 
algoritmo de classificação SVM é habilitado. Em seguida, um vetor contendo as 
primeiras oito amostras pós-falta das energias wavelet de operação e restrição das 
fases A, B e C, com ambas sequências positivas e negativas, é armazenado, gerando 
64 características de entrada para cada observação. Essas 64 características são 
usadas como entradas para a função de predição, para que assim a SVM já treinada 
possa classificar o evento ocorrido. 

O kernel escolhido para o treinamento com a LIBSVM foi o RBF, portanto foi necessário 
realizar o grid search para encontrar os melhores valores de C e γ para cada modelo e 
assim obter a acurácia mais alta possível sem gerar um overfitting. No modelo binário, 
que classificava as energizações do transformador e faltas internas (normais e críticas), 
foram obtidos C=1 e γ =100. Para o modelo multiclasse, que classificava as faltas 
internas, externas e energizações do transformador, foram obtidos C=10 e γ=10 nos 
dois primeiros classificadores binários e C=1000 e γ=100 no terceiro, que classificava 
faltas internas e externas. 

1.0 Avaliação da performance do algoritmo binário 

O Anexo 6 apresenta as matrizes de confusão geradas pelo classificador da LIBSVM e 
do modelo proposto, respectivamente. A diagonal principal da matriz apresenta a 
porcentagem de eventos classificados corretamente, e os demais elementos 
representam as classificações incorretas. 

De acordo com as matrizes, ambos os classificadores obtiveram uma taxa de 100% de 
acerto, classificando corretamente todas as faltas internas e energizações do 
transformador. Estes eventos foram classificados corretamente em um tempo máximo 
de 8 amostras após a detecção do evento, o que torna o método proposto bastante 
rápido para fins de classificação de perturbações elétricas. A validação através da 
comparação dos scores de classificação mostrados na tabela do Anexo 7, também foi 
comprovada. 

Como mostra a tabela, que apresenta os scores de classificação de 10 amostras 
aleatórias da LIBSVM e do classificador desenvolvido, para todos os casos os scores 

obtidos foram os mesmos em ambos os classificadores. 

2.0 Avaliação da performance do algoritmo multiclasse 

O Anexo 8 apresenta as matrizes de confusão geradas pelo classificador da LIBSVM e 
do modelo multiclasse proposto, respectivamente. 

De acordo com as matrizes, o classificador da LIBSVM obteve uma taxa de 99,8% de 
acerto, errando apenas a classificação de uma falta interna, apontada pelo classificador 
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como falta externa. Já a matriz de confusão do modelo proposto obteve uma taxa de 
acerto de 99,7%, errando a classificação de uma falta interna, indicada como externa, 
assim como ocorreu no classificador da LIBSVM. Os eventos foram classificados 
corretamente em um tempo máximo de 8 amostras após a detecção do evento. Mesmo 
que o desempenho do svmpredict LIBSVM seja ligeiramente diferente do modelo 
desenvolvido, isso pode ter ocorrido devido à implementação one-versus-one ser 
diferente da estratégia multiclasse da LIBSVM, uma vez que esta recebe apenas um par 
de C e γ como valores de entrada, diferentemente de modelo one-versus-one 
implementado, que carrega um par de C e γ para cada classificador binário interno. 
Apesar disso, é possível validar o desempenho do algoritmo multiclasse desenvolvido, 

uma vez que os resultados de ambas as matrizes de confusão são muito similares. 

 

  

 

Conclusão 

 
Através desta aplicação na classificação de faltas em transformadores de potência foi 
possível validar a eficiência e a viabilidade da metodologia proposta para 
implementação do SVM online. Devido ao treinamento realizado através LIBSVM, uma 
plataforma que permite que todas as etapas do treinamento sejam realizadas de forma 
simples, automática, e que fornece suporte para sua utilização em diferentes linguagens 
de programação, este método torna-se bastante acessível. Os algoritmos utilizados 
neste trabalho foram testados com diferentes tipos de conjunto de dados, variando o 
número de amostras, características, classes, e sua eficiência foi igualmente validada, 
o que torna esse método aplicável para diversas outras áreas além da engenharia 
elétrica. Por mais que esta função tenha sido desenvolvida e testada em MATLAB, a 
metodologia proposta pode ser facilmente adaptada para linguagens como C/C++, 
Python, entre outras, e posteriormente embarcada em hardware, permitindo sua 
aplicação em outras situações com requisitos em tempo real. 
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Anexo 1 - Função do hiperplano de classificação 

 

 

Anexo 2 - Função do hiperplano com o kernel 

 

 

Anexo 3 - Função kernel RBF 
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Anexo 4 - Feature scalling 

 

 

Anexo 5 - Diagrama monofásico do sistema elétrico 
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Anexo 6 - Matrizes de confusão dos modelos binários 

 

 

Anexo 7 - Scores de classificação 
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Anexo 8 - Matrizes de confusão dos modelos multiclasse 
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TÍTULO: Estudo da aplicação de Processos Oxidativos Avançados utilizados para 

tratamento de efluentes com corantes e proposta de tratamento foto-Fenton e análises 

para efluente de indústria têxtil local. 

Resumo 

Em paralelo aos avanços tecnológicos e à aceleração da produção dos bens de 
consumo, ocorreu a intensificação da necessidade da disponibilidade dos recursos 
hídricos e consequentemente o descarte de efluentes contaminados ao longo do 
processo produtivo. O presente relatório fez uma revisão bibliográfica sobre os principais 
Processos Oxidativos Avançados estudados para tratamento de efluentes de indústrias 
têxteis, ou contaminados por corantes sintéticos e seus principais resultados. Os 
estudos analisados foram focados em aplicações fotoquímicas, e obtiveram resultados 
promissores em relação à sua eficiência no tratamento de tais efluentes. Além disso, 
também foi obtido um resultado preliminar, analisado anteriormente, da aplicação do 
processo foto-Fenton em efluente real de indústria têxtil local (Natal/RN), o qual se 
mostrou eficiente na remoção de cor e DQO. Este trabalho mostra que o processo é 
promissor para o tratamento deste tipo de efluente e aponta o caminho para o 
refinamento dos estudos na direção da aplicabilidade o método em escala real. 
 
Palavras-chave: Efluente Têxtil, Processos Oxidativos Avançados, foto-Fenton 

TITLE: Study of the application of Advanced Oxidative Processes used for the treatment 

of effluents with dyes and proposal of photo-Fenton treatment and analysis for local 

textile industry effluent. 

Abstract 

In parallel with technological advances and the acceleration of the production of 
consumer goods, there has been an intensification of the need for availability of water 
resources and consequently the disposal of contaminated effluents throughout the 
production process. This report made a literature review on the main Advanced Oxidative 
Processes studied for the treatment of effluents from textile industries, or contaminated 
by synthetic dyes and their main results. The studies analyzed were focused on 
photochemical applications, and obtained promising results regarding their efficiency in 
the treatment of such effluents. In addition, a preliminary result was also obtained, 
previously analyzed, from the application of the photo-Fenton process in real effluent 
from the local textile industry (Natal/RN), which proved to be efficient in color and COD 
removal. This work shows that the process is promising for the treatment of this type of 
effluent and points the way for the refinement of the studies in the direction of the 
applicability of the real scale method. 
 
Keywords: Textile Effluent, Advanced Oxidative processes, Photo-Fenton 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3291 

 

Introdução 

A água é essencial à vida humana e a sociedade evoluiu focada neste elemento, o 
reconhecimento da sua importância se deu logo na formação das primeiras cidades, 
uma vez que, eram localizadas próximas de rios ou fontes de água potável. A utilização 
da água se estendeu alcançando os processos de produção. O Brasil, por muitos anos, 
teve seu destaque no setor primário, mas a partir da segunda metade do século XX 
passou por um grande processo de industrialização. As atividades industriais 
desenvolvidas no Brasil tem uma variabilidade significativa em cada região, no sudeste 
está a maior concentração industrial. O perfil da atividade industrial na região Nordeste, 
região de estudo do artigo é vinculado à produção têxtil e ao setor sucroenergético 
(ANA,2017). Diante dos avanços tecnológicos e aceleração da produção dos bens de 
consumo, se intensificou também a necessidade da disponibilidade dos recursos 
hídricos, 71% da superfície do planeta terra é composto por água, porém cerca de 1% 
está disponível para consumo, a partir da disponibilidade e aumento do consumo se 
enxergou a necessidade de tomar medidas sustentáveis, dentre elas o tratamento de 
efluentes, reutilização e preservação dos corpos hídricos uma realidade. De acordo com 
a Agência Nacional das Águas (2017), a retirada de água para abastecimento industrial 
no Brasil chegou a 207,1 m³/s em 2013, sendo 70% superior à vazão de 2002, caindo 
para 192,41 m³/s em 2015 decorrentes da queda de atividade industrial brasileira. A 
vazão consumida em 2013 foi 55%, ou seja, 45% da água retirada para abastecimento 
industrial retornam na forma de efluente. O Nordeste por sua vez é a segunda maior 
região 42,26m³/s no que diz respeito a demanda hídrica industrial, ficando atrás apenas 
da região sudeste 90,33m³/s. O setor têxtil pode ser classificado como um dos principais 
consumidores de água no Rio Grande do Norte, pois é um forte setor industrial do 
estado. Dentre os vários setores industriais responsáveis pela poluição, o setor de 
acabamento têxtil merece destaque devido ao grande consumo de água e produtos 
químicos usados durante o processo de tingimento de seus tecidos, produzindo desta 
maneira, efluentes altamente coloridos (BARRETO, 2006). Nas indústrias têxteis o 
efluente apresenta uma elevada vazão, além de contaminação por diferentes corantes, 
o que confere elevada cor e Demanda Química de Oxigênio (DQO). Como uma medida 
para reduzir o impacto da disposição dos efluentes da indústria têxtil são aplicados 
métodos tradicionais, como processos físico-químicos e tratamentos biológicos. 
Algumas indústrias remanejam seus efluentes para a companhia de águas e esgotos do 
Estado (CAERN), enquanto outras realizam o tratamento completo e conseguem fazer 
a reutilização no processo produtivo (LEITE,2018). Neste trabalho é apresentada uma 
breve revisão bibliográfica dos processos oxidativos avançados utilizados para 
tratamento de efluentes da indústria têxtil, fazendo uma comparação com resultados 
obtidos, em estudos anteriores, com a aplicação do foto-Fenton para tratamento de 
indústria têxtil local, com o objetivo de aumentar a eficiência e diminuir custos para o 
tratamento do efluente estudado. 
 
Metodologia 

 
Para alcançar o objetivo proposto foi realizado um levantamento bibliográfico, a partir 
da busca e análise de referências publicadas em diversos meios de divulgação científica 
no país, utilizando os portais de busca: Google Acadêmico, Scielo e periódicos CAPES. 
Foram consultadas teses, dissertações e artigos que apresentam estudos voltados para 
os diversos tratamentos empregados aos efluentes da indústria têxtil, como também 
aplicação dos POAs e análise colorimétrica.  
Além da revisão bibliográfica, também foi analisado uma base de dados de pesquisas 
anteriores, com a aplicação do foto-Fenton no mesmo efluente a ser estudado no 
presente trabalho. Realizadas pelo grupo de pesquisa de fotoquímica no Núcleo de 
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Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás - NUPEG, da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, documentadas em trabalhos anteriores. A partir dos dados obtidos 
anteriormente, foi proposta uma nova metodologia de avaliação para eficiência do 
tratamento aplicado. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 POAs aplicados e métodos de análises  
  
Os efluentes da indústria têxtil apresentam um alto potencial poluidor caso não recebam 
os tratamentos apropriados, devido principalmente ao uso de corantes variados, que por 
sua vez são de difícil degradação. Para compreender e fazer uma comparação entre os 
tipos de tratamentos oxidativos avançados estudados atualmente no ramo, realizou-se 
um pequeno levantamento bibliográfico. O qual a síntese dos estudos, com os 
resultados mais promissores se encontram na Tabela 1.  
  
Todos as 6 pesquisas levantadas acima, apontaram os POAs como processos eficientes 
na redução da cor e DQO dos efluentes têxteis. Podendo destacar os processos 
fotoquímicos, e especialmente o foto-Fenton com eficiências superiores a 90%.  
  
3.2 Efluente da indústria têxtil estudada 
  
 3.2.1 Vazão e corantes utilizados 
  
 A vazão média do efluente é 100 m³/hora, o efluente possui carga de corantes, os 
principais aplicados na indústria em questão são: 

•  Corantes dispersos: Este grupo de corantes caracteriza-se como compostos 
solúveis em água capazes de tingir fibras de celulose através das interações de 
Van der Waals. A afinidade do corante é aumentada pelo uso de eletrólitos, pela 
planaridade na configuração da molécula do corante ou a dupla ligação 
conjugada que aumenta a adsorção do corante sobre a fibra. Esta classe de 
corantes é constituída principalmente por corantes contendo mais de um grupo 
azo (diazo, triazo e etc.) ou pré-transformados em complexos metálicos 
(GUARATINI; ZANONI,2000).  

• Corantes reativos: Os corantes reativos são amplamente utilizados na indústria 
têxtil devido a sua boa estabilidade durante a lavagem e por apresentarem 
procedimentos simples de tingimento, sendo a principal classe de corantes 
utilizada para tingir celulose e algodão. Sua fixação nos tecidos ocorre por meio 
do grupo eletrofílico, capaz de formar ligação covalente com grupos hidroxila das 
fibras celulósicas ou com grupos amino, hidroxila e tióis das fibras protéicas, e 

também com grupos amino das poliamidas (Kunz et al., 2002). 

  
3.2.2 Tratamentos aplicados no efluente estudado 
  
 O tratamento utilizado atualmente, com o intuito apenas de atender os requisitos 
exigidos pela CAERN quando à demanda química de oxigênio consiste no tratamento 
biológico aerado com adição de polieletrólitos. 
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 3.4 Análise de resultados anteriores - Aplicação de foto-Fenton no efluente 
estudado  
  
Em estudos anteriores se realizou uma série de experimentos com o intuito de monitorar 
a resposta do efluente ao tratamento com foto- Fenton, que consiste na oxidação do 
poluente pelo peróxido de hidrogênio (H2O2) catalisada por Fe3+ e luz UV, geralmente 
em meio ácido (BRITO & SILVA, 2012). O parâmetro usado para analisar a eficiência 
foi a Demanda Química de Oxigênio (DQO), pelo método de colorimetria. Para o tempo 
de reação de 45min alcançou-se uma eficiência máxima de 75,6%. Como pode-se 
observar no gráfico 1, o comportamento da DQO sofre uma elevação inicial, devido a 
adição do peróxido e conforme a oxidação dos poluentes acontecia, a demanda química 
de oxigênio era reduzida devido ao consumo simultâneo do oxidante e dos compostos 
orgânicos, além da oxidação de inorgânicos Comprovando que a reação está ocorrendo 
e que o processo é favorável para diminuição da carga orgânica. Além dos resultados 
de DQO, apesar de não ter sido realizada a análise colorimétrica, por falta de 
equipamentos, pode-se notar uma drástica mudança de cor no efluente. Na figura 1, 
observa-se a evolução conforme o tempo de reação. E na 2, o efluente inicial e o final 
após a reação e filtragem.  
  
3.5 Proposta de novo método de análise  
  
Visto a comprovação da eficiência do tratamento aplicado, propõem-se que além dos 
resultados de DQO das pesquisas anteriores, se faz necessário um aprofundamento 
nos métodos analiticos aplicados. Avaliando as figuras 1 e 2 , fica perceptível a remoção 
de cor, indicando assim a necessidade de uma análise colorimétrica como um indicativo 
de sucesso no tratamento. E de acordo com a tabela 1, ou seja, com estudos realizados 
tanto com efluentes sintéticos, quanto reais, a utilização de parâmetros como DQO e 
cor, são eficazes na demonstração de resultados de tais tratamentos. Visto que são os 
parâmetros mais afetados pela adição dos corantes usados pela indústria têxtil. 
 

Conclusão 

 
Por fim, pode-se dizer que o tratamento sugerido e estudado, a aplicação do foto-Fenton 
apresenta resultados promissores. No entanto, os estudos precisam ser refinados, 
melhorando as dosagens e tempo de reação, a fim de otimizar técnica e 
economicamente a aplicação em escala real. 
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Tabela 1 - Síntese dos estudos encontrados: POAs aplicados aos tratamento de 
indutrias têxteis. (fonte: autoria própria) 
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Gráfico 1 - Comportamento da DQO durante reação foto-fenton, por minutos. (fonte: 
autoria própria) 

 

 

Figura 1 - Comportamento da cor conforme reação foto-fenton. (fonte: autoria própria) 
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Figura 2 - Cor do efluente inicial e final, respectivamente. (fonte: autoria própria) 
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TÍTULO: Movimento coletivo e dinâmica de populações 

Resumo 

Nosso trabalho teve como referência alguns artigos que estudam a existência da grande 
Biodiversidade na terra por meio do jogo Pedra-Papel-Tesoura. Estudamos esta 
temática por meio de simulações numéricas tipo Monte Carlo, desenvolvendo um código 
que utiliza vários recursos de programação: diferentes linguagens como C e Shellscript, 
equações diferenciais, e diversos softwares como gnuplot e ffmpeg. Afim de tentar obter 
resultados semelhantes aos observados na literatura, usamos a mobilidade não-padrão 
na forma de uma vantagem evolutiva existente na natureza chamada "kinesis" 
 
Palavras-chave: kinesis, simulações, ecologia, movimento, pedra-papel-tesoura 

TITLE: Collective movement and population dynamics 

Abstract 

Our work has as reference some articles that study the existence of the great Biodiversity 
through the game Rock-paper-scissors. We studied this subject through numerical 
simulations like Monte Carlo, developing a code that uses several programming: different 
languages like C and Shellscript, differential equations, and several software such as 
gnuplot and ffmpeg. In order to obtain results similar to those observed in the literature, 
we use non-standard mobility in the form of an evolutionary advantage existing in nature 
called "kinesis" 
 
Keywords: kinesis, simulations, ecology, movement, rock-paper-scissors 

Introdução 

Motivados a entender como o ecossistema funciona, as interações entre as espécies 
que nele habita, simulamos computacionalmente as principais interações existentes 
entre espécies do mesmo ambiente na natureza. A predação que é uma relação 
interespecífica entre duas espécies que gera baixa de um lado, reprodução que gera 
mais indivíduos de uma determinada espécies, mobilidade, que é o deslocamento entre 
as espécies. Começamos reproduzindo um resultado muito interessante de espirais que 
eram formados durante uma simulação completamente aleatória, esses espirais 
assemelham-se muito aos de estudos já publicados sobre a influência dos jogos Pedra-
Papel-Tesoura. O movimento Kinesis faz parte dos movimento em resposta à um 
estimulo, porém não direcional, esse estimulo podem ser diversos, sol, luz, temperatura. 
No nosso estudo o estimulo se dá em relação à um balanço feito entre a quantidade de 
presas e predadores, isso dá à espécie selecionada uma inteligência a mais sobre as 
demais espécies envolvidas. 
 
Metodologia 
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As regras do jogo Pedra-Papel-Tesoura são: Pedra vence tesoura, tesoura vence papel 
e papel vence pedra, isso se repete de forma cíclica, no código representamos esse 
jogo utilizando 3 espécies, cada uma representando um jogador. As metodologias 
utilizadas foram, desenvolver as funções de interações entre as espécies. Com essa 
essa etapa concluída, e a confirmação de que as simulações estavam gerando 
resultados coerentes com os estudos relacionados. Partimos para a implementação da 
função kinesis no código. Para tal, criamos uma função que permitisse que a espécie 
selecionada com a kinesis, tivesse condições de avaliar o ambiente ao seu redor. Pois 
isso era de extrema importância, porque com essa visão diferenciada, é que a mesma 
poderia reagir mudando sua velocidade de movimento, de acordo com o estímulo. Esse 
estimulo batizamos de “kappa_kinesis”, ele varia de acordo com uma diferença entre a 
quantidade de presas e predadores presentes no ecossistema, essa diferença é 
colocada numa função exponencial em módulo, e o resultado será o fator que multiplica 
a velocidade de movimento da espécie possui essa vantagem no seu deslocamento, 
tendo em vista que as outras duas se deslocam de forma aleatória. Logo, caso haja 
mais presa naquele ambiente analisado, a espécie que possui a kinesis, desacelera seu 
movimento. Isso permite que a mesma passe mais tempo se alimentando naquele 
ambiente definido pelo raio. Porém se houver mais predadores, ela acelera e sai mais 
rapidamente dali,evitando assim de ser mais predada, mesmo que não direcionalmente, 
até achar novamente um local dentro do grid considerado agradável. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados observados foram bem interessantes. Após tudo implementado e 
funcionando, fizemos alguns experimentos ligando o kinesis na espécie 01 (laranja). O 
resultado foram obtidos para com raio de visão 2 e 3. Observamos que quando usamos 
raio 2, a espécie que tinha kinesis, teve uma desvantagem grande em relação as outras. 
Como o raio de visão é muito pequeno, não é possível que a espécie analise de forma 
eficaz, como podemos observar nas densidades populacionais na figura (1.0). Os 
padrões espaciais gerados nessa simulação também se encontra disponível na figura 
(1.1). Já quando refizemos a mesma simulação com um raio de visão maior, a espécie 
que tinha kinesis se mostrou com uma dominância maior, como notamos no gráfico que 
se encontra na figura (2.0). A espécie laranja que estava perdendo na primeira 
simulação, agora está no topo, e as outras duas que se deslocam aleatóriamente estão 
abaixo da laranja. Nos padrões espaciais encontrados nessa simulação também é 
possível observar uma maior quantidades de indivíduos da espécie 01, observados na 
figura (2.1). A simulação do tradicional Pedra-Papel-Tesoura, gera espirais muito bem 
definidas. Nesse caso, o gráfico da dinâmica da densidade populacional encontra-se na 
figura (3.0), enquanto que o padrão espacial gerada nessa simulação está na figura 
(3.1). 
 
Conclusão 

 
Concluímos que o kinesis muda o formato dos padrões espirais formados no modelo 
com mobilidade padrão e a forma como as espécies interagem e suas populações 
mudam. Concluimos também que o efeito de kinesis só é positivo para as espécies se 
o raio de visão dos indivíduos é grande. Nosso objetivo agora é compreender o motivo 
dessa mudança, e compreender todos os efeitos que esse comportamento gera no 
ecossistema. Além disso, no futuro pretendemos implementar o Táxis, que também é 
uma forma de movimento em resposta à estímulos externos, porém dessa vez 
direcional, e compreender também os efeitos gerados no ambiente. 
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Figura (1.1) 

 

 

Figura (2.0) 
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Figura (2.1) 

 

 

Figura (3.0) 
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Figura (3.1) 
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TÍTULO: ANÁLISE TRIBOLÓGICA DE UM LUBRIFICANTE ADITIVADO COM 

NANOPARTÍCULAS DE CARBONO AMORFO SUPER HIDROGENADAS. 

Resumo 

 

Este estudo se concentra em analisar influência tribológica da concentração de 
nanopartículas de carbono amorfo como aditivo de um óleo de soja epóxidado. Os 
materiais avaliados foram os lubrificantes nas condições de 0%, 0,05%, 0,1% e 0,2% de 
concentração de nanopartículas. No ensaio tribológico foi utilizado um tribômetro pino 
contra disco e configuração de contato não-conforme, com uma esfera de aço SAE 
52100 como contra corpo e um disco de aço SAE 1045 como corpo de prova. Uma 
câmera de alta velocidade foi utilizada para avaliar a manutenção de filme lubrificante 
durante o ensaio. As velocidades de deslizamento e as cargas aplicadas se mantiveram 
constantes em 0,314 m/s e 100 N, respectivamente. A distância de deslizamento 
permaneceu constante em 1130,2 m. Os resultados mostram que a adição das 
nanopartículas tem um efeito de diminuição do coeficiente de atrito, bem como na 
capacidade do lubrificante de dissipar calor. 

 
 

Palavras-chave: tribologia, nanopartículas, lubrificantes, atrito. 

TITLE: TRIBOLOGICAL ANALYSIS OF A LUBRICANT WITH AMORPHOUS CARBON 

NANOPARTICLES AS ADDITIVE. 

Abstract 

 

This work focus on analysing the tribological influence of different dispersion values of 
amorphous carbon nanoparticles in a epoxidized soy-based lubricant. Four 
concentrations of the lubricant were evaluated, with 0%, 0,05%, 0,1% and 0,2% of 
nanoparticles. Tests were performed on a pin-on-disc tribometer during sixty minutes 
with normal load of 100 N, at linear speed of 0,314 m/s, in which a sphere ball, made of 
SAE 52100 steel, with 8 mm of diameter was pressed against a 1045 steel disc. A high 
speed camera was used for evaluate the maintenance of lubricante on the contact 
surface during the tests. The results showed that the addition of nanoparticles has a 
significant effect on the friction coefficient of the lubricant, as well as on the lubricant 

capacity of heat transfer. 
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Keywords: tribology, nanoparticles, lubricant, friction. 

Introdução 

O desgaste de elementos mecânicos são, geralmente, a causa principal das falhas em 
máquinas industriais, uma vez que a maioria delas funcionam por tempo prolongado e 
buscam acompanhar altos regimes produtivos. Um elemento essencial na manutenção 
da integridade dos elementos das máquinas que estão sujeitas a esses regimes é o 
lubrificante. Contudo, o uso exacerbado de lubrificantes não se aplica em todos os 
casos. Existem situações em que prevalecem maiores pressões de contato e é preciso 
trabalhar com regimes de lubrificação que comportam uma menor quantidade de 
lubrificante em resposta às altas cargas. 
Nesse contexto, fez-se necessário o desenvolvimento de lubrificantes de alta 
performance, revestimentos e materiais com baixo atrito e alta resistência ao desgaste. 
Araújo Neto et al. (2016), em seu estudo com respeito à lubrificantes sólidos, observou 
que a resistência ao desgaste do politetrafluoretileno é melhorada ao reforçar o material 
com rejeito de scheelita. Esse compósito havia sido desenvolvido por Souza (2015) em 
sua tese de doutorado. No que tange à formulação de lubrificantes líquidos, além de um 
óleo base é preciso adicionar aditivos que visam melhorar ou suprir características 
importantes do óleo. Alves (2008) concluiu que em situações onde o filme lubrificante 
hidrodinâmico é incapaz de abranger toda a superfície do elemento, aditivos 
antidesgaste (AW) e de extrema pressão (EP) podem reagir, devido à elevação da 
temperatura, com a superfície do metal e formar camadas de reações triboquímicas, 
prevenindo o contato direto entre os corpos. Ao evitar o contato direto, o atrito é levado 
à patamares mais baixos e o desgaste severo é evitado como consequência. A maior 
preocupação, entretanto, com o uso desses aditivos está na toxicidade ao meio 
ambiente. 
Visando a minimização desse impacto ambiental, investigações que buscam opções 
menos toxicas têm sido realizadas no campo da nanotecnologia. Nanopartículas de 
óxidos se apresentam como uma alternativa para os aditivos EP convencionais. Os 
mecanismos que promovem a redução do atrito e a prevenção do desgaste das 
nanopartículas têm sido associados ao seu efeito coloidal, efeito de rolamento, formação 
do filme protetor e terceiro corpo. Chillas-Castilho e Spikes (2003) identificaram que, em 
baixas velocidades, as nanopartículas penetram rolando nas superfícies de contato e 
formam filmes descontínuos. Dessa maneira, vê-se que o regime de lubrificação e o 
comportamento do lubrificante, quando aplicado em superfícies que apresentam 
movimento relativo, são influentes no coeficiente de atrito e nas taxas de desgaste do 
par tribológico. 
O objetivo desse trabalho é avaliar a influência tribológica da concentração de 
nanopartículas de carbono amorfo como aditivo do óleo de soja epóxidado. Um 
tribômetro com configuração pino contra disco foi utilizado para avaliar parâmetros de 
atrito, temperatura e desgaste, bem como uma câmera de alta velocidade foi utilizada 
para avaliar a manutenção do filme lubrificante durante o ensaio tribológico. 

  

 
Metodologia 

 
O trabalho foi estruturado em três fases. Inicialmente realizou-se a montagem da 
estrutura da câmera no tribômetro, bem como os testes iniciais e ajustes. A segunda 
fase consistiu na preparação dos corpos de prova, englobando a usinagem 
e a aferição da rugosidade necessária para enquadrá-los às normas de ensaio. Então, 
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foram realizados os ensaios tribológicos lubrificados no tribômetro pino-sobre-disco, 
juntamente às filmagens. 

2.1. Materiais 

Foi utilizado como lubrificante um óleo de soja epoxidado, aditivado com três 
concentrações diferentes de nanopartículas de carbono amorfo super hidrogenadas: 
0,05%, 0,1% e 0,2%. Como corpo e contra corpo, para o ensaio tribológico, discos de 
aço SAE 1045 torneados e retificados e esferas de aço SAE 52100, com 8 mm de 
diâmetro, foram selecionados. A rugosidade do disco enquadrou-se nos padrões 
definidos na norma G99 ao apontar um valor de Ra de 0,357 μm. 

2.2. Ensaio Tribológico 

O ensaio pino-contra-disco com contato não-conforme (esfera-plano) foi utilizado, 
estabilizando-se a velocidade e a pressão de contato. Ainda, uma câmera de alta 
velocidade foi acoplada ao sistema, possuindo uma lente com distância focal de 35 mm 
à 75 mm. A Tabela 1 contém os parâmetros utilizados na realização dos ensaios. 

Tabela 1. Parâmetros dos ensaios variando-se apenas a concentração de 
nanopartículas. 

O equipamento realiza a aquisição dos dados pertinentes por meio de um sensor LVDT, 
ou Linear Variable Differential Transformer, uma célula de carga e um termopar. É 
importante lembrar que o LVDT é um sensor de proximidade, ou seja, o sinal enviado 
ao controlador é referente à posição atual em que o sensor se encontra. No início do 
ensaio um patamar inicial é informado ao sistema e a partir desse parâmetro o sensor 
irá avaliar o que ocorre do decorrer do ensaio. A Figura 1 apresenta o desenho 

esquemático do aparato de ensaio. 

Figura 1. Desenho esquemático da montagem do tribômetro pino-sobre-disco para esse 
trabalho. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

A Figura 2 mostra os resultados de profundidade de desgaste em função da distância 
de deslizamento para todas as concentrações. Antes de tudo, é necessário analisar o 
comportamento decrescente no início do gráfico em todos os casos. Esse 
comportamento se deve à acomodação do óleo na região entre o corpo e o contra corpo, 
fazendo com que o sensor LVDT tenha seu nível elevado. À medida que o ensaio se 
desenvolve e o óleo penetra na região desgastada, esse nível volta a crescer, indicando 
uma maior penetração da esfera na trilha de desgaste. É possível perceber que o óleo 
aditivado com 0,1% de nanopartículas apresentou a maior variação da profundidade, 
enquanto o óleo base apresentou a menor. Ao avaliar o óleo carregado com 0,05% de 
nanopartículas de carbono amorfo percebe-se que o sensor não volta a verificar uma 
penetração na trilha, enquanto o declive no início no ensaio é menos abrupto que em 

todos os outros casos. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3307 

 

Figura 2. Profundidade de desgaste em função da distância de deslizamento para todas 
as concentrações. 

De maneira simultânea, avalia-se o comportamento do coeficiente de atrito com a 
variação das nanopartículas na Figura 3. Aqui, pode-se perceber que o óleo aditivado 
com 0,05% de nanopartículas de carbono amorfo possibilita uma maior distância de 
deslizamento à coeficientes de atrito inferiores à todas as outras condições. Ao manter 
o coeficiente de atrito, as condições com 0,05% e 0,2% indicam uma possível interação 
das nanopartículas com a superfície desgastada. A condição à 0,1% apresenta a maior 
flutuação do coeficiente de atrito, o que pode estar relacionado ao constante 
desprendimento de material da trilha de desgaste. O óleo base apresentou o maior 

coeficiente de atrito durante o ensaio. 

Figura 3. Coeficiente de atrito para todas as condições em função da distância de 
deslizamento. 

Ainda, avaliando na Figura 4 a variação da temperatura em função da distância de 
deslizamento, pode-se perceber que a condição onde o óleo foi aditivado com 0,1% de 
nanopartículas apresentou a maior variação de temperatura, com uma variação de 4,4 
°C. Para o óleo carregado com 0,2% a variação foi de 3,5 °C, enquanto que a variação 
de temperatura para o óleo à 0,05% foi de 3,8%. Para o óleo base a variação se mostrou 

a menor, sendo de 2,5 °C. 

Figura 4. Variação da temperatura para todas as condições em função da distância de 
deslizamento. 

Com o auxílio da câmera de alta velocidade é possível ver que o lubrificante se manteve 
na superfície do material durante o ensaio, porém em quantidades diferentes para cada 
condição estudada. A Figura 5 mostra o instante imediato ao inicial e o final do ensaio, 
à 0,05%. É possível perceber em (a) que uma quantidade de lubrificante se mantém, 
permitindo que, em (b), a quantidade de óleo decomposto seja pequena. Essa 
manutenção da quantidade de óleo na trilha de desgaste justifica o atrito em níveis 
baixos como foi verificado anteriormente. 

Figura 5. Instante imediato ao inicial (a) e final (b) do ensaio de desgaste com óleo 
aditivado à 0,05%. 

A Figura 6 apresenta imagens do instante posterior ao início do ensaio, bem como o 
instante final, para o óleo à 0,1%. Percebe-se em (a) que, ao sair da inércia, uma grande 
quantidade de lubrificante é expulsa da superfície, o que pode ter influenciado na 
variação da altura desgastada, na flutuação do coeficiente de atrito, bem como na maior 
variação da temperatura. Essa hipótese é fortalecida ao perceber que (b) apresenta uma 
quantidade elevada de óleo decomposto e material removido. Essas constatações 
podem justificar a grande variação da altura de desgaste, bem como a flutuação do 
coeficiente de atrito. 

Figura 6. Instante imediato ao início (a) e final (b) do ensaio de desgaste com óleo 
aditivado à 0,1%. 

A Figura 7 trás imagens dos mesmos instantes apresentados anteriormente, porém para 
o lubrificante aditivado à 0,2%. É possível visualizar em (a) uma pequena quantidade 
lubrificante sendo retirada da superfície de contato, e em (b) uma quantidade de óleo 
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decomposto e material removido. Essa constatação pode justificar a manutenção do 
coeficiente de atrito, a pequena variação da altura de desgaste e a até a variação da 
temperatura, uma vez que uma maior concentração de nanopartículas aliada à 
manutenção de lubrificante na superfície de contato pode ter afetado a capacidade 
dissipativa do lubrificante. 

Figura 7. Instante imediato ao inicial (a) e final (b) do ensaio de desgaste com óleo 

aditivado à 0,2%. 

 
Conclusão 

 

Considerando os resultados expostos, é possível correlacionar o aumento da 
concentração de nanopartículas à capacidade do lubrificante de dissipar calor durante 
o ensaio, bem como à diminuição do coeficiente de atrito. Ainda, revisitando o que foi 
exposto por Gulzar et al. (2016), sabe-se que a concentração adequada de 
nanopartículas em óleo lubrificante depende de três fatores cruciais, o método e tempo 
de dispersão, a função da nanopartícula e as condições do sistema tribológico. Desse 
modo, conclui-se que não há diferença estatística nos resultados de coeficiente de atrito 
para as concentrações de 0,1% e 0,2%, entretanto, a primeira permite uma maior 
variação de altura de desgaste. Porém, vale ressaltar o caráter preliminar deste estudo, 
estando programada a variação das pressões de contato que possibilitará uma melhor 

avaliação dos lubrificantes desenvolvidos. 
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Tabela 1. Parâmetros dos ensaios variando-se apenas a concentração de 

nanopartículas. 

 

 

Figura 1. Desenho esquemático da montagem do tribômetro pino-sobre-disco para esse 
trabalho. 
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Figura 2. Profundidade de desgaste em função da distância de deslizamento para todas 
as concentrações. 

 

 

Figura 3. Coeficiente de atrito para todas as condições em função da distância de 
deslizamento. 

 

 

Figura 4. Variação da temperatura para todas as condições em função da distância de 
deslizamento. 
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Figura 5. Instante imediato ao inicial (a) e final (b) do ensaio de desgaste com óleo 
aditivado à 0,05%. 

 

 

Figura 6. Instante imediato ao início (a) e final (b) do ensaio de desgaste com óleo 

aditivado à 0,1%. 
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Figura 7. Instante imediato ao inicial (a) e final (b) do ensaio de desgaste com óleo 
aditivado à 0,2%. 
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TÍTULO: Condições iniciais em modelos inflacionários não locais 

Resumo 

No final da década de 1970, Alexei A. Starobinsky propôs que efeitos de gravitação 
quântica, associados a inclusão de um termo quadrático na ação de Einstein-Hilbert, 
produzem uma era cosmológica (quase) de Sitter, i.e., um regime inflacionário (quase) 
exponencial. Desta forma, este é um trabalho que busca discutir condições iniciais em 
um modelo de inflação de Starobinsky com a adição de termos de gravitação não local 
associado ao escalar de curvatura, R. Dessa forma, será analisado neste trabalho a 
influência dos parâmetros inseridos no potencial do campo escalar, ou inflaton, que é 
responsável por dar início à inflação, realizar a caracterização do potencial e espaço de 
fase a fim de encontrar evidências de que o modelo é suficiente para gerar a inflação e 
mantê-la por tempo necessário de forma que seja condizentes com os dados 
observacionais que temos hoje. 
 
Palavras-chave: Cosmologia; Gravitação modificada; Inflação; Condições iniciais. 

TITLE: Initial conditions in non-local inflationary models 

Abstract 

In the late 1970s, Alexei A. Starobinsky proposed that the effects of quantum gravitation, 
associated with the inclusion of a quadratic term in the Einstein-Hilbert action, produce 
a cosmological (almost) Sitter era, ie, an inflationary regime (almost) exponential. Thus, 
this is a study that seeks to discuss initial conditions in a Starobinsky inflation model with 
the addition of non-local gravitation terms associated with the curvature scalar, R. In this 
way, in this study will be analyzed the influence of the parameters inserted in the potential 
of the scalar field, or inflaton, which is responsible for initiating inflation, characterizing 
the potential and phase space in order to find evidence that the model is sufficient to 
generate inflation and maintain it for the time necessary so that be consistent with the 
observational data we have today. 
 

Keywords: Cosmology; Modified Gravitation; Inflation; Initial conditions 

Introdução 

A inflação cósmica é definida como uma expansão acelerada do universo primordial que 
ocorreu quando a gravidade atuou como uma força repulsiva. A maneira mais simples 
de gerar a inflação, é inserindo um campo escalar (ϕ) que descreva a evolução do 
universo e que em algum momento do Universo primordial assumiu um valor em que o 
potencial V(φ) é muito maior que a termo cinético (repare que no contexto desse 
trabalho, a inflação é gerada por gravitação modificada que reinterpretamos como um 
campo escalar). No final da década de 1970, diante à inúmeras questões acerca dos 
estágios de fomação das estruturas de larga escala do universo, Alexei A. Starobinsky 
propôs que efeitos de gravitação quântica, associados a inclusão de um termo 
quadrático na ação de Einstein-Hilbert, produzem uma era cosmológica (quase) de 
Sitter, i.e., um regime inflacionário (quase) exponencial [1, 2]. Ao longo dos anos esse 
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modelo ganhou espaço graças à compatibilidade com os dados obtidos 
experimentalmente em observações de diversos satélites, entre eles, o satélite Planck 
[3]. Modelos que sugerem melhorias ao modelo de Starobinsky vem ganhando 
relevância para a pesquisa em cosmologia inflacionária, uma vez que são arraigadas 
em um modelo robusto. Assim, diversas modificações à inflação de Starobinsky vem 
sendo propostas e estudadas nos últimos anos a fim de melhorar a compreensão do 
período inflacionário com base nas ideias de Starobinsky. Dessa forma, este trabalho 
consiste em um estudo de um modelo modificado de Starobinky com a inclusão de 
termos de gravitação não local, buscando entender a influência de cada termo na 
evolução da inflação e se os termos incluidos garantem que ela dure tempo suficiente e 
transfira quatidade adequada de energia para que tenhamos as estruturas de larga 
escalas que observamos hoje. Em [7] mostrou-se que a inclusão de um termo de 
derivada de R conduz naturalmente a um regime inflacionário preservando a 
característica atrativa do modelo de Starobinsky. Além disso, verificou-se também que 
o modelo com o termo extra de derivada satisfaz todos os vínculos observacionais do 
satélite Planck [3] e produz um término de inflação consistente com um modelo de 
universo quente (saída elegante). 
 

Metodologia 

 
Nas etapas iniciais do trabalho, foi estudado conceitos de gravitação, relatividade geral, 
cosmologia e, em especial a inflação com ênfase nos três estágios do regime 
inflacionário. No estudo do período (estágio) inflacionário, o modelo de Starobinsky [1] 
foi amplamente abordado a fim de chegar a um aprofundamento razoável para a 
realização da pesquisa. No desenvolvimento da pesquisa, adotamos o modelo 
aproximado de gravitação modificada como sugerido em [10], a partir desta proposta 
simplificadora, o modelo se reduziu ao caso de um modelo inflacionário com um único 
campo escalar mais um potencial de Starobinsky modificado. Dentro desta abordagem, 
foi aplicada as técnicas aprendidas, no estudo inicial de cosmologia, para descrever os 
três estágios inflacionários com ênfase no término da inflação. Em particular, 
descrevemos a fase inicial do período inflacionário e os parâmetros não locais que 
podem influenciar a evolução da inflação. 
 
Resultados e Discussões 

 
Um ponto de sucesso do modelo de Starobinsky e de suas extensões locais [8, 11] está 
relacionado a condições iniciais praticamente arbitrárias levarem naturalmente a uma 
expansão inflacionária. Esta característica, presente em modelos de inflação caótica 
[14], estabelece que o regime inflacionário é um atrator no espaço das condições iniciais 
(espaço de fase). O objetivo deste plano de trabalho foi o de estudar sob quais 
condições modelos não locais de gravitação modificada possuem uma região atratora 
inflacionária no espaço de fase. Em particular, estamos interessados em analisar 
modelos não locais simplificados inspirados em ações efetivas de gravidade quântica 
[15, 16, 17], especialmente a)extensões do modelo de Starobinsky contendo apenas um 
termo não local associado ao escalar de curvatura [17], b) equações de Friedmann 
generalizadas para o modelo cosmológico não local e c) Estudo e caracterização do 
espaço de fase do modelo não local. Dos potenciais que são capazes de gerar um 
período inflacionário, no contexto de pequenas correções, o modelo de Starobinsky 
corrigido por um termo de gravitação não local pode ser aproximado por um modelo 
local de um único campo escalar canônico. Neste sentido, a teoria de gravitação não 
local é reescrita como uma teoria de relatividade geral mais um campo escalar 
minimamente acoplado, o modelo original se comporta como um modelo local onde as 
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correções à Starobinsky estão totalmente contidas no potencial V(ϕ), como mostrado na 
figura 1. Baseado nas aproximações realizada durante o trabalho, devemos ter c < 2 e 
b << 1. Além disso, de acordo com as observações (e condições de estabilidade) é 
necessário que a > 0. Assim, adotaremos as seguintes restrições: 1) o parâmetro a deve 
ser maior que zero (a > 0); modulo do parâmetro b deve ser menor que meio(|b|< 0,5 ) 
e 3) o parâmetro c deve ser menor que dois (c < 2). ANÁLISE ANALÍTICA DO 
POTENCIAL em particular que b = 0, recaímos no potencial de Starobinsky. Além disso, 
podemos notar que o potencial, na medida em que φ cresce, tende a um valor constante, 
um platô. Vemos também que na medida que φ se torna cada vez mais negativo, o 
potencial aumenta cada vez mais o seu valor, como mostrado na figura 2. E dessa forma 
temos que o potencial descrito pela equação do potencial modificado com termos extras 
de gravitação não local difere do potencial de Starobinsky para valores distintos de a, b 
e c. ANÁLISE DOS PONTOS CRÍTICOS DO POTENCIAL Através de uma análise 
gráfica do potencial, percebemos que existe apenas um ponto crítico e ele se caracteriza 
por ser um ponto de mínimo. No entanto, não sabemos como esse ponto se relaciona 
com os parâmetros da teoria. Por isso, necessitamos de uma análise analítica do 
potencial. O ponto crítico ocorre quando a primeira derivado do potencial é nula. A 
primeira derivada do potencial pode ser escrito em função do parâmetro a, a massa de 
Planck e de funções exponenciais sempre crescentes, exp{-kφ} , logo, a primeira 
derivada nunca será nula, uma vez que a restrição do parâmetro a assegura que a é 
sempre maior que zero e a função exponencial nunca poderá assumir o valor nulo. Além 
disso, tanto k como a massa de Planck são constantes diferentes de zero e sabemos 

também que exp{-kφ} ≠0 ∀ φ ∈ ℝ. Sendo assim, a única solução é não nula. Para o caso 
particular em que o parâmetro b é nulo, isto é, b = 0, temos que a solução do modelo 
modificado com a adição de um termo não local e do modelo de Starobinsky são iguais 
e nulas. ANÁLISE DOS VALORES EXTREMOS DO POTENCIAL Este procedimento 
garante uma caracterização do comportamento do potencial de forma quantitativa em 
seu domínio, ℝ. Podemos começar analisando o potencial quando a menos infinito e 
temos que o pontencial tende ao infinito. Analisaremos quando o potenial vai a mais 
infinito, vemos que o potencial é igual a uma constante. Esta caracterização é muito 
semelhante a muitos modelos inflacionários, inclusive o modelo de Starobinsky e é 
caracterizado por um platô (valor constante do potencial) quando o pontencial cresce e 
o que garante uma expansão (quase) exponencial. ANÁLISE DO ESPAÇO DE FASES 
Devido ao platô que surge para grandes valores positivos de φ, temos um indício de que 
nesse período, ocorra a inflação, pois o campo escalar, rola lentamente ao mínimo 
global desse potencial de forma que o parâmetro de Hubble cresce vagarosamente e o 
Universo experimenta uma expansão aproximadamente exponencial. Podemos analisar 
a equação do campo φ para saber como se comporta. Podemos partir da equação de 
campo e chegar nas equações de Friedmann e discutir, de forma qualitativa, com base 
no espaço de fases, como mostrado na figura 3. podemos observar o espaço de fase e 
perceber que dado certas condições iniciais, a solução tende para uma linha atratora 
horizontal que se encaminha para o ponto de acúmulo e espirá-la em torno deste, muito 
semelhante ao comportamento do potencial de Starobinsky. Além disso, pelo 
conhecimento do potencial para grandes valores de φ e pelo comportamento do 
diagrama de fase na região atratora, temos que a parte cinética do potencial é muito 
menor comparada com o potencial, o que significa que nesta região do pontencial o 
termo dispresível anti o potencial. Em conformidade com trabalhos consultados na 
literatura, foi obtido, ainda, os parâmetros de slow roll e o número de e-folds, que 
asseguram que a inflação ocorra e que dure tempo suficiente para que a inflação gere 
as estruturas em larga escala ao qual observamos atualmente. 
 
Conclusão 
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O modelo estudado foi obtido após a introdução de um termo não local a cosmologia de 
Starobinsky. Em um primeiro momento, com a inclusão do termo não local diferentes 
condições iniciais levam a um regime inflacionário. Isto é visto do gráfico do espaço de 
fase onde as várias "trajetórias" levam a evolução de φ para a linha atratora responsável 
pelo regime inflacionário. Além do mais 1) Podemos concluir que o parâmetro a tem por 
objetivo principal aumentar ou diminuir a amplitude do potencial afetando 
particularmente a altura do platô. Já os parâmetros b e c, como mostrado na figura 1, 
tem uma influência mais diversa no comportamento do potencial mudando, além da 
altura do platô, a posição do ponto de mínimo do potencial. 2) Podemos concluir que o 

mínimo do potencial é não nulo, sabendo que a função exponencial, exp{-kφ} ≠0 ∀ φ ∈ 
ℝ e os parâmetro a e a massa de Planck são maiores que zero. 3) Para o caso específico 
em que o parâmetro b é nulo, b = 0, temos que o ponto crítico do potencial é nulo e, 
portanto igual ao valor crítico do potencial do modelo de Starobinsky. 4) Podemos 
concluir que um platô é observado e é possível relacioná-lo relaciona com os parâmetros 
da teoria por equação. Além disso, há um valor do potencial tal que sua primeira 
derivada aplicada a esse ponto é nula e é antecedido por valores maiores, mas 
decrescente, do pontencial e sucedido por valores maiores e ordenados de forma 
crescente, podemos concluir que o ponto crítico que achamos é um ponto de mínimo e 
esse resultado é consistente com a análise da influência dos parâmetros livres da teoria. 
5) De acordo com o conhecimento do potencial para grandes valores de φ e pelo 
comportamento do diagrama de fase na região atratora podemos concluímos que a 
região da linha atratora horizontal é uma região de slow-roll onde ocorre a inflação. 
Assim, desprezando o termo cinético em relação ao potencial. 
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Figura 1 - Potencial 

 

 

Figura 2 - Potencial de Starobinsky corrigido 
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Figura 3 - Espaço de fase 
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TÍTULO: Desenvolvimento de método de estimativa do consumo de propelente pelo 

elemento aeroespacial em função do geoposicionamento 

Resumo 

Em geral os estudos envolvendo a predição e/ou otimização de trajetórias de veículos 
lançadores e aerodinâmica de voo utilizam, na maioria dos casos, modelos simplificados 
para estimativa do arrasto. Pensando nisto, o presente trabalho se propõe avaliar 
algumas das implicações em se considerar um modelo de arrasto mais completo na 
aerodinâmica do voo atmosférico de veículos lançadores. Foram propostos modelos 
para estimar a massa de propelente necessária para uma missão em função do arrasto 
aerodinâmico e do geoposicionamento dos lançamentos. O modelo para estimar o 
arrasto com mais precisão foi concebido, mas precisa de auxílio da Dinâmica dos 
Fluidos Computacional para ser avaliado. Modelos simplificados, por outro lado, 
mostraram-se pertinentes quando analisados seus argumentos e comparados com o 
modelo proposto. A correlação entre o geoposicionamento e sua influência no 
propelente gasto numa missão espacial pode ser avaliado por meio do cálculo da 
trajetória nominal. 
 

Palavras-chave: arrasto aerodinâmico. veículos lançadores. simulações numéricas. 

TITLE: EVALUATION OF DRAG OVER AEROSPACE ELEMENTS BY 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS: INFLUENCE OF DRAG AND 

GEOPOSITIONING ON THE LAUNCH OF ROCKETS. 

Abstract 

In general, studies involving the prediction and / or optimization of launch vehicle 
trajectories and flight aerodynamics use, in most cases, simplified models to estimate 
drag. With this in mind, the present work proposes to evaluate some of the implications 
of considering a more complete drag model in the aerodynamics of the atmospheric flight 
of launch vehicles. Models have been proposed to estimate the mass of propellant 
needed for a mission due to the aerodynamic drag and the geolocation of the launches. 
The model to estimate the drag more accurately was conceived, but needs assistance 
from Computational Fluid Dynamics to be evaluated. Simplified models, on the other 
hand, proved to be pertinent when their arguments were analyzed and compared with 
the proposed model. The correlation between geolocation and its influence on the 
propellant spent on a space mission can be assessed by calculating the nominal 
trajectory. 
 
Keywords: drag.launchvehicles.numerical simulations.computational fluid dynamics 

Introdução 

1.1. Motivação A indústria aeroespacial representa, não só o nível tecnológico de um 
país, mas também o grau de comprometimento em garantir sua soberania frente a 
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outros países. Atualmente, além da autonomia e desenvolvimento tecnológico de um 
país, o setor aeroespacial também representa desenvolvimento cientifico e comercio. 
Neste sentido, produtos e serviços como sondas, veículos lançadores, satélites e as 
operações de lançamento são itens de autovalor agregado que podem gerar lucros para 
as empresas e benefícios para a sociedade. Como exemplo desta relação, temos a 
intensa melhoria das telecomunicações e os sistemas de posicionamento global nas 
últimas décadas. Dentro dessa perspectiva de avanço tecnológico, temos o 
desenvolvimento dos projetos de engenharia associadas a produção de diversos itens 
e equipamentos necessários para a indústria aeroespacial. Assim sendo, considerando 
que os veículos lançadores estão entre os principais itens produzidos e que, estes são 
produtos de alta complexidade tecnológica, a execução de projetos desta magnitude 
depende da união de áreas responsáveis pelos subsistemas que compõem suas 
estruturas e funcionamento. Como bem pontua (Mota et al., 2018), devido à 
complexidade inerente aos veículos de lançamento, seu design é tradicionalmente 
dividido em várias disciplinas, como otimização de trajetória, propulsão, aerodinâmica e 
orçamento de massa. Da integração entre controle, propulsão e o modelo conceitual do 
produto, surge a problemática de definir massa total do veículo lançador, seja ele 
utilizado para fins de sondagem ou para pôr um satélite em orbita. Um dos termos que 
mais impactam na massa total de um foguete é a massa de propelente necessária para 
fazê-lo ganhar velocidade e, consequentemente, executar uma determinada missão. 
Com isso, determinar a massa de propelente exigida para uma dada missão 
considerando os efeitos do arrasto aerodinâmico e do geoposicionamento do 
lançamento é de fundamental importância não só para as etapas preliminares da 
concepção de custos e demandas deste tipo de operação, mas também da construção 
do conhecimento presente nesta complexa área multidisciplinar. Estudos envolvendo a 
predição e/ou otimização de trajetórias de veículos lançadores e a aerodinâmica de voo, 
na maioria dos casos, os modelos de arrasto utilizados nas análises são simplificados. 
Trabalhos como: (Mota et al., 2018), (Marchi, 2017) e (Gomes, 2018), utilizaram um 
coeficiente de arrasto constante nas equações que modelavam o movimento de 
foguetes. Em geral, fazer este tipo de simplificação não oferece perdas significas nos 
resultados das análises quando comparadas com os resultados presentes na literatura. 
Ainda assim, (Gomes, 2018), salienta que, para maior precisão dos resultados, o valor 
do coeficiente de arrasto é ajustado com o módulo da velocidade. (Marchi, 2017) sugeri 
que, trabalhos futuros fação as seguintes considerações: Modelos mais robustos para 
cálculo da densidade, obtenção via softwares alternativos ou ensaios práticos do perfil 
de variação do CD com o número de Mach e realização de medições experimentais 
para obtenção de intensidade e direção do vento são alternativas para refinamento do 
modelo aerodinâmico. 1.2. Objetivo Pensando nestas demandas da literatura 
relacionadas com o arrasto sofrido por elementos aeroespaciais e a predição de massa 
de propelente, o presente trabalho tem o propósito de investigar: a construção de um 
modelo de arrasto aerodinâmico mais refinado por meio da Dinâmica dos Fluídos 
Computacional (CFD) e, quais seriam suas implicações no cálculo de propelente; avaliar 
a influência do geoposicionamento tem de lançamento de veículos lançadores afim de 
encontrar um modelo para avaliar qual o impacto disso no consumo de propelente. 
 
Metodologia 

 
Para conceber os modelos propostos foi realizada uma verificação preliminar dos 
principais fenômenos da aerodinâmica dos elementos aeroespaciais presentes na 
literatura. A busca bibliográfica foi a principal ferramenta deste trabalho e, foi conduzida 
de modo que, observações foram feitas a partir da leitura de livros-texto e trabalhos 
científicos (teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, periódicos e afins) 
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relacionados aos temas: aerodinâmica de veículos supersônicos e hipersônicos; 
simulação numérica e analise experimental de escoamentos compressíveis. Estas 
observações têm por finalidade selecionar quais parâmetros são importantes para 
constituir os modelos e, de que maneira eles estão relacionados entre si e, com os 
fenômenos. Também foram utilizadas bibliografias envolvendo: simulações numéricas 
e otimização de trajetórias de foguetes. Este material, por sua vez, serviu para 
selecionar os parâmetros que correlacionam a influência que o geoposicionamento, tem, 
no consumo de propelente necessário para a operação de lançamento. Os modelos de 
arrasto usados nestes trabalhos também foram considerados nas observações sobre a 
aerodinâmica presente nos elementos aeroespaciais, afim avaliar e comparar o modelo 
de arrasto proposto. 2.1. Seleção dos parâmetros para o modelo de arrasto De um modo 
geral, para ilustrar a construção do modelo de arrasto, os parâmetros foram 
selecionados a partir da análise de um escoamento em uma geometria cone-cilindro, 
contudo o uso desta geometria serviu apenas como apoio para: exemplificar o modelo; 
discutir os fenômenos; mostrar equações pertinentes à modelagem do escoamento e, 
consequentemente, relacionar os fenômenos com os parâmetros. De acordo com (Silva, 
2017), o modelo cone-cilindro é interessante uma vez que, trata-se uma geometria 
simples e bem documentada. Além disto, tal geometria é semelhante a um foguete, o 
que, ilustra bem a ideia do modelo para o arrasto. A Figura 1 demostra uma situação, 
na qual pretende-se, evidenciar, como um escoamento é caraterizado e como as 
variáveis estão envolvidas em sua modelagem. Quando um determinado corpo está 
sujeito a um escoamento, surge então, uma força aerodinâmica, R, a qual atua no centro 
de pressão ocasionado pelo escoamento. Esta força aerodinâmica produz efeitos 
importantes no movimento do corpo, a qual, depende vários de fatores, que estão 
diretamente relacionados com: as propriedades do fluído, a geometria do corpo e as 
características do escoamento (Fox et al., 2006). Assim, os critérios para selecionar os 
parâmetros do modelo consistiram em qualificar quais fatores são importantes e como 
eles são avaliados pela literatura, especialmente, no que tange, as justificativas, para 
empregar um modelo de arrasto elaborado ou apenas um modelo simples. No esquema 
da Figura (1), conforme (Silva, 2017), a força aerodinâmica resultante, R, é composta 
pelas forças: N (força normal) e A (força axial), ambas têm como referencial o eixo 
longitudinal do corpo, após transformar estas componentes para o referencial dos eixos 
x e y, têm-se então, as componentes: L (força de sustentação) e força D (força de 
arrasto). As relações entre N, A, L, D e o ângulo de ataque, alfa, são dadas por: L=N 
cos(alfa)-A sin(alfa) (1) D=N sin(alfa)+A cos(alfa) (2) Quando o ângulo de ataque for 
nulo, pode-se verificar que, o arrasto será a força aerodinâmica resultante, a qual, atua 
como uma resistência ao movimento do corpo, de modo que, parte da energia 
(propelente, no caso de um foguete) será dissipada. Com isso em mente e, 
considerando que, o arrasto, D, segundo (Fox et al., 2006) pode ser entendido como 
uma função das características do escoamento, procurou-se, portanto, uma relação 
funcional do tipo: D=f(G,V,P_f) (3) Na Equação 3, D, representa a força de arrasto total, 
enquanto que, G, V e Pf representam grupos de parâmetros da seguinte maneira: G: 
Geometria do corpo sujeito ao escoamento; V: Velocidade relativa entre o fluido e o 
corpo; Pf: Propriedades do fluido. A Tabela 1 ilustra a ideia geral dos possíveis 
parâmetros que podem estar presentes na relação procurada na Equação 3, dividida 
por cada grupo, G, V, e Pf respectivamente, ela indica quais parâmetros poderão ser 
considerados na montagem do modelo final. Ela foi construída pensando nas principais 
variáveis empregadas pela Mecânica dos Fluidos e Termodinâmica para descrever 
fenômenos de transporte, em especial, transportes de quantidade de movimento, massa 
e energia. Contudo, alguns parâmetros adimensionais, como coeficiente de arrasto, 
coeficiente de sustentação e os números de Reynolds e de Mach, também, podem estar 
presentes na relação, porém de modo a concentrar os efeitos de vários parâmetros em 
um só valor significativo e, consequentemente, simplificar a Equação 3, sem perda de 
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sua finalidade. 2.2. Parâmetros para a relação: campo de lançamento x propelente As 
variáveis relacionadas ao geoposicionamento e que, portanto, têm influência no 
lançamento de um elemento aeroespacial, estão ligadas, em geral, as características 
de natureza geométrica da Terra e da influência de seu campo gravitacional e seus 
movimentos. Com isto, os parâmetros procurados para estabelecer uma relação entre 
o ponto de lançamento e o consumo de propelente, foram avaliados, considerando quais 
seriam os modelos da Terra que estão contemplados pela literatura. Os parâmetros 
investigados foram: raio da Terra, as coordenadas geográficas e a velocidade de 
rotação da Terra. 
 

Resultados e Discussões 

 
3.1. Fenômenos aerodinâmicos De acordo com (Anderson, 2011; Fox et al. 2006; 
Munson et al., 2004), a maneira mais interessante de caracterizar um escoamento e 
extrair informações úteis para o cálculo das forças aerodinâmicas, é através de 
parâmetros adimensionais, os quais captam a natureza geral dos fenômenos que cada 
parâmetro exerce no comportamento global do fluxo de ar que passa pelo corpo. Com 
isto, efeitos como, por exemplo, da viscosidade, da compressibilidade e da geometria 
podem ser relacionados de alguma uma maneira. Com isto, destaca-se duas relações 
importantes para a construção do modelo, que são o número de Reynolds e o número 
de Mach. Conforme (Anderson, 2011), estes parâmetros são definidos como: Re = (ρ_∞ 
V_∞ c)/μ_∞ (4) M∞ = V_∞/a_∞ (5) Onde V∞ é a velocidade do escoamento livre ou não 
perturbado que passa pelo corpo, ρ∞ é a massa especifica ou densidade do fluído, µ∞ 
é a viscosidade dinâmica. O parâmetro a∞ é a velocidade local do som e c é um 
comprimento característico do corpo submetido ao escoamento. Pode-se notar, então 
que, alguns parâmetros comtemplados pela Tabela 1 já estão relacionados entre si 
pelas Equações 4 e 5. A velocidade do som, por outro lado, contém uma relação um 
pouco mais sútil, ela é definida por outros três parâmetros importantes que, são, por sua 
vez: a temperatura do ar, a razão dos calores específicos e a constante do gás ideal, 
segundo (Anderson, 2011) esta relação é dada por: a_∞= √γRT (6) Onde γ é a razão 
dos calores específicos, R, a constante do gás perfeito e, T a temperatura do fluido. 
Também vale enfatizar que, os números adimensionais de Reynolds e Mach, são 
parâmetros usados comparar tipos forças presentes no escoamento e, com isto, 
demostrar qual força tem é preponderante no escoamento. No caso do número de 
Reynolds, a comparação feita entre as forças de inercia e as forças viscosas. Enquanto 
que, o número de Mach, compara forças de inercia com forças elásticas (Fox et al. 
2006). Logo, conforme (Anderson, 2011), uma vez que, estas relações ficam 
estabelecidas pode-se então estabelecer um outro parâmetro ainda mais significativo, 
contendo todos efeitos relativos as características do escoamento e a geometria do 
corpo, este parâmetro é o coeficiente de arrasto, dado por: CD = f(Re, M∞, α) (7) Nessa 
relação da Equação 6, CD é o coeficiente de arrasto aerodinâmico, α é o ângulo de 
ataque, a função f depende dos efeitos que cada variável tem no escoamento, neste 
trabalho, α é nulo, portanto, CD é função de Re e M∞, porém, há situações em que f 
pode ser função apenas de Re (Fox et al. 2006). Em geral a força de arrasto 
aerodinâmica é definida da seguinte forma: D = 1/2 ρ_∞ACDV2 (8) Onde D é o arrasto 
total, o qual o corpo está sujeito, A é a área de referência e V é o módulo da velocidade 
do corpo que se move através do ar. Com isto, temos então, uma relação para estimar 
o arrasto. A questão agora, se restringe, portanto, em avaliar o coeficiente de arrasto, 
CD. Contudo encontrar seu valor não é uma tarefa fácil se, por acaso, o escoamento for 
viscoso e compressível, como é, de fato, o escoamento presente num elemento 
aeroespacial como, por exemplo, um foguete. É necessário, portanto, analisar a 
natureza dos fenômenos presente neste escoamento e, consequentemente relaciona-
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los com seus parâmetros. Para avaliar esta questão é necessário entender o ocorre em 
cada regime de velocidade. Por esta razão é interessante ver como é a classificação 
mais comum encontrada na literatura. A Tabela 2 ilustra essa ideia Tabela 2 - 
Classificação do escoamento de acordo com o número de Mach - Adaptada de (Silva, 
2017) Regime Intervalo Características Baixo Subsônico M∞ < 0.4 geralmente pode ser 
considerado incompressível Alto Subsônico 0.4 < M∞ < 0.8 efeitos da compressibilidade 
são relevantes Transônico 0.8 < M∞ < 1.2 campo de escoamento complexo, instável e 
surgimento de ondas de choque Supersônico 1.2 < M∞ < 5 presença de ondas de 
choque estáveis Hipersônico 5.0 < M∞ fenômenos químicos relacionados a ionização 
do fluido Os intervalos e limites, são sugestões, uma vez que, alguns efeitos podem ou 
não ocorrer dependendo escoamento (Anderson, 2011). 3.1.2 Regime Transônico (0.8 
< M∞ < 1.2) O escoamento transônico, é um escoamento complexo, que pode ser 
definido por um domínio formado por três subdomínios: um domínio subsônico, um 
domínio sônico e um supersônico. O domínio sônico é geralmente condensado por uma 
linha (bidimensional) ou uma superfície (tridimensional) que pode conter uma onda de 
choque (Vos; Farokhi, 2015). Para exemplificar o que acontece neste tipo de 
escoamento é interessante observar o que ocorre com um modelo bem documentado 
na literatura. O modelo cone-cilindro é caracterizado por sua geometria simples, 
contudo, essa geometria favorece a investigação de importantes fenômenos 
transônicos, tais como: regiões de compressão, expansão e interação da onda de 
choque/camada limite (Silva, 2017). Quando M∞ aumenta até que um certo, Mach 
critico, Mcr (Mach crítico é número de Mach do fluxo livre, para o qual, escomento sônico 
é alcançado pela primeira vez em alguma parte da superfície do corpo), seja atingido, 
então muito a montante do modelo o escoamento é subsônico e não perturbado e em 
um ponto na superfície do modelo o número de Mach é igual a um. Quando M∞ é maior 
que Mcr, então uma região supersônica se forma e o escoamento transônico apresenta 
as características mostradas na Figura 2 (Silva, 2017). De acordo com (Silva, 2017), os 
principais aspectos do escoamento transônico podem ser divididos em quatro regiões 
distintas: (I) escoamento subsônico não perturbado; (II) região frontal do modelo 
dominada pelo efeito de compressão devido ao ângulo de abertura do cone; (III) 
expansão supersônica devido a quina do modelo; (IV) reestabelecimento à condição 
não perturbada após onda de choque. A presença da região supersônica dentro de um 
campo de escoamento subsônico define a condição de escoamento transônico. Pode-
se ver a linha de Mach sônica que confina uma região supersônica complexa, na qual, 
a velocidade do escoamento aumenta rapidamente devido à expansão da área 
tridimensional. Devido ao campo de pressão em torno desta região, o escoamento não 
pode aumentar indefinidamente e uma onda de choque normal aparece para 
restabelecer a condição do escoamento não perturbado (Silva, 2017). Até este momento 
ver-se que natureza mista do escoamento transônico é um tanto, quanto complexa, de 
modo que, uma relação existente entre os parâmetros que o caracterizam, certamente, 
terá um comportamento não linear. 3.1.3 Regime Supersônico e Hipersônico Neste 
regime de escoamento, os efeitos, ora, presentes no regime transônico são 
intensificados. A medida que o número de Mach aumenta para além do 1, as ondas de 
choque tornam-se mais inclinadas e próximas da camada limite, consequentemente, 
gerando uma maior interação entre ambas. Em geral, este escoamento é encarado 
como sendo o regime onde todos ou boa parte dos fenômenos são importantes 
(Anderson, 2011), logo a mesma ideia vale para os parâmetros que os descrevem. 3.2. 
Modelos de arrasto usados em cálculos de trajetórias nominais 3.2.1 Considerações 
sobre as propriedades da Atmosfera As propriedades do ar atmosférico são importantes 
para estabelecer as condições operação de um elemento aeroespacial. (Palmerio, 
2017) estabelece esta questão da seguinte maneira: A atmosfera terrestre é 
estratificada, tendo cada camada suas propriedades físico-químicas. Para fins de 
operação dos foguetes, a camada de interesse é aquela em que as forças 
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aerodinâmicas têm magnitude suficiente para influir naquela operação. Para fins de 
projeto estrutural e térmico dos foguetes de sondagem e dos lançadores, a atmosfera 
só é significativa até 60 km. Para experimentos de microgravidade, os efeitos 
aerodinâmicos só se tornam desprezíveis a partir de 100 km. 3.2.2 Modelos de arrasto 
Em geral o modelo para estimar arrasto mais recorrente nos estudos envolvendo cálculo 
de trajetórias nominais para foguetes, foi o modelo simples, dado pela equação: D = 1/2 
ρ_∞ (h)ACDV2 (9) Nesta equação, a novidade em relação a Equação 8, é que, a altitude, 
h, a qual elemento se encontra, será inclusa na Equação 9, devido à natureza 
estratificada da atmosfera, assim a densidade do ar, ρ_∞, passa a ser uma função da 
altitude de voo. Outro detalhe muito importante nesta equação é o fato de que o 
coeficiente de arrasto é tratado como constante no decorrer do movimento e não é mais 
uma função de Re e de M∞ como é no caso da Equação 7. Trabalhos como: (Mota et 
al., 2018), (Marchi, 2017) e (Gomes, 2018), utilizaram este modelo em seus trabalhos. 
As justificativas utilizadas para o emprego deste modelo simplificado, foram 
semelhantes. (Mota et al., 2018) se apoia no argumento dado por (Schlingloff, 2005), o 
qual, considera o fato de que, a fase de aceleração essencial começa na fase 
exoatmosférica e, consequentemente, o arrasto terá pouca influência no desempenho 
do lançador. (Marchi, 2017) por sua vez, considerou, o seguinte: uma vez que, o valor 
máximo do CD ocorre em regiões de voo transônicas devido a formação de onda de 
choque. Em altitudes mais elevadas o ar é rarefeito e o escoamento adere a superfície 
do veículo devido a velocidade hipersônica o que torna o coeficiente praticamente 
constante. Em primeira análise é razoável considerá-lo constante a fim de facilitar os 
cálculos. (Gomes, 2018), apresentou um raciocínio semelhante: o tempo no qual os 
foguetes permanecem na região não constante (regime transônico) é pequeno quando 
comparado ao tempo total de voo dentro da atmosfera. Assim, para simplificação dos 
cálculos, o coeficiente de arrasto foi considerado constante e igual ao valor estabilizado 
(regime supersônico). 3.3. Modelo do Arrasto e a Massa de propelente Considerando 
todos os fenômenos complexos que podem ocorrer, o modelo arrasto proposto será da 
seguinte maneira: D = 1/2 ρ_∞ (h)ACD(Re∞(h) ,M∞(h))V2 (10) Na equação 10, ρ∞, Re, 
e M∞ podem ser função da altitude, consequentemente, também vão depender de V 
que é a velocidade do corpo ou corrente livre, enquanto que, A seria a área de referência 
para o escoamento. CD(Re∞, M∞) é o coeficiente de arrasto variando em função dos 
números adimensionais, os quais concentram os efeitos dos parâmetros: viscosidade, 
temperatura, razão dos calores específicos, comprimento característico, constante do 
gás ideal etc. Por fim, D, seria força de arrasto. A ideia geral deste modelo é 
basicamente considerar nos cálculos de perda por arrasto, que o coeficiente de arrasto 
também pode variar durante o escoamento. Quando um veículo lançador está em 
operação, sua velocidade e altitude e variam com o tempo. Com isso, as propriedades 
termodinâmicas da atmosfera também variam, uma vez que, estas dependem da 
altitude. Portanto, as variáveis presentes nas Equações 4 e 5 mudam com o tempo à 
medida que um foguete avança pela atmosfera sensível. Assim, o coeficiente de arrasto 
também irar muda de acordo com as condições do escoamento do voo atmosférico. 
Partido dessa ideia, uma curva para o coeficiente de arrasto empregado na Equação 10 
pode ser construída por meio de uma série de simulações utilizando um software 
comercial de CFD. Simulações feitas para diversos regimes de escoamentos variando 
o número de Mach e as propriedade termodinâmicas segundo a Standard Atmosphere 
1976 para uma determinada geometria, com a geração dos dados uma relação entre 
Re, e M∞ e D seria montada. Com isto, D, poderia ser utilizado num balanço de forças 
resultantes em um foguete e, pela resolução de uma equação de movimento seria 
possível correlacionar o consumo de propelente com o arrasto total sofrido pelo foguete. 
3.3 Influência do Geoposicionamento no Lançamento Após a concepção do modelo para 
o arrasto versus propelente, análise para avaliar a questão: campo de lançamento 
versus consumo de propelente necessário para cumprir uma determinada missão 
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espacial. Nesta análise, será necessário definir uma trajetória nominal para uma dada 
missão em função da posição de campo de lançamento. Esta trajetória é concebida por 
meio da resolução de um problema de otimização e, será considerada a rotação da terra 
com duas configurações diferente para o modelo do arrasto: uma com coeficiente 
constante e, outra com coeficiente variável. As trajetórias são simuladas e a massa de 
propelente será obtida indiretamente por meio da carga útil final de cada missão 
simulada para o respectivo campo de lançamento. O resultado para as simulações 
envolvendo vários campos de lançamento, deveria apresentar um comportamento 
semelhante ao mostrado por (Palmerio, 2017): O procedimento feito para a construção 
da Tabela 3 foi o seguinte: Os valores de massa máxima em órbita foram normalizados 
pelo maior valor obtido em cada conjunto, de simulações. Na simulação com modelo 
esférico, a massa máxima foi de 11.267 kg e, no modelo da Terra oblata (Tabela 3), 
11.838 kg. Esta tabela exemplifica o desempenho do lançador Proton em efetuar 
missões de inserção máxima de massa de satélite em órbitas circulares de 500 km. Os 
dados foram obtidos por um conjunto de resultados que foi gentilmente gerado por 
Gabbas Kaznovsky, utilizando ferramenta da empresa GRTs Makeyev (Palmerio, 2017). 
Pela diferença de carga útil máxima podemos ver que seria necessário adicionar mais 
propelente caso quiséssemos lançar uma mesma carga útil em uma mesma missão 
para os campos lançamentos de Cabo Canaveral e Plesetsk quando comparados com 
a Base de Alcântara por exemplo. Pretendia-se, portanto, construir uma tabela 
semelhante, porem incluído os campos de lançamentos como Kourou e Barreira do 
Inferno por exemplo. 
 
Conclusão 

 
Nas etapas preliminares deste trabalho foram feitas buscas bibliográficas afim de 
encontrar maneiras de desenvolver um modelo para correlacionar qual o efeito que o 
arrasto aerodinâmico apresenta em elementos aeroespaciais. Descobrimos o seguinte: 
uma vez que, a complexidade dos fenômenos presente em escoamentos de fluídos 
aumenta quando consideramos efeitos de compressibilidade e viscosidade, precisamos 
então recorrer aos experimentos em túnel de vento ou ferramentas de CFD (Munson et 
al., 2004). Como fazer experimentos em tuneis de vento custam caro e, para os fins que 
pretendemos, essa tarefa seria muito dispendiosa e sem benefícios justificáveis, é mais 
conveniente construir um modelo por meio de CFD. Espera-se, entretanto, que, o 
impacto desse modelo seja pequeno quando comparado com os modelos simplificados 
presente literatura, pois resultadas apresentados pela literatura para o caso de veículos 
lançadores são bem razoáveis, uma vez que, os argumentos que fundamentam o uso 
dos modelos simples são bastante pertinentes. Neste quesito destacam-se três 
argumentos: o tempo de voo propulsado em atmosfera sensível é curto se comparado 
com o tempo total de uma missão (Palmerio, 2017); a medida que um veículo lançador 
ganha altitude, a densidade do ar diminuí e o arrasto também (Schlingloff, 2005) e (Mota 
et al., 2018); quando o veículo ultrapassa o regime transônico o arrasto tende a ser 
constante (Marchi, 2017) e (Gomes, 2018). Não foi encontrado um modelo para 
correlacionar geoposicionamento com o consumo de propelente, contudo há um método 
que pode de ser utilizado para efetua esta relação. O método consiste essencialmente 
em fazer o cálculo da trajetória nominal de uma missão comum para vários campos de 
lançamentos e depois comparar os resultados observando a quantidade de carga útil 
máxima que cada missão conseguiria em seu respectivo campo. Por fim, as seguintes 
sugestões para trabalhos futuros podem ser consideradas: • Validar o modelo de arrasto 
proposto por meio de CFD; • Investigação mais profunda, afim de obter maior precisão 
dos métodos aqui propostos, envolvendo a construção de modelos para as propriedades 
termodinâmicas atmosféricas, comuns, para os diversos campos de lançamentos; • 
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Inclusão de efeitos do humidade do ar nas simulações para o arrasto, pois a maioria dos 
trabalhos presentes na literatura utilizam o ar como gás ideal e seco; • Fazer um estudo 
comparativo relacionando o impacto que diferentes meios de propulsão têm numa 
mesma missão espacial. Qual seria, por exemplo, a diferença no custo de propelente 
se uma determinada missão de sondagem fosse efetuada com a propulsão scramjet 
quando comparada com a propulsão líquida? 
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TÍTULO: Avaliação dos ésteres graxos de café residual como aditivos antioxidante e 

antidesgaste 

Resumo 

 

Estudos envolvendo temas relacionados à produção e uso de biocombustíveis estão 
amplamente divulgados em publicações científicas ao longo de muitos anos. Nesse 
contexto, as matérias-primas oriundas de biomassa apresentam-se como promissoras, 
pois além de constituírem fontes alternativas, também contribuem, em muitos casos, 
para a redução de geração de resíduos. Nesse aspecto, o café em pó residual insere-
se como objeto de estudo para obtenção de biodiesel e bioetanol, com destaque para 
os processos de extração de triacilglicerídeos e açúcares, bem como para os métodos 
de síntese de biodiesel e bioetanol, respectivamente. Dessa forma, o presente estudo 
propõe otimizar os processos de extração e síntese para obtenção de ésteres graxos a 
partir do pó de café residual, bem como a elaboração de propostas para novas 
aplicações desses ésteres, não apenas como biocombustíveis, mas como aditivos 
antioxidantes de outras fontes de biodiesel, além de outras vertentes como a de 
biolubrificantes. A coleta do pó de café residual seria realizada em locais que geram 
esse tipo de resíduo em quantidade elevada, como por exemplo, nas cantinas e copas 
dos diversos setores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, contribuindo 

assim para reduzir o descarte desse resíduo. 

 
 
Palavras-chave: Biocombustível. Ésteres. Café em pó. 

TITLE: Evaluation of residual coffee fatty esters as antioxidant and anti-wear additives 

in biodiesel samples and non-aqueous drilling fluids 

Abstract 

Studies involving topics related to the production and use of biofuels have been widely 
reported in scientific publications over many years. In this context, raw materials from 
biomass are promising, since in addition to being alternative sources, they also 
contribute, in many cases, to reducing waste generation. In this respect, residual coffee 
powder is inserted as an object of study for obtaining biodiesel and bioethanol, with 
emphasis on the processes for the extraction of triacylglycerides and sugars, as well as 
for the methods of synthesis of biodiesel and bioethanol, respectively. Thus, the present 
study proposes to optimize the extraction and synthesis processes to obtain fatty esters 
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from the residual coffee powder, as well as the elaboration of proposals for new 
applications of these esters, not only as biofuels, but as antioxidant additives of other 
sources of biodiesel, in addition to other aspects such as biolubricants. The collection of 
the residual coffee powder would be carried out in places that generate this type of waste 
in high quantity, such as, in the canteens and pantries of the various sectors of the 
Federal University of Rio Grande do Norte, thus contributing to reduce the disposal of 
this waste. 
 
Keywords: Biofuel. Esters. Powder coffee. 

Introdução 

1 - INTRODUÇÃO 

A necessidade por práticas ambientalmente corretas continua sendo uma realidade para 
a população mundial. A emissão de gases poluentes que contribuem para o efeito 
estufa, por exemplo, está diretamente relacionada com o uso de combustíveis fósseis. 
Nesse aspecto, o desenvolvimento tecnológico, apoiado por dados científicos, tem 
alavancado a busca por combustíveis sustentáveis, renováveis e biodegradáveis. E, 
assim, nesse cenário os biocombustíveis vêm sendo alvo de estudos ao longo dos anos. 
Nesse contexto, o biodiesel insere-se como uma fonte alternativa para a redução do uso 
de óleo diesel derivado de petróleo. 

No Brasil, atualmente, o diesel é comercializado com um percentual de 10% de biodiesel 
a ele adicionado (B10), proporcionando uma redução dos impactos ambientais 
causados pela combustão do combustível fóssil. Conforme reportado pela US EPA (do 
inglês: “United States Environmental Protection Agency”), o uso do B20 pode provocar 
uma redução de aproximadamente 10,1% na emissão de material particulado [Liu et al., 
2017]. A produção de resíduos ainda é uma problemática vigente, uma vez que 
possibilita contaminações de água e solo. A busca por técnicas que venham contribuir 
para uma inversão dessa realidade ainda é alvo de interesse da ciência. Sob tal 
abordagem, a obtenção de combustíveis a partir desses resíduos é de grande relevância 
e requer o desenvolvimento de estudos que busquem métodos para a produção 

sustentável de biocombustíveis. 

O biodiesel, uma mistura de ésteres graxos, pode ser obtido de diferentes fontes 
oleaginosas, tais como óleos vegetais, bem como de gorduras animais. O emprego de 
matéria-prima residual, como óleo de fritura [Abubakar et al., 2016], é de grande 
interesse, pois contribui para reduzir a geração de resíduos, conforme abordado 
anteriormente. Contudo, há outra maneira de obtenção desses ésteres de matéria 
residual, através do aproveitamento de resíduos gerados pelo pó de café, que é 
composto por um teor significativo de óleo e sua composição química é de grande 
importância, devido à relação existente entre os conteúdos saturado e insaturado [Bala 
et al., 2015; Campos-Vegaa et al., 2015; Liu et al., 2017; Jenkins et al., 2014; Kondamudi 
et al., 2008; Kwon & Jeon, 2013; Oliveira et al., 2008; Park & Lee, 2016; Rocha et al., 
2014; Todaka et al., 2013]. 

O café é uma bebida mundialmente conhecida e amplamente consumida em diversos 
países, incluindo o Brasil. Os hábitos de consumo desse produto são capazes de gerar 
uma grande quantidade de resíduos sólidos. Por se tratar de um composto orgânico, é 
possível que eventuais substâncias presentes nesse resíduo possuam aplicações ainda 
não muito bem definidas ou até mesmo conhecidas, sendo necessário avaliar a 
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possibilidade do seu uso não apenas como biocombustível, mas também como aditivos 
de biodiesel de outras fontes oleaginosas, em misturas desses materiais em diferentes 

proporções, de acordo com a composição química majoritária de cada amostra. 

Com base no exposto, é estimado que o óleo extraído a partir do pó de café possa ser 
utilizado como matéria-prima para a produção do biodiesel, apresentando como 
vantagens um biocombustível de qualidade que atenda as demandas energéticas do 
mercado e de baixo custo. Levanta-se também a hipótese de que o resíduo obtido pós 
processamento pode ser aproveitado em outros processos industriais ou na agronomia, 
pois representa uma significativa fonte de carbono, metais e outros compostos 
orgânicos para o cultivo. 

2 - OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo é obter ésteres graxos de pó de café residual e investigar seu 
desempenho como biocombustível, bem como em novas aplicações envolvendo a sua 
atuação como aditivos antioxidantes, como componentes em formulações de fluidos de 
perfuração e como biolubrificantes. Outro fator importante tomado como objetivo é a 
otimização na extração dos óleos a partir do pó de café residual. 

 
Metodologia 

 
  
3 - MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
3.1 - SECAGEM  
 
A secagem foi realizada em estufa, a uma temperatura média de 100ºC. Onde, 
inicialmente, foi extraída uma alíquota, sendo realizada uma pesagem do vidro de 
relógio juntamente com a borra, para assim, se saber através do peso o quanto de 
umidade estava presente nas amostras. O material de estudo foi colocado em estufa 
por 1h, sendo feita a repesagem. A partir daí, foi necessário realizar a homogeneidade 
da alíquota a cada 15 minutos para que a mesma apresentasse secagem uniforme. A 
metodologia citada acima foi realizada a cada 1h/1h, para que fosse retirado o máximo 
possível de umidade presente. Sendo feita essa verificação até que o peso se 
apresentou constante. Realizando um aquecimento final de toda a amostra por 30 
minutos, por garantia. 
 
 
3.2 - EXTRAÇÃO 
 
 
            Um dos métodos de extração foi realizada em soxhlet, por um período de 
aproximadamente 4 horas de refluxo do solvente. Esse método de extração será 
otimizado, variando-se o tempo de refluxo e o hexano como solvente. Para a realização 
da extração por esse método, é preciso enrolar 30 gramas de borra de café -seca em 
uma estufa para retirar a maior quantidade de água possível- em um papel de filtro e 
colocar no soxhlet acoplado em um lado um condensador e do outro lado um balão 
volumétrico com 150 gramas de hexano pesado cuidadosamente em uma balança 
análitica de precisão. Ao final do processo no mesmo balão que se foi adicionado o 
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solvente, terá o solvente e o óleo. Essa mistura é submetida a um rotaevaporador, pois 
os pontos de ebulição do óleo e do solvente são diferentes, sendo assim, em uma 
vidraria teremos o óleo e na outra o solvente. O solvente, após separado, foi realocado 
e reutilizado no método de Soxhlet, sendo utilizado nas demais extrações. 
 
Outra metodologia testada para a extração foi com a utilização de um ultrassom. Que 
consiste em adicionar o hexano junto com a borra do café na escala de 3:1 em um balão 
volumétrico, essa vidraria é acoplada a um condensador e submetido a um ultrassom 
pelo período de 2 horas. Após esse tempo no balão teremos o sólido (borra de café sem 
óleo) e dois líquidos, sendo um deles o solvente (hexano) e o outro o óleo que é o que 
desejamos. Nesse momento é necessário submeter a uma filtração para separarmos 
todo o sólido e por fim ficar apenas com a fração líquida. Com isso submetemos a um 
processo de rotaevaporação, que é efetivo pois o ponto de ebulição do solvente e do 
óleo são diferentes, logo, teremos em um recipiente o óleo extraído e no outro o solvente 
que poderá ser reutilizado para uma nova extração. 
 
  
 
3.3 - DENSIDADE E ÍNDICE DE ACIDEZ 
 
Feito a degomagem, o óleo foi avaliado em teste de pH, que consiste em considerar se 
determinado produto apresenta caráter ácido ou básico. Nesse ensaio foi retirada uma 
alíquota do óleo e mergulhado no MColorpHast. Através da coloração das tiras, verifica-
se em qual escala de acidez a amostra se encontra. Os resultados obtidos nos testes 
de pH é que o óleo bruto extraído possui pH ácido em torno de 5. 
 
Outra análise realizada foi a determinação da densidade. Através da utilização de um 
picnômetro de 50 ml, previamente pesado em balança analítica, apresentou uma massa 
de 20,6967 g, pesou-se também a amostra de óleo (75,5046 g). Após a obtenção desses 
valores e, como conseguinte, da diferença entre eles, foi possível estabelecer a massa 
do óleo.  
 
Logo em seguida, foi possível calcular a relação entre massa/volume pela equação 
descrita abaixo, obtendo assim, a densidade do óleo. 
 
D=M/V  
 
Onde: 
 
D = densidade (g/cm³) 
 
M= massa (g) 
 
V= volume (cm³) 
 
            Visando a análise do estado de conservação do óleo foi feito o procedimento do 
índice de acidez (IA).  Em um erlenmeyer de 125 ml, foi pesado 2g da amostra e 
adicionado 25 ml da solução neutra de éter etílico - álcool (2). Logo em seguida, foi 
agitado a solução. Após homogeneizar, foram adicionadas 2 gotas de indicador de 
fenolftaleína e titulado com solução de NaOH 0,1N até a coloração rósea. Feito isso, os 
valores encontrados na titulação foram colocados na equação descrita a seguir: 
 
Índice de acidez = V*f*5,61/P 
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Onde: 
 
V = número de ml de solução de NaOH 0,1N gasto na titulação 
 
f = fator de correção da solução de NaOH 0,1N 
 
P = número de gramas da amostra 
 
  
 
3.4 - BIODIESEL 
 
O biodiesel é obtido através da transesterificação (uma reação orgânica na qual um 
éster é transformado em outro através da troca dos grupos alcóxidos) dos triglicerídeos 
de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal com um mono-álcool de cadeia curta, 
tipicamente metanol ou etanol, na presença de um catalisador, produzindo uma mistura 
de ésteres alquílicos de ácidos graxos e glicerol.  
 
Para essa produção usamos o óleo degomado, metanol como mono-álcool de cadeia 
curta e hidróxido de potássio (KOH) como catalisador. Primeiro elevamos a temperatura 
do óleo em um agitador magnético à 45°C e ao mesmo tempo colocamos o catalisador 
e o metanol em um agitador magnético sem temperatura até a diluição completa. À uma 
temperatura constante, inserimos a mistura de KOH e metanol no becker com o óleo e 
esperamos a agitação por 90 minutos. Após a solução descansar por cerca de 24 horas, 
podemos ver as fases de biodiesel e glicerol, e por meio de uma decantação, é possível 
separar o glicerol -que pode ser usado para fabricação de fármacos, tintas, cosméticos, 
entre outros- e o biodiesel, que agora passará por uma lavagem.  
 
  
 
3.5 - BIO LUBRICIDADE 
 
Os testes de bio lubricidade foram efetuados no HFRR, que fornece informações a 
respeito do tipo de desgaste e do grau de formação de filme protetor que a substância 
avaliada, com provável potencial como lubrificante, é capaz de formar. Para realizar tal 
teste foi necessário a utilização de um equipamento HFRR (do inglês High Frequency 
reciprocating rig) que consiste em uma sonda de movimento alternado de alta 
frequência, disponível no Laboratório do GET da UFRN. Os ensaios de HFRR fornecem 
dados sobre coeficiente de atr 
 

Resultados e Discussões 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o objetivo de analisar as características do óleo obtido a partir desse pó de café 
residual e com isso analisar as propriedades do material, o primeiro passo foi a 
otimização na extração do óleo utilizando novas metodologias, incluindo a utilização do 
ultrassom. Feito essa otimização e obtendo certa quantidade do óleo, é necessário partir 
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para as análises mais simples como por exemplo a determinação da densidade e do pH 
do óleo obtido. Devido a situação da pandemia os procedimentos futuros tiveram que 
ser interrompidos, pois a impossibilidade de comparecer aos âmbitos laboratoriais 
implicaram na pausa do projeto. 

A questão dos parâmetros de bancada influencia diretamente nos procedimentos 
futuros, já que, o maior objetivo final é obter um biocombustível de qualidade. A 
caracterização do material lipídico obtido no que diz respeito aos parâmetros: pH, 
densidade, índices de acidez, viscosidade foram descritos a seguir. 

Os resultados obtidos nos testes de pH é que o óleo bruto extraído possui pH ácido em 
torno de 5. O que implica a necessidade de alguns tratamentos antes do processo de 

transesterificação. 

A densidade do biodiesel está relacionada com a estrutura molecular das moléculas do 
óleo. Quanto maior o comprimento da cadeia carbônica do alquil éster, maior será a 
densidade, apesar disso, este valor diminui quanto maior o número de insaturações 
presentes na molécula. A presença de impurezas também poderá influenciar na 
densidade do biodiesel. Tal propriedade exerce grande influência na circulação e injeção 
do combustível. De forma abundante, as propriedades fluidodinâmicas do biodiesel 
(Almeida, 2011). 

No que diz respeito ao nosso óleo, observamos uma densidade com valor de (1,09 
g/cm³) sendo assim, apresentou-se ligeiramente semelhança ao resultado obtido por 
Matos et al (2009) para o óleo da borra de café, nas mesmas condições de análise. 

Com relação ao índice de acidez, visto que, determina a quantidade de ácidos graxos 
livres (AGL) presente no mesmo, qualificando, ainda, procedimentos apropriados de 
produção e estocagem do combustível (Marín, 2012). O óleo extraído apresentou índice 
de acidez de 46,002mgNaOH/g, estando dentro do esperado, já que foi realizado 
diretamente para o óleo bruto. Teores elevados de índice de acidez indicam que o óleo 
está sofrendo ruptura nas cadeias lipídicas, liberando ácidos graxos. A avaliação do 
índice de acidez de um óleo é uma etapa importante para planejar se a etapa de 
transesterificação será básica ou ácida, ou ainda, se haverá necessidade de pré-
tratamento do respectivo óleo (Santos e Fraga, 2014). 

E o último parâmetro da lista que decidimos analisar foi a questão da viscosidade, esse 
parâmetro influencia diretamente no desempenho do biocombustível, assim como, na 
utilização como lubrificante. A delicadeza dessa propriedade é algo super importante, 
sabendo que, um fluido sem viscosidade acaba não formando um filme e por 
consequência causa o desgaste da superfície de contato. Por outro lado, uma 
viscosidade elevada causa um filme muito acima do normal e como consequência 
diminui o atrito acima do normal e as superfícies de contato acabam não realizando sua 
devida função. 

Com um viscosímetro simples conseguimos medir e obter um valor elevado de 
viscosidade (dentro de parâmetros aceitáveis), com isso imaginamos que o filme 
formado por esse biocombustível é um ótimo filme, porém por impossibilidade devido a 
pandemia os seguintes testes não foram possíveis de serem realizados. O próximo 
passo seria realizar um estudo utilizando o equipamento HFRR (High Frequency 

reciprocating rig) e com isso observar as ranhuras nas superfícies ensaiadas. 
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Testando os parâmetros de lubricidade, acidez, pH e densidade os seguintes passos 
seriam a realização do processo de transesterificação, obtendo o combustível 
propriamente dito, e com ele realizar os estudos de parâmetros e os tratamentos para 
só então caracterizar como um bom combustível ou não. Tais estudos estão planejados 
para serem retornados junto com a reabertura dos âmbitos laboratoriais. 

 

Conclusão 

 

5 - CONCLUSÃO 

Tendo em vista a grande demanda de óleo necessária para se realizar o processo de 
transesterificação, o estudo e planejamento da otimização da extração do óleo foi 
extremamente necessário para a obtenção de uma boa quantidade de óleo para os 
devidos estudos e testes. Tal demanda de quantidade, somado ao fator externo e 
inesperado da pandemia, não foi possível cumprir com todo o cronograma descrito no 
plano do trabalho, bem como não foi possível realizar alguns procedimentos no âmbito 
laboratorial. Os resultados obtidos até o presente momento indicam um ótimo material 
de trabalho e um produto promissor, sendo assim o estudo e cronograma continuam 
sendo realizados e assim será possível obter as respostas para todos os 
questionamentos previamente preparados no cronograma. 
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TÍTULO: Caracterização e análise de vida de ferramenta de corte autolubrificada 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar ferramentas de corte de metal duro 
autolubrificantes revestidos com multicamadas de bissulfeto de molibdênio (MoS2) e de 
nitreto de titânio (TiN). Essas ferramentas foram previamente desenvolvidas pelo Dr. 
Maxwell Libório por meio do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de 
ferramentas de corte auto-lubrificantes utilizando deposição de filmes finos de MoS2/TiN 
em multicamadas por magnetron sputtering”. Para a análise completa foi necessário 
caracterizar os diferentes tipos de ferramentas desenvolvidas, além do estudo da vida 
útil delas através dos desempenhos no ensaio de usinagem. Por meio dessas análises 
foi possível confirmar que a ferramenta possui desempenho satisfatório com melhoria 
de propriedades quando depositada as multicamadas. Entretanto, o excesso das 
camadas não trazem benefícios, pois torna a ferramenta mais susceptíveis a falhas. 

 
 

Palavras-chave: Ferramentas de corte. Revestimento múltiplo. Usinagem. Desgaste. 

TITLE: Characterization and analysis of self-lubricating cutting tool 

Abstract 

 

This works goal is to analyze self-lubricating carbide cutting tools coated with multilayers 
of molybdenum disulfide (MoS2) and titanium nitride (TiN). These tools were previously 
developed by Dr. Maxwell Libório through the research project entitled “Development of 
self-lubricating cutting tools using deposition of thin films of MoS2 / TiN in multilayers by 
magnetron sputtering”. For the complete analysis it was necessary to characterize the 
different types of tools developed, in addition to studying their useful life through the 
performances in the machining test. Through these analyzes it was possible to confirm 
that the tool has a satisfactory performance with improved properties when the 
multilayers are deposited. However, the excess of layers do not bring benefits, as it 
makes the tool more susceptible to failure. 

 
 
Keywords: Cutting tool. Multi-coat . Machining. Wear. 

Introdução 
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Ferramentas de corte de metal duro são consideradas as melhores opções para 
usinagem devido a dureza proveniente do carboneto de tungstênio (WC) que é 
responsável pelo bom desempenho no corte, enquanto a comum presença de cobalto 
(Co) fornece uma boa tenacidade. Essa liga metálica apresenta dureza 
expressivamente maior que nos aços rápidos e alta resistência ao desgaste, mesmo 
que em temperaturas elevadas. Entretanto, já se sabe que a usinagem convencional a 
seco não possui um desempenho tão bom devido ao calor gerado durante o corte, que 
tende a diminuir a vida útil da ferramenta, e aos esforços de cisalhamento, que geram 
grande força de atrito no contato peça-ferramenta. Por isso, é muito comum se observar 
o uso de óleos lubrificantes no processo de usinagem, pois eles são responsáveis por 
absorver a energia que poderia promover o aumento excessivo da temperatura e 
grandes valores de força de atrito. Entretanto, de acordo com Alves (2007), um fluido de 
corte deve ser seguro e ter características biodegradáveis e de não toxidade para ser 
usado com responsabilidade em relação ao meio ambiente. Dessa forma, os sólidos 
lubrificantes estão sendo cada vez mais usados para aplicações de usinagem por 
promover uma operação limpa. 

Portanto, as ferramentas de metal duro desenvolvidas em multicamadas de nitreto de 
titânio (TiN) e bissulfeto de molibdênio (MoS2) por meio das técnicas de deposição por 
gaiola catódica e magnetron sputtering foram as ferramentas escolhidas para 
caracterização e análise de vida útil neste trabalho. A escolha dos revestimentos foi 
baseada em estudos que mostram que eles são eficazes quanto a melhoria de 
desempenho de ferramentas de corte e de conformação mecânica e pelo fato de que 
costuma-se revestir as ferramentas com camadas duras (da ordem de 2300 a 3500 HV). 
De acordo com Diniz (2010), dentre as principais características dos revestimentos está 
o baixo coeficiente de atrito, o que proporciona um corte com esforços menores. Por 
fim, o principal intuito é que, com a deposição dessas multicamadas, as ferramentas de 
corte de metal duro melhorem suas propriedades, obtendo maior dureza e maior 
resistência ao desgaste, corrosão e oxidação. 

A escolha da deposição por magnetorn sputtering ou pulverização catódica se deu por 
serem as duas formas mais usuais de aumentar a eficiência da ionização dos átomos, 
e da deposição, por meio do plasma confinado magneticamente próximo ao alvo. Outro 
processo importante para o bom desempenho dessas ferramentas de corte com 
multicamadas é a nitretação a plasma, tratamento termoquímico responsável por criar 
uma zona de difusão entre o substrato e as camadas. 

Por fim, neste trabalho vão ser utilizadas as técnicas de DRX e EDS para caracterizar 
os insertos de usinagem de WC e o ensaio de microdureza Vickers, rugosidade e 
usinagem para caracterizações mecânicas e tribológicas. A análise da vida útil das 
ferramentas vai se dar com base na norma ISO 3685 (1977) que determina que o 
desgaste de flanco médio V B = 0,3 mm e/ou desgaste de flanco máximo V Bmáx = 0,6 
mm são critérios de avaliação de fim de vida, assim como a profundidade da cratera em 
função do avanço (Kt = 0,06+0,3f). 

 
Metodologia 

 

Nesse estudo foi definido que iriam ser avaliados 6 tipos diferentes das ferramentas com 
deposição de multicamadas, sendo eles denominados por: WC (sem tratamento), WN 
(apenas com nitretação), WN1P (com nitretação e 1 camada de MoS2/TiN), WN2P (com 
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nitretação e 2 camadas de MoS2/TiN), WN3P (com nitretação e 3 camadas de 
MoS2/TiN), WN4P (com nitretação e 4 camadas de MoS2/TiN), WN5P (com nitretação 
e 5 camadas de MoS2/TiN) e WN6P (com nitretação e 6 camadas de MoS2/TiN). Para 
dar início as análises dessas ferramentas de corte autolubrificantes foi feita a 
preparação das amostras que são insertos de metal duro da marca SANDVIK (CCMW 
09 T3 04 H13A). 

• Nitretação 

A nitretação é um tratamento termoquímico que melhora algumas propriedades de 
superfícies metálicas, como dureza e resistência a corrosão ao desgaste, e mantém o 
núcleo do material com uma boa tenacidade. Logo, esse processo foi realizado com a 
finalidade de produzir um gradiente de dureza capaz de reduzir tensões residuais na 
interfase entre substrato e filme, já que de acordo com Jasinski et al (2018) estas 
tensões são responsáveis por falhas na aderência entre estes pares. A nitretação foi 
realizada no laboratório de processamento de materiais por plasma da UFRN. 

• Microdureza Vickers 

Após ter sido realizada a nitretação com gaiola catódica sabe-se que as amostras ficam 
com uma coloração diferente, sendo mais escuras nas suas bordas, um fenômeno 
característico desse tratamento. Essa coloração também tem relação com a dureza do 
material e, portanto, o ensaio de microdureza vickers foi realizado antes e depois desse 
procedimento. 

Esse ensaio baseado na norma ASTM 1327-08 foi realizado no microdurômetro digital 
de modelo HVS 1000ª no laboratório de processamento de materiais por plasma da 
UFRN. Os parâmetros de entrada escolhidos foram a carga de 1,98N e duração da 
identação de 20 segundos. Para cada amostra foram realizadas 5 identações. Cada 
identação se trata da penetração lenta de um identador Vickers, uma pirâmide de 
diamante com dimensões definidas, gerando a marcação em formato de losango na 
amostra. Após medir as diagonais do losango e aplicá-las na fórmula da Figura 1, sendo 
HV a dureza Vickers e F a carga do identador, e realizar a média de todas as identações, 
foi obtido a dureza das 6 amostras. 

• Deposição por plasma 

As ferramentas de WC foram submetidas a magnetron sputtering, deposição física de 
materiais, de acordo com a quantidade de filmes específica para cada uma das 6 
amostras, indo de uma camada de MoS2 e TiN até seis camadas de MoS2 e TiN. A 
deposição foi realizada no laboratório de procedimentos de materiais por plasma da 
UFRN, utilizando o sistema de pulverização catódica descrito por Nascimento (2011), 
como mostra a Figura 02. Esse método funciona com um íon acelerado no plasma para 
um campo elétrico em direção ao catodo e ao alvo. Nesse caso, campos magnéticos 
são colocados estrategicamente próximo aos alvos, aprisionando os elétrons 
secundários, evitando que ocorra muitos íons refletidos ou ejeção de elétrons e, 
portanto, aumentando a taxa de ionização. Para essa deposição cada alvo foi submetido 
a 5 minutos de pré-sputtering e depois foram calculados os tempos de 30, 60 e 90 
minutos para o sputtering, de acordo com as camadas. 

• Caracterização das superfícies 
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i. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Energia Dispersivas de Raios-X (EDS) 

O MEV da marca Hitachi modelo Tabletop Microscope TM300 foi utilizado para estudo 
da morfologia das amostras, enquanto que o MEV-FEG da marca ZEISS AURIGA 40 
com EDS acoplado foi utilizado para mensurar a espessura e disposição dos filmes de 
TiN e MoS2, além de usar o EDS para identificar a composição química deles. Ambos 
os equipamentos foram utilizados no Laboratório de Caracterização Estrutural dos 

Materiais (LCEM) da UFRN. 

ii. Difração de Raios-X (DRX) 

Para obter o Difratogramas do alvo de titânio e do pó de MoS2 da Figura 03 foi utilizado 
o difratômetro de marca Shimadzu de alta resolução (modelo XRD-7000) com radiação 
Kα de cobre (λ = 0,1541nm) e configuração Bragg-bretano à 40KV e 30mA pertence ao 
Laboratório de materiais multifuncionais e Experimentação numérica (LAMMEN) da 
UFRN. Os padrões de DRX utilizados foram feitos com: incidência rasante de 3◦, passo 
de 0,02◦ a cada 0,6 segundos e varredura entre 30◦ e 80◦. 

iii. Rugosidade superficial 

O ensaio de rugosidade superficial serviu para mapear e quantificar a textura deixada 
nas amostrar devido aos tratamentos de realizados. Nesse caso foi utilizado o 
rugosímetro portátil surtrônic 25 da Taylor Hobson, como mostra a Figura 04, do Grupo 
de Estudos de Tribologia (GET) da UFRN. Seguindo a norma ISO 4287(R), foi feita 3 
varreduras em cada amostra, utilizando o cut-off de 0,2mm e Ln=1,0mm. 

• Ensaio de usinagem 

O ensaio de usinagem serve para analisar o desempenho e vida útil da ferramenta de 
forma experimental, observando variáveis como força do corte, ruído e temperatura. A 
partir da coleta dessas variáveis é possível identificar se há alguma falha e definir os 
parâmetros de usinagem adequados. 

Para esse ensaio foi decidido usinar ferro fundido com insertos comerciais de metal duro 
fabricados pela Sandvik Coromant (CCMW 09 T3 04, classe K), com ângulo de folga de 
7◦. O torno utilizado é localizado no Laboratório de Usinagem do IFRN e é da marca 
Nardini e Modelo Mascote-MS205. Todos os parâmetros de usinagem utilizados para 
facear o corpo de prova da Figura 05 foram indicação do fabricante, tais como: 
profundidade de corte (ap) 1mm, avanço (fn) 0,2mm/r, frequência de rotação de 400rpm 
que fornece uma velocidade de corte mínima de 75 m/min (na região mais interna do 
cilindro) e uma velocidade de corte máxima de 126 m/min (na região mais externa do 
cilindro), sem uso de fluido de corte. O acompanhamento da temperatura aconteceu por 
meio de um termômetro infravermelho digital da INSTRUTHERM (modelo Ti-550) como 
mostra a Figura 06. 

 
Resultados e Discussões 

 

As imagens do MEV mostradas na Figura 07 confirmam que os insertos ficaram com o 
efeito de borda decorrente da nitretação como já era esperado por constar na literatura. 
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O que também está compatível com o resultado da microdureza Vickers que mostrou 
aumento da dureza e com o resultado do DRX que mostrou presença de fases de nitreto 

de tungstênio após o processo. 

Além disso, as imagens do MEV também nos forneceram a informação de que, com o 
aumento no número de camadas de MoS2 e TiN, os grãos se juntam e ficam maiores, 
como mostrado na Figura 08. Esse crescimento do grão foi mostrado no ensaio de 
rugosidade com valores na Figura 09 e, também, tem muita relação com a deposição 
específica do MoS2 que é considerada uma camada macia. O que é comprovado por 
Contreras et al (2017) que afirma que em deposição de multicamadas por magnetron 
sputtering há tendência de menor tamanho de grãos à medida que o intervalo de 
múltiplas camadas diminui. Por fim, o MEV também nos mostrou que com o aumento 
no número de camadas a amostra tende a apresentar trincas devido ao excesso de 
esforços de compressão em sua superfície, como foi o caso do inserto WN6P. 

Os resultados da microdureza estão presentes na Figura 10. Nesse casao, as 
indentações nas ferramentas com mais de uma multicamada o indentador ultrapassou 
o filme de MoS2, chegando até a camada de TiN e o indentador Vickers encontrou uma 
maior resistência a penetração, o que está caracterizado na baixa variação dos valores 
de dureza para as amostras WN2P, WN4P e WN6P como mostra a Figura 11. 

O DRX trouxe como resultado um difratograma, Figura 12, que permite perceber que, 
com o aumento do número de camadas nas amostras, nota-se o crescimento dos picos 
de TiN e MoS2 e o desaparecimento das fases do substrato nitretado, sendo isso o 
efeito da incidência de Raios-X rasante a superfície. Esse resultado é compatível com 

a evolução dos tamanhos de grãos de TiN analisada por MEV. 

As ferramentas de WC, após os ensaios de usinagem, foram analisadas 
morfologicamente através de MEV-FEG. A Figura 13 mostraram os desgastes de 
cratera e flanco produzidos como consequência dos mecanismos de desgastes de 
abrasão, adesão e difusão. Além disso, esse ensaio mostrou que os filmes de MoS2 e 
TiN são mais fáceis de serem removidos por serem menos resistentes do que o material 
da ferramenta (WC). Como também que o aumento de espessura desses filmes devido 
o maior número de multicamadas torna o tamanho do desgaste de flanco cada vez 
maior. De acordo com Chinchanikar (2013), o material removido trata-se, em sua maior 
parte, de filme depositado e não da matriz da ferramenta. Nas imagens também é 
possível aferir que a maior perda de material é na ferramenta sem tratamento por 
plasma, mesmo apesar da presença de filmes macios em sua superfície, as amostras 

revestidas apresentaram um aspecto menos danificado nesta região. 

Durante o ensaio de usinagem o melhor comportamento da temperatura foi a da 
ferramenta WN1P, com um par de camadas de MoS2/TiN. Já a ferramenta WN6P 
obteve o maior aumento de temperatura, ou seja, o pior rendimento. A explicação para 
esse desempenho ruim é o desgaste abrasivo que grandes quantidades de camadas 
pode causar e o fato de TiN ser mais duro do que o ferro fundido, sendo então 
considerado como abrasivo para a peça usinada. 

 
Conclusão 
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Com esse trabalho podemos concluir que ferramentas de metal duro autolubrificantes 
com multicamadas de bissulfeto de molibdênio (MoS2) e de nitreto de titânio (TiN) por 
meio de deposição por magnetron sputtering e tratamento por nitretação têm um bom 
desempenho e pode ser aplicado em larga escala na indústria, substituindo o uso de 
óleos lubrificantes que não são interessantes para o meio ambiente. Dentre as amostras 
analisadas, o inserto denominado WN1P, sofrendo nitretação e contendo apenas um 
par de MoS2/TiN, teve a melhor vida útil. Esse resultado se deu com base na aquisição 
da temperatura durante o ensaio de usinagem em torno convencional, tendo em vista 
que a dissipação da energia do corte se dá basicamente na temperatura e força de 
atrito. 

Além disso, foi possível concluir por meio das caracterizações realizadas em todas as 
amostras como se comporta o efeito de borda devido a nitretação. Além disso, que 
muitas camadas podem influenciar no aumento do tamanho de grão. E, por fim, que a 
usinagem de ferro fundido não é muito interessante com a presença do filme de TiN na 
ferramenta, tendo em vista a diferença de dureza serve como base para o 
desenvolvimento de outros tipos de ferramentas com deposição de multicamadas. Com 
essas conclusões é possível continuar o desenvolvimento e estudo de outros tipos de 
ferramentas com deposição física. 
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Anexos 

 

 

Figura 01 - Fórmula para microdureza Vickers. 

 

 

Figura 02 - Sistema de pulverização catódica utilizado. 
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Figura 03 - Difratograma do alvo de titânio e do pó de MoS2. 
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Figura 04 - Rugosímetro. 

 

 

Figura 05 - Corpo de prova para o ensaio de usinagem. 
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Figura 06 - Termômetro infravermelho digital. 

 

 

Figura 07 - Imagens do MEV. 
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Figura 08 - Imagens do MEV. 
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Figura 09 - Valores da rugosidade. 

 

 

Figura 10 - Resultados da microdureza Vickers. 
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Figura 11 - Variação nos valores de dureza. 
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Figura 12 - Difratograma das amostras. 

 

 

Figura 13 - Desgaste de cratera e flanco. 
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TÍTULO: Estudo sobre orquestração de containers Docker e implementação em um 

middleware para aplicações de Internet das Coisas. 

Resumo 

Dispositivos IoT são usados em diversos lugares, desde casas até indústrias, visando 
solucionar o problema de gerenciamento, monitoramento e organização de diversos 
dispositivos de áreas diferentes criou-se a plataforma Saiot, neste trabalho é 
apresentado diferentes melhorias para o funcionamento desta plataforma como um 
todo, desde melhorias para facilitar o desenvolvimento até novas funcionalidades para 
os usuários. 
 
Palavras-chave: Iot, Docker 

TITLE: Study on orchestration of Docker containers and implementation in a middleware 

for Internet of Things applications. 

Abstract 

IoT devices are used in various places, from homes to industries, in order to solve the 
problem of management, monitoring and organization of different devices from different 
areas, the Saiot platform was created. In this work, different improvements are presented 
for the functioning of this platform as a whole, from improvements to facilitate 
development to new features for users. 
 
Keywords: Iot, Docker 

Introdução 

Em um mundo cada vez mais conectado não é mais incomum existir dispositivos ou 
produtos conectados a internet, desde itens para uma casa inteligente até para uma 
indústria inteligente que são usados para transmissão de dados importantes ou para 
controlar algo remotamente, os dispositivos IoT estão presentes em diversos lugares 
com diversas funcionalidades que visam melhorar a produtividade ou apenas facilitar 
sua vida, visto a essa grande quantidade de dispositivos veio a necessidade de existir 
um sistema aberto onde seja fácil de se ter um controle de tais dispositivos ou até 
mesmo criar e desenvolver um novo, e é nesse espaço que o projeto Saiot [1] (Smart 
Automation using Internet of Things) se encontra, sendo uma plataforma que oferece 
gerenciamento e monitoramento de dispositivos, permitindo a melhor visualização de 
dados e do controle dos dispositivos com uma interface completa para usuário acessar 
a qualquer instante. 
 

Metodologia 

 
Foi feito inicialmente um estudo das tecnologias utilizadas no projeto, tendo a linguagem 
de programação JavaScript [2] utilizada como base para grande parte do projeto e 
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presente em diversos sistemas como no desenvolvimento de uma aplicação Web 
utilizando a biblioteca ReactJs [3] e o software NodeJs [4] para construção do backend 
da aplicação tanto das regras de negócio de uma API REST [5] quanto do módulo de 
comunicações com os dispositivos chamado Broker MQTT [6], sendo a API REST 
desenvolvida com o auxílio da biblioteca Express [7] e o Broker MQTT desenvolvido 
com a biblioteca Aedes [8], a manutenção e versionamento do código foi feito através 
do Git [9] e o gerenciador de repositórios GitLab [10], dentro dele foi feito um estudo do 
funcionamento do CI/CD [11] para melhor agilizar a disponibilização de uma nova 
atualização. Dentro do projeto foi utilizado a metodologia SCRUM [12] para gerenciar 
as tarefas apresentadas juntamente com reuniões semanais onde todos os participantes 
discutem o andamento do projeto. Não só isso mas para a persistência dos dados 
também foi necessário estudar bancos de dados como MySQL [13], Redis [14] e 
MongoDB [15], e para hospedar e colocar o sistema no ar com tudo isso foi feito o estudo 
de contêineres oferecidos pelo Docker [16] separando a aplicação Web, API REST, 
Broker MQTT, MySQL, Redis, MongoDB e um proxy reverso utilizando o Nginx [17], 
juntamente foi utilizado o DockerCompose para definir e rodar todos os containers de 
maneira automática. 

Foi realizada a elaboração do artigo científico Introducing a survey methodology for 
assessing LoRaWAN coverage in Smart Campus scenarios [18]para o 2020 IEEE 
International Workshop on Metrology for Industry 4.0 & IoT, o artigo foi feito em parceria 
com a University of Brecia, no qual foi fornecido equipamento e auxílio na construção 
do artigo que tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma metodologia 
distribuída para mapeamento de uma área de cobertura de uma rede LoRaWan [19] em 
um cenário de campus universitário, para isso foi feito um estudo do protocolo LoRa 
juntamente com a plataforma ChirpStack [20]. 

 

Resultados e Discussões 

 

Foram desenvolvidos novos recursos para a plataforma Saiot, deixando a plataforma 
mais robusta e atrativa para novos usuários, desde coisas simples como melhorias de 
experiência de usuário, sistema de reportar bugs, sistema para enviar sugestões e 
exclusão de regras até coisas mais complexas como histórico de notificações, logs de 

dispositivos e de usuários. 

Uma nova maneira de atualizar a plataforma de maneira simples e rápida e manutenção 
do sistema foi implementada, através do uso do CI/CD do GitLab tornou-se mais facil e 
rapida apresentar a nova atualização do sistema ao site oficial de produção, assim 

também como o site de desenvolvimento. 

Foi feita uma análise do sistema atual do Saiot e visto a necessidade da implementação 
de uma nova versão feita do zero chamada atualmente de Saiot 2.0, com melhorias na 
arquitetura e funcionamento da plataforma, juntamente com a necessidade da 
atualização dos pacotes utilizados para a construção da aplicação Web, API REST e do 
Broker MQTT, no qual devido ao projeto ter sido criado a um tempo e não ter atualizado 
suas dependências, as mesmas apresentam diversos problemas de performance e de 
desenvolvimento. 
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Conclusão 

 
Internet das coisas é uma área com um grande potencial e demanda, e o Saiot está 
caminhando com um desenvolvimento sólido para ser uma plataforma de 
monitoramento e gerenciamento de dispositivos IoT cada vez mais completa, 
oferecendo novos recursos e funcionalidades para facilitar o desenvolvimento e a 
utilização de novos dispositivos IoT em diversos setores, tudo isso com uma 
infraestrutura dinâmica, escalável e segura para seus usuários, após o melhor 
entendimento de Docker, para o futuro, fica necessário estudar o sistema Kubernetes 
para automatizar a implantação, o dimensionamento e a gestão de aplicações em 
contêineres. 
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TÍTULO: Uso de técnicas de Machine Learning em dados Cosmológicos de Quasares 

Resumo 

 

A relação não linear entre a luminosidade em raios-X e luz ultravioleta de quasares, 
pode ser utilizada como ferramenta de medição de distâncias cosmologicas. Neste 
projeto foi realizada a identificação, coleta e preparação dos dados necessários de raios-
X e raios ultravioletas emitidos por Quasares. Os dados usados foram obtidos a partir 
do Sloan Sky Digital Survey (SDSS) e do X-ray Multi-Mirror – Newton, os dados de 
luminosidade ultravioleta e de raio-x (XMM-Newton), respectivamente. 

 
 
Palavras-chave: Quasares, Raio-X, Ultravioleta 

TITLE: Use of Machine Learning techniques in Quasar Cosmological data 

Abstract 

With purpose to reproduce the non-linear relationship between x-ray and uv light from 
quasars, that can become usefull as a tool to measure cosmological distances.In this 
Project was made the idetification, gathering and preparation of needed data for the 
experiments using x-ray and ultraviolet rays, emitted from quasars. The data used were 
obtained from the Sloan Sky Digital Survey (SDSS) and from X-ray Multi-Mirror – Newton 
(X-MMN), ultraviolet luminosity and x-ray data, respectively. 
 
Keywords: Quasars, x-ray, ultraviolet 

Introdução 

Recentemente foi descoberto como uma conhecida correlação não linear entre a 
luminosidade em raios-X e luz ultravioleta de quasares [1,2,3] pode ser utilizada para 
determinar distâncias cosmológicas [4]. A grande vantagem de usar quasares para 
construir um diagrama de Hubble é que sua elevada luminosidade os permite serem 
observados a altíssimos redshifts (z~6), quando o Universo possuía apenas cerca de 1 
bilhão de anos. As novas medidas de distância fornecidas por quasares estão sendo 
empregadas para determinar parâmetros cosmológicos [5], porém ainda estão muito 
pouco explorados. A maior limitação do uso de quasares em Cosmologia é a sua grande 
dispersão ente suas luminosidades em raios-x (Lx) e ultravioleta (Luv), o que não 
permite a imposição de vínculos compatíveis com outros observáveis, como supernovas 
Ia, parâmetro de Hubble, oscilação acústica de bárions e radiação cósmica de fundo. 
Enquanto técnicas de aprendizado de máquina (Machine Learning) vêm ganhando cada 
vez mais atenção em todas as áreas da ciência, inclusive da Cosmologia, ainda há 
poucas aplicações voltadas aos dados cosmológicos de quasares. 
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Metodologia 

 
Preparação dos dados: 
Após a obtenção dos dados das fontes, ambos datasets foram passados para um script, 
programa com breve instruções, em python, a fim de remover os dados que não seriam 
utilizados, deixando apenas as colunas de identificação, ID ou SSDS_ID, de localização, 
AR e DEC, e de redshift, Z. Logo em seguida, foi feita a visualização dos dados em 
tabela usando as bibliotecas AstroPy e Pandas, para leitura de arquivos ."ASCII" e para 
a visualização da tabela gerada, respectivamente. 

Busca por objetos compatíveis: 

Depois de preparados, os datasets de raio-x e de ultravioleta foram cruzados a fim de 
encontrar os mesmos quasares em ambos os conjuntos, para podermos usarmos as 
medições nos experimentos, já que o mesmo quasar possuía diferentes identificações 
de acordo com o dataset. O critério usado para determinar se dois objetos visualizados 
nos dois datasets serem o mesmo quasar, era se a distância angular entre eles fosse 
menor que 3 segundos de arco, passando então para outro dataset com os objetos que 
passaram no critério. Devido a grande quantidade de objetos em ambos os datasets, 
essa operação necessitou de um poder computacional não esperado. 

Experimentos: 

Depois de termos os dados separados, e já com as medições necessárias, foi dado 
início a análise dos dados, que consistiu no ajuste de retas a partir do fluxo de raio-x e 
do fluxo de luminosidade ultravioleta, para obter as retas foram usadas 3 regressões 
lineares, a regressão linear padrão, uma regressão RANSAC (Random Sample 
Consensus) e uma regressão Huber. O experimento foi realizado a partir de um script 

em python usando as bibliotecas Sklearn e Astropy. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Regressões: A partir das regressões lineares foi encontrado um coeficiente angular 
médio de 0,84 e um coeficiente linear médio de -8,243. Esses valores serieam, 
posteriormente, associados a parâmetros cosmológicos. Com a situação da pandemia 
do COVID-19 o andamento do trabalho ficou prejudicado. 

 
Conclusão 

 
Foi obtido os dados de UV e raios-X, os quais foram fundamentais para o experimento 
realizado, houve o cruzamento dos dois catálogos a fim de encontrar as medições de 
raio-x e UV respectivas de cada quasar, foi realizado o teste com três variações de 
regressão linear, normal, RANSAC e Huber, a fim de analisar os resultados adquiridos. 
Esses avanços serão úteis para outros plano de trabalho associados a esse mesmo 
projeto de pesquisa. 
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TÍTULO: Utilização de Rede Neural no preenchimento de falhas para variável de 

temperatura máxima em base de dados meteorológica 

Resumo 

Na Meteorologia, as observações são muito importantes e utilizadas em inúmeras 
aplicações, desde previsão climática à criação de normas. Esses dados coletados por 
estações meteorológicas, contudo, podem conter falhas causadas por erros diversos. 
Para lidar com inconsistências nos bancos de dados, pode-se utilizar estratégias como 
remoção do conjunto de dados que possuem lacunas ou preenchimento de falhas, que 
pode ser realizada por meio de um modelo que descreve o comportamento das variáveis 
ou por meio da relação entre as variáveis conhecidas. Assim, foram extraídos um total 
de 12.618 dias de monitoramento do clima em Natal, no Rio Grande do Norte, referentes 
ao período de 01/01/1984 a 31/12/2019 para as variáveis de Temperatura Máxima, 
Temperatura Mínima, Temperatura Compensada Média, Insolação, Evaporação do 
Piche, Umidade Relativa Média, Velocidade Média do Vento e Precipitação a partir do 
portal do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Com o uso de uma Multilayer 
Perceptron (MLP, ou Perceptron Multicamada, em português), um tipo de Rede Neural, 
foi calculado o Erro Quadrático Médio (MSE, em inglês) para indicar a qualidade da 
ferramenta ao preencher os dados meteorológicos para a variável de Temperatura 
Máxima a partir das outras variáveis. O resultado encontrado para o MSE foi de cerca 
de 0,24 para a variável estudada e isso mostra um forte indício de que uma MLP pode 
ser utilizada para preenchimento de falhas de temperaturas máximas com baixo erro 
associado. 
 
Palavras-chave: Perceptron Multicamada; Inteligência Artificial 

TITLE: Use of Neural Network in filling faults for maximum temperature variable in 

meteorological database 

Abstract 

In Meteorology, observations are very important and used in numerous applications, 
from climate forecasting to the creation of norms. This data collected by weather stations, 
however, can contain faults caused by various mistakes. To deal with inconsistencies in 
the databases, strategies such as removing the data set that have gaps or filling in gaps 
can be used, which can be performed through a model that describes the behavior of 
the variables or through the relationship between the known variables. Thus, a total of 
12,618 days of climate monitoring were extracted in Natal, Rio Grande do Norte, for the 
period from 01/01/1984 to 12/31/2019 for the variables of Maximum Temperature, 
Minimum Temperature, Compensated Temperature Average, Insolation, Tar 
Evaporation, Average Relative Humidity, Average Wind Speed and Precipitation from 
the site of the National Meteorological Institute (INMET). Using a Multilayer Perceptron 
(MLP, or Perceptron Multicamada, in Portuguese), a type of Neural Network, the Mean 
Squared Error (MSE, in English) was calculated to indicate the quality of the tool when 
filling in the meteorological data for the Maximum Temperature variable from the other 
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variables. The result found for the MSE was around 0.24 for the studied variable and this 
shows a strong indication that an MLP can be used to fill maximum temperature faults 
with a low associated error. 
 
Keywords: Multilayer Perceptron; Artificial Intelligence 

Introdução 

As observações realizadas na Meteorologia são muito importantes, seja para a previsão 
de tempo e clima, para advertência sobre possíveis desastres, para formulação das 
normas, regulamentações e estratégias utilizadas na agricultura e indústrias e até 
mesmo para garantir que as informações quanto ao que acontece no clima sejam 
guardadas e, subsequentemente, sejam disponibilizadas ao público em geral. Esses 
dados são coletados por estações meteorológicas, sejam elas: automáticas, manuais 
ou que possuem medições dos dois tipos. Contudo, é comum que hajam dados 
ausentes nos banco de dados dessas estações, as quais coletam e armazenam esses 
valores. Esses erros podem ser causados por falhas em sensores ou outros hardwares, 
mudanças no ambiente da estação, problemas com o fornecimento de energia ou 
fenômenos climáticos incomuns, apesar deste último ocorrer com menor frequência. 
Comumente utilizam-se três principais métodos para lidar com as lacunas existentes em 
meio aos dados (Rubin, 1976, 1987). O primeiro deles baseia-se em eliminar os trechos 
que têm algum tipo de falha e realizar a análise apenas no montante adequado de 
dados. Essa estratégia, porém, traz consigo uma forte tendência pois altera 
consideravelmente a distribuição dos dados, a eficiência da análise por conta da 
eliminação de observações incompletas e, consequentemente, os resultados. As duas 
outras formas utilizam preenchimento de dados a partir de outros preexistentes. Em 
ambos, o benefício é garantia da eficiência, pois nenhum dado é excluído, no entanto, 
a forma como esses dados são gerados pode causar tendências e erros de estimativa. 
Esse preenchimento pode ser realizado a partir de um modelo que descreve o 
comportamento da variável que possui dados ausentes ou a partir das relações entre 
as variáveis. Considerando-se o exposto, este artigo busca responder ao seguinte 
questionamento: qual a relação entre os valores antecessores e posteriores a um valor 
de temperatura máxima ausente e esse valor propriamente dito em um banco de dados 
climático e o quão preciso pode ser o valor preenchido em relação ao valor real 
utilizando-se uma rede neural artificial? A hipótese apresentada é de que a utilização de 
uma rede neural artificial, mais especificamente a Multilayer Perceptron (MLP ou 
Perceptron Multicamada, em português) para preenchimento de falhas com valores de 
temperatura utilizando outras variáveis de clima presentes nos dados pode gerar 
resultados mais precisos que alguns dos métodos tradicionais mais conhecidos e 
utilizados na Meteorologia. Portanto, o objetivo do estudo é comparar um método 
computacional de aprendizado com máquina com os estudos tradicionais para 
preenchimento de falhas em dados meteorológicos e determinar a precisão do primeiro 
para esse fim. 
 

Metodologia 

 
2.1 Área de estudo 
A cidade de Natal (apresentada na Figura 1, em anexo) situa-se no litoral leste do Rio 
Grande do Norte, entre os paralelos 5º 42’ 2” e 5º 54’ 4” de latitudes Sul, e os meridianos 
de 35º 17’ 36” e 35º 9’ 12” a Oeste de Greenwich e é a capital do estado. O município 
ocupa uma área territorial de 167,401 km² e sua população no último censo era de 
803.739 habitantes (IBGE, 2010). Natal possui um relevo de Planície Costeira, com uma 
altitude inferior a 100 metros e é formada por praias que estendem-se por todo o seu 
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litoral, com terrenos planos que são alterados pela presença de Dunas. O município está 
inserido nas Bacias Hidrográficas dos rios Potengi, Pirangi, Doce e na Faixa Litorânea 
Leste de Escoamento Difuso IDEMA (2013). O clima de Natal se enquadra como 
Tropical chuvoso, com inverno seco e chuvas que prolongam-se até o mês de julho. As 
formações vegetais predominantes na microrregião de Natal são de Mata Atlântica, 
Dunas e Manguezais, com parte dessas mantidas em reservas de preservação. 
2.2 Dados 
Os dados utilizados no estudo foram extraídos do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), de 01/01/1984 a 31/12/2019. Os dados disponíveis para Natal, pelo INMET, 
iniciam em 01/08/1983 e são adquiridos na estação meteorológica da própria cidade (5º 
50’ 24” de latitudes Sul, 35º 12’ 36” a Oeste de Greenwich e altitude de 47,48 m). Os 
dados de 1983 e os do início do ano de 2020 não foram utilizados pois, considerando a 
sazonalidade existente nas variáveis ao longo do ano, poderia ocorrer um 
desbalanceamento da base de dados para o estudo. No total, foram extraídos dados de 
12.618 dias para as variáveis de Temperatura Máxima (TempMax), Temperatura 
Mínima (TempMin), Temperatura Compensada Média (TempCompMed), Insolação 
(Insol), Evaporação do Piche (EvapPiche), Umidade Relativa Média (UmidRelMed), 
Velocidade Média do Vento (VelVenMed) e Precipitação (Prec). Os dados apresentam 
inúmeras falhas, como será apresentado posteriormente, nos resultados. 
2.3 Metodologia 
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi dividida em revisão bibliográfica sobre o uso 
de técnicas de aprendizado de máquina associados à climatologia, focando no uso da 
MLP, análise dos dados meteorológicos coletados e testes realizados a fim de observar 
os resultados obtidos no preenchimento de falhas com uso da rede neural. Um exemplo 
de uma rede neural do tipo Multilayer Perceptron (MLP ou Perceptron Multicamada, em 
português) e a taxonomia das redes neurais, com destaque à MLP são mostrados nas 
Figuras 2 e 3, em anexo. Este tipo de rede é formada por camadas de nós que se 
conectam entre si, com cada nó ligado a todos os nós das camadas anterior e posterior. 
As redes MLP são formadas por uma camada de entrada, uma camada de saída e uma 
ou mais camadas escondidas e o número de nós em cada uma das camadas depende 
do problema ao qual a rede é submetida e, mais especificamente, aos dados utilizados 
no treinamento da rede. Os nós nada mais são que valores numérico que serão 
submetido a um peso ao passar como entrada para a camada seguinte, criando um 
sentido de movimento dentro da rede sempre à frente. Em geral, utilizar apenas uma 
camada escondida é suficiente para conseguir uma função mensurável e suave entre 
as camadas exteriores (Hornik et al., 1989), podendo fornecer resultados satisfatórios 
para rede. Antes do treinamento, os dados foram pré processados, retirando todas as 
falhas existentes e divididos em três partes. De forma aleatória, 10% dos dados foram 
escolhidos para teste a ser realizado após o treinamento da rede neural e, dos 90% 
restantes, 10% foram separados para servir de validação a cada nova iteração durante 
o treinamento. Isso diminui as chances da rede neural ficar presa em um ótimo local, 
que nada mais é que um valor ou conjunto de valores bons comparados com os seus 
vizinhos, mas que não são os melhores quando comparados com todo o espectro de 
valores possíveis. No treinamento, utilizou-se uma estratégia chamada backpropagation 
aplicada aos dados conhecidos do problema, que consiste no ajuste dos pesos entre 
cada camada a fim de encontrar a combinação que forneça a menor diferença entre os 
dados previstos e os reais, ou seja, o mínimo erro global do sistema. No caso do estudo 
em questão, esse mínimo global foi dado a partir do erro médio quadrático (ou median 
square error, MSE, em inglês), calculado a partir dos valores encontrados na saída dos 
nós da última camada e dos valores reais conhecidos a cada iteração da rede neural. 
Para os estudos, utilizou-se apenas três camadas, com seis nós nas camadas de 
entrada, referente às seis variáveis presentes no conjunto de dados (com exceção da 
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variável TempMax), seis na camada escondida e apenas um nó na de saída, referente 
à variável de interesse, temperatura máxima. 
 
Resultados e Discussões 

 
Graficamente pode ser observada a quantidade de falhas existentes no banco de dados 
na Figura 4, em anexo, e, estatisticamente, isso representa cerca de 13,39% de todos 
os dias do período coletado. Os espaços em branco representam os dias em que 
nenhuma informação sobre as variáveis estudadas foi coletada ou disponibilizada ao 
público por algum outro motivo e, na lateral direita, a linha mostra a quantidade de 
variável com valores não numéricos. Na Figura 5, em anexo, é mostrado o progresso 
do MSE ao longo do treinamento da MLP, tanto para a base de treino (em azul), quanto 
para a base de validação (em amarelo). A MLP passou por 100 (cem) iterações de 
treinamento e, como esperado, o valor do erro quadrático médio diminuiu até se tornar 
estável, o que aconteceu por volta da vigésima época. A rede neural treinada, ao ser 
testada preenchendo uma parte de valores que foram propositalmente retirados, teve 
um MSE de cerca de 0,24. Esse resultado próximo a zero nos mostra que a rede neural 
conseguiu se adequar bem aos dados e ser capaz de preencher lacunas com valores 
que se assemelham aos demais. Na Figura 6, em anexo, temos um gráfico de dispersão 
que compara os valores previsto e real para temperatura máxima quando os dados de 
teste são aplicados à rede treinada, reforçando o resultado positivo do treinamento da 
rede. Testes realizados com as outras variáveis mostraram alguns valores semelhantes, 
com exceção da variável de precipitação que apresentou alto MSE. 
 

Conclusão 

 
Entende-se, portanto, que o uso de aprendizado de máquinas para o preenchimento de 
falhas em bases de dados meteorológicas pode ser uma poderosa ferramenta, tornando 
essas bases mais consistentes, melhorando os resultados de técnicas que utilizam 
dados históricos, sejam para estudos de mudanças climáticas ou para previsão do 
tempo, por exemplo. Durante o estudo, utilizou-se apenas dados de uma base 
meteorológica do INMET, a única da capital do estado, que forneceu informações sobre 
as oito variáveis apresentadas. Com os resultados positivos alcançados levando em 
consideração as limitações, é possível que, ao utilizar dados de outras bases, 
principalmente as de cidades vizinhas, levando em consideração a distância entre elas, 
diferença de altitude ou até mesmo informações mais detalhadas sobre a hidrografia e 
relevo, os valores previstos tornem-se mais coerentes, mesmo para variáveis que 
possuem maiores incertezas associadas, como é o caso da variável de precipitação. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Localização Geográfica de Natal no Mapa do Rio Grande do Norte. / Fonte: 
Elaborada pelo autor (2020). 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3365 

 

 

Figura 2 - Taxonomia das Redes Neurais. / Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 

Figura 3 - Exemplo de rede neural do tipo MLP com três camadas. / Fonte: Elaborada 
pelo autor (2020). 
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Figura 4 - Falhas presentes no banco de dados para Natal no INMET (1984-2019). / 
Fonte: Elaborada pelo autor (2020). 

 

 

Figura 5 - Progresso do MSE ao longo das épocas de treinamento. / Fonte: Elaborada 
pelo autor (2020). 

 

 

Figura 6 - Valores Previstos versus Valores Reais para Temperatura Máxima (em graus 
Celsius). / Fonte: Elaborada pelo autor (2020) 
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TÍTULO: Geração de malhas para simulação de arrasto sobre elementos aeroespaciais 

Resumo 

Aplicações tecnológicas, visando principalmente a redução de consumo de combustível 
para veículos que trabalham em regime hipersônicos ganha cada vez mais espaço na 
área das ciências. Sendo o scramjet o elemento aeroespacial mais adequado para esta 
situação, pois em comparação aos sistemas atuais de propulsão espacial o scramjet 
não necessita de transporte de oxidante, proporcionando uma redução do peso do 
veículo e por consequência promovendo um impulso maior se comparados com os 
motores tradicionais. Devido a suas características particulares o scramjet somente 
entra em funcionamento quando atinge o regime supersônico, pois seus motores não 
possuem partes móveis, a sua geometria frontal proporciona o direcionamento das 
ondas de choque oblíquo de forma desacelerada e comprimida para a câmara de 
combustão de tal modo que a ignição ocorra de forma supersônica. O presente trabalho 
consiste numa análise aerotermodinâmica de um demonstrador tecnológico scramjet 
projetado para realização de voo atmosférico à altitude de 6.225 km a uma velocidade 
correspondente a número de Mach 4,18. O desenvolvimento deste trabalho de veículos 
hipersônicos pode ser realizado por meio da metodologia analítica e utilização de 
simulação numérica. Neste trabalho as metodologias analítica e simulação numérica 
são usadas. A metodologia analítica utilizou a teoria de ondas de choque oblíquas 
planas, enquanto a simulação numérica foi desenvolvida com o uso do software versão 
estudante FLUENT – ANSYS. 
 
Palavras-chave: Scramjet, análise aerotermodinâmica, abordagem analítica e 

simulação 

TITLE: Mesh generation for drag simulation over aerospace elements 

Abstract 

Technological applications, mainly aimed at reducing fuel consumption for vehicles that 
work under hypersonic regime, are gaining more and more space in the sciences area. 
The scramjet being the most suitable aerospace element for situations in which the Mach 
number has hypersonic values. In comparison to current space propulsion systems, the 
scramjet does not require transport of oxidant, providing a reduction in vehicle weight 
and consequently promoting greater momentum compared to traditional engines. Due to 
its particular characteristics, the scramjet only comes into operation when it reaches the 
supersonic regime, as its engines have no moving parts, its frontal geometry provides 
the direction of the oblique shock waves in a slowed and compressed way to the 
combustion chamber in such a way ignition occurs supersonically. The present work 
consists of an aerothermodynamic analysis of a scramjet technological demonstrator 
designed to perform an atmospheric flight at an altitude of 6,225 km at a speed 
corresponding to Mach number 4.18. The development of this hypersonic vehicle work 
can be carried out using analytical methodology and the use of numerical simulation. In 
this work, analytical and numerical simulation methodologies are used. The analytical 
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methodology used the theory of flat oblique shock waves, while the numerical simulation 
was developed using the student version software FLUENT - ANSYS. 
 
Keywords: Scramjet aerothermodynamic analysis, analytical approach, numerical si 

Introdução 

Devido as grandes descobertas promovidas pela ciência espacial, a indústria 
aeroespacial tem crescido no Brasil e no mundo, estimulando o desenvolvimento de 
estudos científicos e por consequências provocando o surgimento de novas tecnologia 
capazes de aumentar a eficiência do lançamento de foguetes, diminuir o consumo de 
combustível e aumentar a eficiência de veículos hipersônico. Estudos sobre 
desenvolvimentos de veículos hipersônico ganham cada vez mais espaço, devido a sua 
capacidade de atingir altas velocidades. Pesquisas como o da agência Indian Space 
Research Organisation (ISRO), indicam o Scramjet como tecnologia aeroespacial de 
extrema importância, que poderá promover viagens hipersônica com baixo custo de 
consumo em relação aos lançamentos tradicionais, pois os Scramjet eliminam a 
necessidade da utilização do oxigênio líquido promovendo a diminuição do veículo ou a 
elevação da carga útil. Em 28 de agosto de 2016, a I.S.R.O. promoveu um teste 
utilizando os motores scramjet em um foguete de dois estágios com combustível sólido, 
onde obtiveram resultados satisfatórios, consagrando a avaliação bem-sucedida. O 
Advanced Technology Vehicle (ATV) é o foguete avançado do I.S.R.O, onde o mesmo 
é um lançador estabilizador de rotação de dois estágios. Os motores Scramjet idênticos 
foram instalados na parte traseira do segundo estágio, onde os mesmos foram 
acionados após atingirem as condições de funcionamento, ou seja, após o ATV atingir 
Mach 6 e uma altitude de 20 km. A Fluidodinâmica computacional é uma área de grande 
interesse para a solução de muitos problemas práticos, sendo ela a ferramenta mais 
adequada para a área de simulação numérica de escoamento de fluidos, transferência 
de calor, dentre outros. A Computational Fluid Dynamics (CFD) torna-se eficiente em 
casos, onde a soluções analíticas não conseguem ser determinadas com facilidade, 
desta forma para chegar a resultados mais fidedignos é necessária uma modelagem 
matemática do sistema e resolvê-lo aplicando algum método de discretização, sendo os 
mais usuais os métodos dos elementos finitos e dos volumes finitos. Os métodos de 
discretização buscam transformar os problemas de engenharia que estão 
representados em um domínio discreto para o domínio contínuo, esta transformação 
ocorre, devido a pequenas divisões da geometria, promovendo uma maior eficiência ao 
computador e possibilitando resolver problemas de maior complexidade através de 
pequenos elementos bem definidos. A proposta deste trabalho é realizar uma 
investigação sobre o arraste experienciado por elementos aeroespaciais de geometria 
definida, aplicando-a o método de elementos finitos, visando avaliar e compreender o 
comportamento da geometria em determinadas condições de voo. Seguindo a agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas (O.N.U.), um dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável que se enquadra neste projeto é da indústria inovação e 
infraestrutura, pois este trabalho busca apoiar o desenvolvimento tecnológico, pesquisa 
e inovação. Em meio às pesquisas, motivado pelo o estudo da I.S.R.O. ficou definido 
para este trabalho o demonstrador Scramjet de admissão interna para velocidades 
correspondentes a Mach 4,18 para vôo atmosférico a 6,2125 km de altitude. 
 

Metodologia 

 
A geometria foi desenvolvida e dimensionada seguindo as orientações do livro de Heiser 
e Pratt e posteriormente replicada no FLUENT - ANSYS, para geração da malha e 
análise fluido computacional. De acordo com Miranda e Martha (2000), “a geração de 
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malhas de elementos finitos consiste, de uma forma geral, dividir um determinado 
domínio de interesse em subdomínios. Domínios bidimensionais podem ser divididos 
em quadriláteros ou triângulos’’. A malha pode ser definida como estruturadas e não 
estruturadas, sendo a primeira mais rápida, com resultados mais confiáveis e 
promovendo o menor esforço computacional, enquanto que a outra é mais robusta e 
demanda um esforço computacional muito maior. Neste projeto será utilizado a malha 
estruturada de elementos bidimensionais. Como citado acima a geometria pode ser 
dividida elementos de formato de quadrilátero ou triângulos, sendo assim, para atingir 
melhores resultado simulamos o modelo com as duas malhas para julgarmos a mais 
adequada para o nosso projeto. As malhas foram aplicadas no modelo e em seguida 
observado o tempo de resolução de cada uma através de um cronômetro. Com o 
número de interações já definida, verificamos qual malha convergiu aos resultados mais 
rápido. Em seguida foi iniciada a comparação entre as malhas que mostrou os 
resultados de forma mais rápida e a malha que atingiu resultados mais próximos ao 
analíticos. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com Paskin (2016), as equações de Navier-Stokes trazem a possibilidade de 
criar ou prever os campos de velocidade e pressão de um determinado escoamento, 
desde que seja conhecida as condições de contorno e as características do fluido a ser 
estudado. Para o desenvolvimento deste projeto usamos as condições de contorno para 
o scramjet obtidas, segundo Farias (2018), através da disposição de valores de altitude 
e número de Mach para vôo de motor-foguete, enquanto os outros valores foram obtidos 
em US Standard Atmosphere (1976) através da altitude dada. Conforme mostra a tabela 
1. Considerando a abordagem de ondas de choque de Encher, Alves e Gonzalez (2016). 
“As ondas de choque podem ser vistas como descontinuidades, através das quais as 
propriedades do meio, tais como densidade, temperatura e velocidade, mudam de 
maneira abrupta”. Portanto as ondas de choque se apresenta na adequação de um 
escoamento subsônico ou supersônico através de um corpo, onde dependendo da 
geometria e do número de Mach pode haver dois tipos de choques o normal e o oblíquo. 
A seguir, é investigado mais a fundo a peculiaridades dos choques normal e oblíquo. As 
ondas de choque normais se originam, logo após o escoamento supersônico entra em 
contato com a geometria, este encontro provoca as mudanças das propriedades de 
forma abrupta em um curto espaço de tempo, sendo a assim ao passar pela onda, a 
velocidade do escoamento reduz-se de para , ao passo que a massa específica e a 
pressão aumentam, de para e de para respectivamente e consequentemente com o 
aumento da pressão há um aumento de temperatura de para , e por ocorrer uma 
redução na velocidade isto resultará em uma diminuição no número de Mach. Em um 
escoamento supersônico o fluido é forçado a se adequar a presença de um corpo, 
provocando uma onda de choque que promove a mudança repentinamente das 
propriedades do fluido. Quando este entra de encontro a com uma cunha, o escoamento 
se adequa através de uma onda de choque oblíqua, inclinada de acordo com o ângulo 
da onda (β) (JOHN, 1969). De acordo com Farias (2018), como base em todo 
equacionamento teórico envolvendo ondas de choques obliquoas temos que, é possível 
gerar os valores de número de Mach, temperatura, pressão, densidade e velocidade 
para cada seção do veículo. Como podemos observar nas Tabela 2 e Tabela 3. A 
terminologia para a representação do scramjet usada neste trabalho é a mesma utilizada 
por Heiser e Pratt (1994). Essa representação leva em consideração as seções de 
compressão, combustão e expansão da aeronave. A abordagem permite haver 
universalidade nos trabalhos de scramjet publicados, já que a terminologia permanece 
a mesma. Como podemos observar na figura 1. Sendo H a simbologia para representa 
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a altura do scramjet, h a altura de entrada da câmara de combustão, ºc e representa 
respectivamente os ângulos das rampas de compressão e expansão, isto pode ser 
observado na figura 2. Seguindo as representações os comprimentos da seção de 
compressão e expansão são representados por Lc e Le, respectivamente e o 
comprimento da câmara de combustão é representado por Lcc. Como mostra a tabela 
4. Para atingir resultado fidedignos e. próximos aos obtidos na analise teorica-analitica, 
fez-se necessário seguir de forma exata as dimensões da geometria proposta. No intuito 
de diminuir os esforços computacionais, resolvemos desenhar a parte interior do 
scramjet para nos proporcionar uma simulação mais eficiente e rápido. Conforme mostra 
a figura 3. No desenvolvimento da malha foram necessárias bastante pesquisas sobre 
refinamento, até que se achasse um meio de gerar uma malha que suprisse a todas 
peculiaridade que a geometria possui, como por exemplo, nas seções de compressão 
e expansão, devido ao fato de serem regiões críticas, onde ocorrem mudanças abruptas 
das propriedades do escoamento. Depois de várias análises obteve-se duas malhas 
uma de quadriláteros e outra triangular com o objetivo de verificar a mais eficiente para 
o nosso problema. Conforme mostra nas figuras 4 e 5. Embora apresente resultados 
razoáveis um refinamento mais incisivo nas regiões de compressão e expansão 
conduziria a resultados melhores. Nesta fase definimos para este projeto um número de 
interações padrão, para conseguirmos cronometra o tempo de resolução, fixamos as 
duas malhas com 1000 interações e com o número de elementos da malha 
razoavelmente próximos, por consequência obtivemos os seguintes resultados como 
mostrado nas figuras 6 e 7. Como podemos observar a malha com elementos de 
quadriláteros convergiu mais rápido, um dos fatos que possivelmente podem ter 
contribuído para este resultado é o número de elementos que esta malha possui, pois 
durante a modelagem os números de elementos nas duas malhas foram próximos. 
Como já vimos a malha de elementos formados por quadriláteros apresentou os 
resultados de forma mais rápida, mas isto não indica que ela apresenta resultados 
próximos ao analítico. Devido a este questionamento buscamos fazer a comparação 
entre os resultados teórico numérico e teórico analítico e encontramos os seguintes 
resultados. Como podemos observar nesta malha os resultados analitco se aproximam 
dos resultados númerico. Como podemos obeservar nos Graficos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como 
podemos observar nesta malha os resultados analitco se aproximam dos resultados 
númerico. Como podemos obeservar nos Graficos 7, 8 e 9. 
 

Conclusão 

 
Concluímos que, independente da escolha da malha a ser aplicada no scramjet, ambas 
apresentam resultados satisfatório, ou seja, os valores encontrados de forma analítica 
se aproximam da análise teórico numérica, entretanto também se constatou que, um 
melhor refinamento nas áreas de compreensão e expansão geraria resultado mais 
fidedignos, pois nessas áreas foram observadas distorções considerável entre as 
análises analítica versus numérica. 
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Tabela 1 - Condições de voo 

 

 

Tabela 2 - Dados para scramjet sem adição de calor: Parte 1.. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3373 

 

 

Tabela 3 - Dados para scramjet sem adição de calor: parte 2. 

 

 

Figura 1 - Terminologia de scramjet. Adaptado de Heiser e Pratt (1994). 

 

 

Figura 2 - Visão lateral do scramjet. Adaptado de Heiser e Pratt (1994). 

 

 

Tabela 4 - Dimensões da geometria do scramjet 
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Figura 3 - Geometria Scramjet parte interna. 

 

 

Figura 4 - Malha de quadriláteros 

 

 

Figura 5 - Malha de triângulos 
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Figura 6 - Tempo de resolução da malha de quadrilateros 

 

 

Figura 7 - Tempo de resolução da malha de triangulos 

 

 

Gráfico 1 - Pressão na linha de corrente estudada 
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Gráfico 2 - Comparação entre os valores teórico analíticos e teórico numéricos 

 

 

Gráfico 4 - Comparação entre os valores teórico analíticos e teórico numéricos. 
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Gráfico 5 - Densidade na linha de corrente estudada. 

 

 

Gráfico 6 - Comparação entre os valores teórico analíticos e teórico numéricos. 
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Gráfico 7 - Pressão na linha de corrente estudada. 
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Grafico 8 e 9 
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TÍTULO: A construção de sentidos de violência contra a mulher na narrativa em 

quadrinhos "Mas ele diz que me ama" 

Resumo 

Este relatório averigua a construção de sentidos na narrativa em quadrinhos “Mas ele 
diz que me ama” (PENFOLD, 2006), partindo da perspectiva Ecológica da Linguística 
Cognitiva. À vista disso, baseamo-nos nas noções de frame (DUQUE, 2015, 2017) e 
metáfora conceptual e situada (VEREZA, 2017) como referencial para esta pesquisa, 
que é de natureza básica, de teor qualitativo e descritivo. Quanto aos aspectos 
metodológicos, adotamos como ferramenta o modelo de análise de frame (DUQUE, 
2015). Desse modo, foram observados no corpus itens linguísticos (verbais e não 
verbais) relacionados a PESO, ENTULHO, AFUNDAR, QUEDA, MANIPULAÇÃO e 
JORNADA auxiliando na construção da conceptualização subjacente no que tange à 
violência contra a mulher, e descobrimos diversas metáforas sobre 
RELACIONAMENTO ABUSIVO. Em síntese, buscamos fomentar que mecanismos 
cognitivos (frame e metáfora) são ferramentas auxiliadoras no processo discursivo e 
que a metáfora direciona pontos de vista no discurso. Não obstante, este relatório 
contribui para além do âmbito acadêmico, como também a sociedade, alertando 
mulheres que se identifiquem com esse tipo padronizado de relação. 
 
Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Frame. Metáfora. Relacionamento Abusivo. 

TITLE: THE MEANING CONSTRUCTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN 

COMICS “BUT HE SAYS HE LOVES ME: GRAPHIC NOVEL OF A VIOLENT 

RELATIONSHIP” 

Abstract 

This report investigates the construction of the meanings in comics “But he says he loves 
me” (PENFOLD, 2006), starting from the Ecological perspective of Cognitive Linguistics. 
In view of this, we are based on the notions of frame (DUQUE, 2015, 2017) and 
conceptual and situated metaphor (VEREZA, 2017), in addition to nature being basic, 
with qualitative and descriptive content. As for methodological aspects, we adopted the 
frame analysis model as a tool (DUQUE, 2015). In this way, linguistic items (verbal and 
non-verbal) such as WEIGHT, RUBBLE, SINKING, FALLING, MANIPULATION and 
JOURNEY were observed and extracted from the corpus, helping to construct underlying 
conceptualization regarding violence against women, and we found several metaphors 
about of ABUSIVE RELATIONSHIP. In summary, we seek to promote that cognitive 
mechanisms (frame and metaphor) are auxiliary tools in the discursive process and 
argue that metaphors orientates points of view in discourse. Nevertheless, we contribute 
beyond the academic sphere, as well as society, alerting women who identify with this 
standardized type of relationship. 
 
Keywords: Cognitive Linguistics. Frame. Metaphor. Abusive Relationship. 
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Introdução 

    Esta pesquisa tem por objetivo primordial analisar a maneira como o leitor 
conceptualiza a violência contra a mulher na narrativa em quadrinhos “Mas ele diz que 
me ama: Grafic novel de uma relação violenta” e como metáforas situadas e 
conceptuais, emaranhadas uma na outra, auxiliam nesse processo, através das 
informações perceptuais, ao adquiri-las nas experiências com o mundo. 

    Inicialmente a ferramenta metodológica (Procedimento de Identificação de Metáforas 
– PIM) havia sido escolhida para recolher as pistas metafóricas encontradas no corpus, 
mas, em contrapartida, o procedimento não abarcou as exigências multimodais dessa 
categoria discursiva aqui trabalhada. Sendo assim, esta pesquisa configura-se como 
análise preliminar, tendo um primeiro ano rico de informações recolhidas, porém, ainda 

com alguns aspectos a investigar. 

    O referencial teórico adotado por esta pesquisa foi a Linguística Cognitiva de base 
corporificada, incluindo a perspectiva ecológica, visando investigar os frames (DUQUE, 
2015) bem como as metáforas conceptuais e situadas, abordadas por Vereza (2017), 

que são utilizadas como estratégias discursivas. 

    Em sequência, serão caracterizados os procedimentos metodológicos utilizados 
nesta pesquisa, depois os resultados serão apresentados e, em seguida, discutidos. 
Além disso, a conclusão evidenciará as contribuições dessa análise e, por fim, 
apresentamos as referências utilizadas. 

 
Metodologia 

 
    A problemática da pesquisa em questão foi explorada sob a abordagem qualitativa, 
visto que o processo de análise dos dados não detém-se às estatísticas e sim a uma 
análise de cunho interpretativo, aceitando visões interpessoais dos colaboradores da 
pesquisa — orientadora e orientandas do projeto. Apesar disso, por seu objetivo ser 
descritivo, “o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir 
neles.” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.5). Sendo assim, segundo Silveira (2008) a 
natureza básica da pesquisa focaliza o progresso da Ciência de acordo com os 
conceitos universais e suas veracidades sociais, agregando novos conhecimentos e 
valores. 

    No que tange ao corpus da pesquisa investigada, a narrativa em quadrinhos “Mas ele 
diz que me ama:Grafic novelde uma relação violenta” (PENFOLD, 2006) ilustra o diário 
da própria autora, Rosalind Penfold (nome fictício), com relatos pessoais do 
relacionamento abusivo que persistiu por uma década. Rosalind ou Roz é uma mulher 
moderna e completamente realizada financeira e socialmente, que, ao conhecer Brian, 
um homem extrovertido e romântico, permite envolver-se emocionalmente com ele. 
Contudo, ao passar dos meses, há uma mudança abrupta na personalidade do Brian, o 
qual dá todos os sinais de alerta para romper a relação, mas Roz aceita viver à mercê 
de um conceito criado sobre o "amor" que mostra-se equivocado. 

    Em vista disso, por obter informações ricas e verossímeis sobre a realidade de grande 
porcentagem das mulheres inseridas em relacionamentos abusivos, a narrativa 
enquadra-se na proposta do projeto 
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Aconstruçãodesentidosemnarrativasemquadrinhossobreaviolênciacontraamulher: 
análise, uma vez que este se propõe a averiguar as metáforas encontradas no objeto 

de pesquisa e suainterferêncianodiscurso. 

    Após a leitura do quadrinho, foi feito o recolhimento bibliográfico que consiste em 
leituras de artigos científicos e livros com foco nos conceitos de frame (DUQUE, 2015), 
metáfora conceptual e situada (VEREZA, 2017), abordagem ecológica da cognição e da 
linguagem (DUQUE, 2017), sendo esta a que, até o presente momento, melhor adequa-
se ao propósito de estudo, conforme veremos na seção dedicada aos resultados. 

    Ainda quanto ao referencial teórico adotado para a investigação das narrativas, é 
pertinente pontuar o trabalho de Eisner (1989) e McCloud (1993), que destacam a 
relação contribuinte das informações perceptuais em elementos de narrativas em 
quadrinhos como requadros, sarjetas e balões, para fins de interpretação e construção 
de sentidos do leitor, levando em consideração que as leituras dos elementos gráficos 
e da escrita são conjuntas. 

    Além do levantamento bibliográfico, a princípio, pensamos em usar na análise 
metodológica o Procedimento de Identificação de Metáforas - PIM (PRAGGLEJAZ, 
2009), ferramenta com propósito de recolher e identificar palavras que ativam metáforas. 
Entretanto, considerando que tal procedimento apenas abrange a linguagem verbal, 
sem a linguagem não-verbal, possivelmente usaremos a abordagem baseada em 
frames (DUQUE, 2015), mas é necessário, ainda, averiguar a pertinência. Em função 
de ainda não termos encontrado um caminho concreto de fundamentação de análise, é 
importante ressaltar a continuidade do projeto para melhor expansão do embasamento 

teórico e metodológico. 

    Em resumo, a análise sustentou-se em quatro etapas/momentos, sendo eles: leitura 
integral da narrativa em quadrinhos; leitura dos textos teóricos da linguística cognitiva 
com base ecológica; coleta dos itens lexicais, que ajudaram na construção de metáforas 
e, juntamente com os recursos gráficos; por fim, visão pessoal dos colaboradores no 
intuito de reforçar a pertinência da análise. 

    Em função dos levantamentos aqui feitos, analisaremos o corpus e explicitaremos os 
resultados. 

 
Resultados e Discussões 

 

    Durante décadas, a metáfora foi considerada pela linguística um item meramente 
estilístico da escrita, até que, na Grécia Antiga, filósofos como Aristóteles buscavam 
comprovar a relevância das metáforas para a arte da retórica, como uma ferramenta 
auxiliadora em orquestrar palavras transmitidas, de maneira vívida e convincente, do 
emissor ao receptor. 

    Contudo, sua atuação foi de fato valorizada quando Lakoff e Johnson (1980), com 
novo estatuto epistemológico, evidenciam a metáfora como estando na base da maneira 

como agimos e construímos conceitos, e é dessa perspectiva que parte nossa pesquisa. 
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    O nosso referencial teórico é a Linguística Cognitiva debaseecológica (DUQUE, 
2017), que entende nosso sistema cognitivo como resultado da interação corpo-
ambiente, sendo auxiliado por informações perceptuais, obtidas pelo indivíduo durante 
a exploração do ambiente, onde a recorrência de experiências gera os circuitos neurais 
denominados frames. Quando, por exemplo, lê-se um item lexical, ativa-se uma rede de 
frames e, consequentemente, um emaranhado de significados. Por exemplo, a 
percepção de “amor” dá-se por meio de experiências cotidianas e culturais de cada ser, 
gerando a conceptualização. Além disso, tem-se o domínio-fonte, semanticamente 
concreto, responsável por definir o domínio-alvo, semanticamente abstrato, os quais, 
juntos, na condição de frames com aspectos mapeados entre si, fundamentam a 

construção das metáforas conceptuais. 

    A metáfora conceptual, afirma Vereza (2017), é recorrente e universalmente 
compreendida por estar enraizada culturalmente e configurada no nível offline (estável). 
Cabe pontuar que “a análise dessas metáforas certamente contribuíram para a 
compreensão da natureza sociocognitiva dos sistemas conceptuais de determinadas 
culturas e do modo como esses são revelados na linguagem.” (VEREZA, 2017, p. 137). 

    Dentre os conceitos abordados por Solange Vereza (2017), constam também: 
metáfora situada e nicho metafórico. Diferentemente da conceptual, a metáfora situada 
está empregada como referência específica do discurso, de modo que é compreendida 
apenas pelo leitor do texto em questão, a configurar-se no nível online (episódico). 
Quanto ao nicho metafórico, sua definição é construída pelo entrelace dos conceitos 
anteriormente citados, articulando-os. 

    Partindo dessa perspectiva, nossa análise preliminar deter-se-á ao entrelace entre 
pistas verbais e não verbais em "Mas ele diz que me ama" (PENFOLD, 2006). 
Explicitamos, a seguir, as metáforas multimodais que encontramos:  

a) Relacionamento de Roz com Brian é jornada (situada), licenciada pela metáfora 
conceptual RELACIONAMENTO ABUSIVO É JORNADA; b) Relacionamento de Roz e 
Brian é um fardo pesado de entulhos (situada), licenciada pela metáfora conceptual 
RELACIONAMENTO ABUSIVO É FARDO PESADO; c) Palavras ofensivas de Brian 
para Roz são como flechas em seu corpo (situada), licenciada por metáfora conceptual 
PALAVRAS SÃO FLECHAS; d) Roz é um brinquedo manipulável por Brian (situada), 
licenciada pela metáfora conceptual MULHER EM SITUAÇÃO DE ABUSO É OBJETO 
MANIPULÁVEL; e) Relacionamento de Roz e Brian é queda livre (situada), licenciada 
pela metáfora conceptual RELACIONAMENTO ABUSIVO É QUEDA; f) Ida de Roz à 
terapia é subida de degraus (situada), licenciada por metáfora conceptual SAIR DE UM 
RELACIONAMENTO ABUSIVO É CAMINHAR PARA O ALTO E ALÉM; g) 
Relacionamento de Roz e Brian é montanha russa viciante (situada), licenciada por 
metáfora conceptual RELACIONAMENTO ABUSIVO É EVENTO ASSUSTADOR E 
VICIANTE; h) Roz no relacionamento abusivo com brian é um pontinho branco na 
escuridão (situada), licenciada por metáfora conceptual MULHER EM 
RELACIONAMENTO ABUSIVO É UMA COISA QUASE INVISÍVEL;i) Saída de Roz de 
relacionamento com Brian é caminhada em corda bamba sobre abismo (situada), 
licenciada pela metáfora conceptual SAIR DE UM RELACIONAMENTO ABUSIVO É 

ANDAR EM CAMINHO INSTÁVEL. 

    Antes de iniciarmos a análise minuciosa das pistas verbais e não verbais identificadas 
na narrativa do quadrinho, contextualizaremos o que as cerca. 
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    Roz, como foi dito, é uma mulher forte e independente que entra em um 
relacionamento abusivo com Brian após conhecê-lo em um piquenique. Ela externa sua 
experiência em diários e desenhos, dando, assim, início à história. Logo na abertura dos 
capítulos (figura 1) , lê-se: “Entrando: A lua de mel” (PENFOLD, 2006, p. 11); 
“Afundando: o Médico e o monstro”(figura 2), (PENFOLD, 2006, p. 67); “Saindo: 
Deixando para trás”(figura 3), com Roz sentada na estrada (PENFOLD, 2006, p. 169). 
Os itens lexicais “Entrando”, “Afundando” e “Saindo” e a representação gráfica de uma 
estrada ativam os frames mapeados na metáfora situada Relacionamento de Roz com 
Brian é jornada, associada à metáfora conceptual RELACIONAMENTO ABUSIVO É 
JORNADA, já que, convencionalmente, jornada compõe-se de início, meio e fim. 

    No início dessa jornada, Brian apresentava-se gentil, até que as crises de ciúmes 
gradativamente aumentaram, fazendo Roz anular-se por receio de irritá-lo, afastando-
se de suas amigas e fazendo o impossível para agradá-lo. Ela passa a enxergar o 
relacionamento como um fardo (figura 4) , desenhando-se com entulhos sobre o corpo 
ao dizer: “Alguns dias, era como se eu tivesse 10 toneladas nas costas, sem ter como 
ficar livre daquele peso.” [grifos nossos] (PENFOLD, 2006, p. 168). Outras pistas são 
encontradas quando Roz, outrora soterrada, arrasta os entulhos sobre às escadas 
(figura 5) e diz: “me arrastei até uma terapeuta…” [grifos nossos] (PENFOLD, 2006, p. 
226). As pistas em destaque permitem criar a metáfora situada Relacionamento de Roz 
e Brian é um fardo pesado de entulhos, licenciada pela metáfora conceptual 
RELACIONAMENTO ABUSIVO É FARDO PESADO. 

    Além de ser excessivamente ciumento, Brian abusava psicologicamente (figura 6) de 
Roz usando palavras pejorativas: “Por acaso você é burra?” [grifos nossos] (PENFOLD, 
2006, p. 99). Na mesma página, as palavras “Puta”,“Inútil” e “Feia” acertam como flechas 
o corpo de Roz, exposta em posição fetal. Essa integração das pistas verbais com os 
desenhos das flechas licenciam a metáfora situada Palavras ofensivas de Brian para 
Roz são como flechas em seu corpo, associada à metáfora conceptual PALAVRAS SÃO 
FLECHAS. 

    O resultado disso é uma mulher fragilizada, pois, além de ter autoestima baixa, Roz 
não tinha mais vida social nem independência financeira, tornando-se presa fácil de 
Brian.A pista não verbalque evidencia isso é Roz como um brinquedo (PENFOLD, 2006, 
p. 124) manipulado por Brian da forma como ele deseja (figura 7). Juntamente às pistas 
gráficas, há as palavras ditas por ele (figura 8): “É tão fácil controlar e destruir as 
pessoas (…) Quando a pessoa fica insegura, você consegue fazer o que quiser com 
ela.” [grifos nossos] (PENFOLD, 2006, pp. 146-147). Essas pistas se integram e 
constroem a metáfora situada Roz é brinquedo manipulável por Brian, licenciada pela 
metáfora conceptual MULHER EM SITUAÇÃO DE ABUSO É OBJETO MANIPULÁVEL. 

    Com o passar do tempo, Brian fica cada vez mais agressivo (figura 9) não somente 
com Roz mas também com os seus filhos, ao ponto de Roz se sentir culpada pelas 
atitudes e ser representada em queda (PENFOLD, 2006, p. 145), jogada para baixo por 
Brian (figura 10), com o texto: “Vivíamos em queda livre.” [grifos nossos] (PENFOLD, 
2006, p. 144). Esses registros ativam os frames mapeados na metáfora situada 
Relacionamento de Roz e Brian é queda livre, licenciada pela metáfora conceptual 

RELACIONAMENTO ABUSIVO É QUEDA. 

    Após agressões sexuais, físicas e verbais, Roz descobre pela ex-babá das crianças 
que Brian a trai, sendo essa a gota d'água para buscar acompanhamento psicológico e 
sair da relação. Então, deixa de se enxergar em declínio, visto que, ao traçar a ida à 
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terapeuta (PENFOLD, 2006, p. 226), mostra-se subindo as escadas da sua 
emancipação (figura 5), vendo com clareza sua situação ao expor seus relatos à 
profissional. Aqui também há a pista verbal: “Enfim consegui me arrastar até à 
terapeuta… altamente recomendada.” [grifo nosso] (PENFOLD, 2006, p. 226). A escada 
representa a difícil ascensão, que, juntamente à palavra destacada, permite a metáfora 
situada Ida de Roz à terapia é subida de degraus, licenciada pela metáfora conceptual 

SAIR DE UM RELACIONAMENTO ABUSIVO É CAMINHAR PARA O ALTO. 

    Numa das sessões, Roz tenta entender por que é tão dependente do relacionamento 
com Brian, ainda que o acervo das suas memórias conjugais seja extremamente ruim. 
Esse é o momento em que a terapeuta a provoca, fazendo-a imaginar a sensação de 
andar de montanha-russa com Brian(figura 11), enfatizando que, num brinquedo radical, 
muitas pessoas ficam aterrorizadas, mas, mesmo com medo, desejam voltar para repetir 
a dose. Ela afirma: “Eventos assustadores têm algo de viciante.” [grifos nossos] 
(PENFOLD, 2006, p. 233). O desenho da montanha-russa (PENFOLD, 2006, p. 232) e 
o trecho citado ativam os frames mapeados nametáfora situada Relacionamento de Roz 
e Brian é montanha-russa viciante, licenciada pela metáfora conceptual 
RELACIONAMENTO ABUSIVO É EVENTO ASSUSTADOR E VICIANTE. 

    Roz também percebe não ter notado que havia perdido a si mesma no processo de 
doação a Brian. O único meio de conseguir se desprender do amor que acreditava ser 
verdadeiro era entendendo suas primeiras experiências com o mundo. Essa descoberta 
foi construída de acordo com lembranças das vivências que teve com o pai, assim como 
da religião que ela professava desde jovem. Roz cresceu vendo seu pai ser agressivo 
e dizer que fazia isso por “amor”, enquanto, na igreja, aprendeu que o amor suporta 
tudo, até maus tratos. 

    Ao juntar todas essas informações sobre o que é o amor, Roz conceptualizou-o e o 
externou na sua vida pessoal. A falta de amor próprio era tanta que ela estava se 
anulando (figura 12), situação expressa em: “Acha que estou me sentindo pesada? 
Não… Parece que estou flutuando… Ficandoinvisível.” [grifos nossos] (PENFOLD, 
2006, p. 166). Em seguida, ela representa essa sensação com um pontinho branco no 
meio de um quadro preto (figura 13), como se fosse algo minúsculo sumindo na 
escuridão que Brian representava na sua vida. Os frames em questão são mapeados 
na metáfora situada Roz no relacionamento abusivo com Brian é um pontinho branco 
na escuridão, licenciada pela metáfora conceptualMULHER EM RELACIONAMENTO 
ABUSIVO É UMA COISA QUASE INVISÍVEL. 

    Dito isso, convém evidenciar que qualquer processo de autoconhecimento e 
libertação não é linear, em especial quando se trata de um relacionamento abusivo. 
Mesmo que Roz tenha conseguido pedir ajuda, retorna à terapia (figura 14) anos depois 
e confessa ainda se sentir culpada pelo que Brian a fez sentir, como explicitado em: 
“Agora que decidideixá-lo, parece que tenho de cruzar um abismo enorme.” [grifos 
nossos] (PENFOLD, 2006, p. 241). A terapeuta contesta-a encorajando-a: “Para cruzar 
um abismo você precisa relaxar, antes de mais nada… pode ser assustador— como se 
você estivesse prestes a se perder— mas na verdade você vai se encontrar!” [grifos 
nossos] (p. 241). Roz, em seguida, ilustra-se (figura 15) caminhando em umacorda 
bamba (PENFOLD, 2006, p. 242-243), a qual, juntamente às outras pistas em destaque, 
ativa os frames mapeados na metáfora situada Saída de Roz de relacionamento com 
Brian é caminhada em corda bamba sobre abismo, licenciada pela metáfora conceptual 
SAIR DE UM RELACIONAMENTO ABUSIVO É ANDAR EM CAMINHO INSTÁVEL. 
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    Face aos resultados e discussão, abordaremos, a seguir, as contribuições e 
perspectivas desta pesquisa. 

 
Conclusão 

 

     No decorrer desta pesquisa, constatamos que as narrativas em quadrinhos nos 
proporcionam metáforas multimodais, sendo possível apenas uma análise conjunta dos 
itens lexicais e gráficos do corpus para evidenciar os processos de construção de 
sentidos. Dessa maneira, as metáforas situadas/conceptuais encontradas e 
investigadas só irão ativar significados no leitor quando estiverem entrelaçadas, 
formando o nicho metafórico, anteriormente citado. 

    Numa leitura isenta de recursos visuais, haveria uma maior dificuldade na 
compreensão do tema, levando em conta a sutileza dos assuntos abordados na 
narrativa. Além do mais, os relatos de Roz reforçaram a visão corporificada da linguística 
cognitiva com base ecológica, tendo-se em vista que suas experiências no 
ambienteemergiram as metáforas trabalhadas até então epermitem conceptualizaro que 
é um relacionamento abusivo e como uma mulher é tratada nessa relação. 

    Vale ressaltar a importância da perspectiva de nós, leitoras, e não somente focalizar 
a visão da autora. Cada vivência singular dos componentes nas reuniões feitas até aqui 
auxiliou na análise dessas metáforas. Entretanto, apesar de todo esse aparato, 
obtivemos alguns percalços com relação à metodologia, por não termos encontrado uma 
ferramenta específica para abarcar os dois recursos trabalhados na narrativa analisada. 

    Por isso a necessidade de renovação deste presente projeto, a fim de buscarmos 
outros modelos metodológicos, na investigação de sentidos numa abordagem cognitiva 
de base ecológica, com melhor sistematização da análise, e, por fim, nas metáforas 
primárias, que podem nos ajudar a abranger de forma mais rica as experiências 
primordiais de Roz. 

    Sendo assim, o intuito dessa pesquisa não foi apenas do âmbito teórico, mas sim de 
alcançar mulheres que experienciam essas mesmas vivências e que possam identificá-
las ao ter contato com nosso trabalho e, por conseguinte, buscar ajuda. 
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Figuras do quadrinho Mas ele diz que me ama (PENFOLD) 
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Figuras do quadrinho Mas ele diz que me ama (PENFOLD) 
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Figuras do quadrinho Mas ele diz que me ama (PENFOLD) 
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Figuras do quadrinho Mas ele diz que me ama (PENFOLD) 
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Figuras do quadrinho Mas ele diz que me ama (PENFOLD) 
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Figuras do quadrinho Mas ele diz que me ama (PENFOLD) 
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Figuras do quadrinho Mas ele diz que me ama (PENFOLD) 
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TÍTULO: A construção de sentidos de violência contra a mulher na narrativa em 

quadrinhos "Desconstruindo Una" 

Resumo 

Este relatório de pesquisa tem o objetivo de analisar o processo de construção de 
sentidos sobre a violência contra a mulher na narrativa gráfica “Desconstruindo Una” 
(UNA, 2016) partindo da abordagem cognitivo-ecológica da linguagem e da cognição. 
Trata-se de uma pesquisa de natureza básica com teor qualitativo e descritivo. Para sua 
condução, foi realizada uma análise baseada na noção de frames (DUQUE, 2015; 
2017), nas noções de metáfora conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980) e metáfora 
situada (VEREZA, 2013; 2017) e nas concepções de Eisner (1985) e McCloud (2005) 
sobre a linguagem dos quadrinhos. Foi verificada na narrativa a presença de metáforas 
relacionadas aos conceitos de SILÊNCIO, REPUTAÇÃO, MORAL, ABUSADOR, 
FELICIDADE, TRISTEZA, EMOÇÃO e JORNADA. As construções metafóricas na 
novela gráfica permitem concluir que a violência contra a mulher é uma experiência 
multidimensional e sistêmica que afeta o bem estar físico, emocional e psicológico das 
vítimas, além de ser resultado de um processo cultural de banalização da misoginia 
refletido na mídia e na conduta social. Logo, a pesquisa contribui com os estudos de 
metáforas multimodais e traz contribuições acerca do crescente problema social da 
violência de gênero. 
 
Palavras-chave: Metáfora. Violência contra a mulher. Narrativa em quadrinhos. 

TITLE: Meanings construction of violence against women in graphic novel 

“Desconstruindo Una” 

Abstract 

This research report aims to analyze the process of meanings construction about 
violence against women in “Desconstruindo Una” (UNA, 2016) , a graphic novel, based 
on the cognitive-ecological approach to language and cognition. It is a basic research of 
qualitative and descriptive nature. An analysis was conducted based on the notion of 
frames (DUQUE, 2015; 2017), on the notions of conceptual metaphor (LAKOFF; 
JOHNSON, 1980) and situated metaphor (VEREZA, 2013; 2017) and on Eisner (1985 ) 
and McCloud’s (2005) conceptions on the language of comics. It was verified in the 
narrative the presence of metaphors related to the concepts of SILENCE, REPUTATION, 
MORAL, ABUSER, HAPPINESS, SADNESS, EMOTION and JOURNEY. The 
metaphorical constructions in the graphic novel allow us to conclude that violence 
against women is a multidimensional and systemic experience that affects the physical, 
emotional and psychological well-being of the victims, in addition to being the result of a 
cultural process of banalization of misogyny, which is reflected in the media and in the 
social conduct. Therefore, the research contributes to the studies of multimodal 
metaphors and brings contributions about a growing social problem: gender violence. 
 

Keywords: Metaphor. Violence against women. Graphic novels. 
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Introdução 

Este relatório parcial de pesquisa em andamento tem como objetivo principal analisar o 
processo de construção de sentidos sobre a violência contra a mulher na narrativa 
gráfica “Desconstruindo Una” (UNA, 2016). Tal investigação ancorou-se, a princípio, nos 
seguintes objetivos específicos, expressos no plano de trabalho: observar a relação 
entre pistas verbais e recursos gráficos no processo de construção de sentidos, 
particularmente sobre a violência contra a mulher, durante a leitura de "Desconstruindo 
Una"; evidenciar que a ativação dos mecanismos cognitivos envolvidos nos processos 
de construção de sentidos resulta tanto de recursos textuais típicos de narrativas em 
quadrinhos quanto do enquadramento proporcionado pelas experiências sociais e 
culturais relacionadas à obra; analisar até que ponto metáforas têm (ou não) papel 
central na construção de sentidos sobre a violência contra a mulher durante a leitura; 
testar a aplicabilidade do Procedimento de Identificação de Metáforas (2009) à análise 
de narrativas em quadrinhos ao mesmo tempo em que se busca ou se constrói, se 
necessário, outro arcabouço metodológico adequado ao corpus em tela; por fim, 
elaborar artigos para apresentação em congressos e/ou publicação. Este trabalho 
compõe o projeto de pesquisa “Categorização da violência contra a mulher em 
narrativas em quadrinhos: uma análise cognitiva”, cujos objetivos são analisar possíveis 
construções metafóricas a respeito da violência contra a mulher em narrativas gráficas 
e investigar conexões entre a linguagem das narrativas em quadrinhos e abordagem 
ecológica da cognição e da linguagem (DUQUE, 2017). Os títulos escolhidos como 
corpus para o projeto, além do já citado “Desconstruindo Una”, referente a este relatório, 
são ”Mas Ele Diz Que Me Ama” (PENFOLD, 2006) e “O Mundo de Aisha: a Revolução 
Silenciosa das Mulheres no Iêmen” (BERTOTTI, 2015). Todos eles abordam a violência 
de gênero com foco em um aspecto diferente da experiência de violência, mas possuem 
uma característica em comum: trazem a visão de mundo da vítima sobre o fenômeno. 
Por causa disso, foram selecionadas para o projeto. “Desconstruindo Una” é uma novela 
gráfica que narra o moroso desenvolvimento de uma investigação policial dedicada a 
prender um assassino em série que atua no condado de Yorkshire, na Inglaterra. Esse 
serial killer possui um padrão de vítimas: todas as pessoas assassinadas por ele são 
mulheres. As autoridades públicas, ao constatarem que seus alvos eram mulheres que 
saíam à noite, frequentavam bares e tinham vida sexual ativa - eram, na sua percepção, 
prostitutas ou mulheres de “reputação duvidosa”-, banalizam os crimes, de modo que o 
assassino ficou impune por mais de trinta anos e fez treze vítimas. Una, a protagonista 
da história, tece a narrativa da investigação, dado que cresce a acompanhando, e 
também conta sua própria experiência enquanto vítima de vários episódios de abuso 
sexual e violência de gênero, desde a infância até a idade adulta. O relato em primeira 
pessoa reúne tanto a visão individual da autora sobre suas próprias sequelas quanto a 
sua percepção sobre a sociedade misógina na qual está inserida, onde a cultura do 
estupro predomina na mídia e na conduta dos grupos sociais, sendo seus pilares a 
humilhação, o isolamento, a descrença e a ridicularização das vítimas. Utilizamos como 
referencial teórico para a pesquisa conceitos necessários à condução da análise 
cognitiva e, também, da análise relativa à linguagem dos quadrinhos e da arte 
sequencial. Para a primeira, consultamos autores como Lakoff e Johnson (1980), 
Vereza (2013; 2017), e Duque (2015; 2017) no intuito de explorar concepções sobre 
metáfora e construção de sentidos; quanto à segunda, os autores adotados como 
referência no tocante ao aspecto gráfico das narrativas foram McCloud (2005) e Eisner 
(1985). Antes de mostrar a análise, seus resultados e conclusões, explicaremos o 
procedimento adotado para a realização da pesquisa a seguir, na seção de metodologia 
 
Metodologia 
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A pesquisa efetuada é de natureza básica e de abordagem qualitativa, visto que 
buscamos identificar possíveis construções metafóricas a respeito da violência contra a 
mulher a partir da experiência de leitura de narrativas em quadrinhos sobre o tema. Em 
pesquisas básicas e qualitativas, pretende-se gerar novos conhecimentos universais e 
aprofundar a compreensão de aspectos não quantificáveis da realidade. Levando em 
consideração esse intuito, coletar dados e submetê-los à prova de fatos, bem como 
produzir estatísticas ou prever aplicações práticas, seria incoerente com nossos 
objetivos, que possuem cunho descritivo e interpretativo, em que o cientista é sujeito e 
objeto simultaneamente (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). Dentro do projeto de pesquisa 
“Categorização da violência contra a mulher em narrativas em quadrinhos: uma análise 
cognitiva”, cujo objetivo é analisar possíveis construções metafóricas a respeito da 
violência contra a mulher em histórias em quadrinhos - HQs -, foram escolhidas como 
corpus as seguintes narrativas: “Desconstruindo Una” (UNA, 2016), “Mas Ele Diz Que 
Me Ama” (PENFOLD, 2006) e “O Mundo de Aisha: a Revolução Silenciosa das Mulheres 
no Iêmen” (BERTOTTI, 2015). Além de analisar os quadrinhos, o projeto também 
investiga conexões entre a linguagem das narrativas em quadrinhos e abordagem 
ecológica da cognição e da linguagem (DUQUE, 2015; 2017). A primeira narrativa, à 
qual se refere este relatório, é uma novela gráfica que entrelaça o relato autobiográfico 
ao jornalismo ativista. A autora expõe o custoso desenrolar de uma investigação em 
busca de um assassino em série de mulheres num condado inglês e, paralelamente, 
fala de sua própria experiência enquanto vítima de violência, desde a infância até a 
idade adulta. A segunda HQ também é narrada em primeira pessoa por uma mulher que 
sofreu violência de gênero; a última, por sua vez, reúne relatos de diversas mulheres do 
Iêmen a respeito do assunto. Todas elas trazem, portanto, a perspectiva da vítima sobre 
a problemática em questão. Inicialmente, fizemos a leitura das obras que compõem o 
corpus da pesquisa. Em seguida, foi realizado um levantamento bibliográfico (GIL, 2008) 
em livros e artigos científicos a respeito de conceitos necessários à condução da análise 
cognitiva, tais como metáfora conceptual (LAKOFF; JOHNSON 1980), metáfora situada 
(VEREZA; 2013, 2017), frames e abordagem ecológica da cognição e da linguagem 
(DUQUE, 2017), entre outros. Reunimos também materiais e fontes sobre a linguagem 
dos quadrinhos e da arte sequencial, tendo em vista que as narrativas em pauta são 
conduzidas tanto pelo texto verbal quanto pelos aspectos gráficos das HQs, como 
ilustrações, balões, sarjetas, fontes, requadros e afins (MCCLOUD, 2005; EISNER, 
1985). Por fim, analisamos as narrativas gráficas nos utilizando de ambos - palavra e 
imagem - para ancorar as interpretações e as metáforas construídas na leitura. 
Considerando a integração entre linguagem verbal e não verbal nas HQs, nossa 
proposta inicial de utilizar o Procedimento de Identificação de Metáforas 
(PRAGGLEJAZ, 2009), também chamado de PIM, foi descartada por inadequação ao 
corpus analisado. O PIM é uma ferramenta de análise de metáforas composta por quatro 
etapas e desenvolvida por especialistas em metáfora de diversas áreas do 
conhecimento. Trata-se de um método de pesquisa confiável para determinar se certas 
palavras possuem sentido metafórico num texto; contudo, é aplicável somente a itens 
lexicais, de modo que não contempla o nosso corpus de maneira integral. Logo, 
optamos por uma análise baseada na observação dos frames (DUQUE, 2015), 
conforme se verifica nos resultados a seguir, mas ainda buscamos refinar essa 
metodologia com a renovação do projeto. Assim, a análise apresentada a seguir tem, 
ainda, caráter preliminar, e apoia-se no referencial teórico que explanaremos no início 
da próxima seção. 
 
Resultados e Discussões 
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Para Duque (2017), a formação de conceitos é um dos aspectos essenciais do 
desenvolvimento do sistema cognitivo, o qual emerge da atuação do corpo no ambiente. 
A partir das informações adquiridas pela exploração do meio, o cérebro coordena a 
montagem de circuitos percepto-motores que orientam a execução de tarefas, desde as 
mais simples e físicas, como caminhar, até as mais complexas, como categorizar 
experiências subjetivas tais quais a violência contra a mulher, que discutimos neste 
trabalho. Esses circuitos neurais coordenados pelo cérebro são a concretização dos 
frames, estruturas cognitivas relativamente estabilizadas pelas nossas experiências que 
fornecem a base para a noção de cognição aqui defendida, que integra cérebro, corpo 
e ambiente. Trata-se, portanto, de uma abordagem ecológica. 

Frames, em outros termos, são circuitos neurais organizados em sequências, padrões 
ou redes de indexadores que estabelecem relação de domínio entre si (LAKOFF, 2008) 
e orientam a construção da percepção direta dos eventos e experiências, conforme 
Duque (2017). Eles estão na base da elaboração das metáforas, processo no qual, para 
a abordagem cognitivo-ecológica da linguagem, os elementos de um frame-fonte são 
mapeados em outro, denominado frame-alvo, de modo que é construído um ponto de 
vista sobre ambos (VEREZA, 2013). Logo, é possível dizer que construir uma metáfora 
é compreender uma experiência em termos de outra. Diante de tal arcabouço teórico, 
optamos por investigar o fenômeno da metáfora na narrativa em quadrinhos 
supracitada, adotando-o como ponto de partida. 

Ao longo da leitura de “Desconstruindo Una”, foram detectadas diversas metáforas 
ancoradas tanto na linguagem verbal quanto na linguagem não verbal - metáforas 
denominadas multimodais, pois integram duas modalidades distintas. Muitas delas são 
deliberadas, episódicas e online, visto que evidenciam e valorizam, por meio de 
projeções entre frames, aspectos que não são necessariamente tidos como 
semelhantes à primeira vista pelo senso comum. Tais características as enquadram, 
conforme Vereza (2013), como metáforas situadas; essas metáforas conduzem um 
desdobramento, cognitiva e discursivamente, e constroem um determinado objeto de 
discurso ou ponto de vista de forma intencional. 

Via de regra, metáforas situadas se valem da sustentação sociocognitiva das metáforas 
conceptuais (LAKOFF; JOHNSON, 1980) para serem consideradas coerentes, por 
estas pertencerem ao discurso offline - serem, portanto, mais estáveis e facilmente 
aceitas. Logo, a presença de metáforas conceptuais na base de metáforas situadas é 
recorrente; para além disso, as metáforas situadas evidenciam aspectos menos 
frequentemente focalizados das metáforas conceptuais, o que revela pontos de vista e 
visões de mundo sobre um determinado conceito. Abaixo, serão listadas algumas 
metáforas detectadas preliminarmente na leitura da obra Desconstruindo Una e seus 
respectivos enquadramentos e entrelaces teóricos: 

- Silêncio é balão de fala vazio que se carrega sozinha, metáfora situada entrelaçada à 
metáfora conceptual SILÊNCIO É FARDO PESADO 

- Jornada de Una é metamorfose constante, metáfora situada entrelaçada à metáfora 
conceptual METAMORFOSE É JORNADA 

- Felicidade de Una são asas abertas, metáfora situada entrelaçada à metáfora 

conceptual FELICIDADE É SUBIDA 
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- Tristeza de Una são asas murchas, metáfora situada entrelaçada à metáfora 
conceptual TRISTEZA É DESCIDA 

- Reputação de Una é líquido que escapa para baixo pelo ralo, metáfora situada 
entrelaçada à metáfora conceptual REPUTAÇÃO É LÍQUIDO 

- Moral do abusador é fibra de sofá, metáfora situada entrelaçada à metáfora conceptual 
MORAL É FIBRA 

- Homem abusador é lobo, metáfora situada entrelaçada à metáfora conceptual HOMEM 
É PREDADOR 

- Respostas emocionais de Una são garrafa de espumante que estoura, metáfora 
situada entrelaçada à metáfora conceptual EMOÇÃO É LÍQUIDO SOB PRESSÃO 

No início da história, a protagonista Una, ainda criança, é representada subindo uma 
montanha de mãos dadas com a mãe, curvada por estar carregando um grande balão 
de fala vazio nas costas. Essa pista não verbal aparece logo após Una sofrer o primeiro 
abuso sexual, quando tinha 10 anos. Una afirma: “Não contei a ninguém sobre o homem 
chamado Damian, e eles [mãe, pai e irmã mais velha] não perguntaram. Infelizmente, 
se você não contar… ninguém percebe” (2016, p. 24-25). Em vários outros momentos 
da narrativa, Una também leva um balão de fala vazio nas costas; frequentemente, é 
mostrada fazendo-o sozinha (ver Figura 1). A partir das pistas do aspecto verbal em 
conjunto com o não verbal, pode-se construir a metáfora conceptual SILÊNCIO É 
FARDO PESADO, que se articula com a metáfora situada - ou seja, específica do texto 
em análise - silêncio é balão de fala vazio que se carrega sozinha. 

Após um ano, Una sofre outro abuso sexual; dessa vez, dois homens abordaram ela e 
uma amiga enquanto ambas brincavam. Una relata crescer em constante medo e alerta: 
”E sempre… o desconforto de estar me tornando uma nova criatura… Meu corpo estava 
mudando. Minhas asas não parecem funcionar muito bem. Talvez elas sejam apenas 
decorativas?” (ver Figura 2). Junto a essas pistas verbais, há desenhos representando 
Una com rosto de humana e corpo de inseto. Em outros momentos, Una é desenhada 
com asas, cuja posição varia conforme sua condição emocional: estão erguidas em 
momentos nos quais se sente alegre e murchas quando está triste (ver Figura 3). 
Analisando as palavras e imagens apresentadas, pode-se elaborar as seguintes 
metáforas: jornada de Una é metamorfose constante, entrelaçada à metáfora 
conceptual METAMORFOSE É JORNADA, e felicidade de Una são asas 
abertas/tristeza de Una são asas murchas, sendo estas situadas e articuladas às 
metáforas conceptuais FELICIDADE É SUBIDA/TRISTEZA É DESCIDA. 

À medida em que cresce, Una sente curiosidade sexual e tem suas primeiras 
experiências nesse sentido, sendo chamada de “puta”, “vagabunda” e “vadia” (UNA, 
2016, p. 49-50) por outros adolescentes. Depois disso, arranja um namorado e começa 
a tomar pílula anticoncepcional a pedido da mãe; a garota relata que os garotos sentiram 
ter ainda mais direito sobre o corpo dela ao saberem desse fato. Na sequência, Una é 
desenhada vendo,de longe, um líquido viscoso escorrer num ralo: “Foi assim que eu 
descobri que existia algo chamado ‘reputação’, de que eu deveria estar cuidando. Eu 
nem consegui ver sua cara antes que ela fosse para o beleléu” (ver Figura 4). O texto 
verbal, aliado aos recursos não verbais, fornece pistas para a construção da metáfora 
situada reputação de Una é líquido que escapa para baixo pelo ralo, articulada à 
metáfora conceptual REPUTAÇÃO É LÍQUIDO. 
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Simultaneamente à vida pessoal de Una, também é exposta na narrativa a investigação 
policial que buscava um serial killer de mulheres na Inglaterra dos anos 1970. A polícia, 
a imprensa e o público dos jornais focaram em procurar evidências de moral 
questionável nas vítimas; buscavam saber se as mulheres assassinadas eram 
prostitutas, o que, para eles, justificaria os ataques brutais. Una elenca as atitudes das 
vítimas, como sair sozinha à noite para beber, com ou sem o marido, ter uma doença 
mental e estar num casamento interracial, e interroga: “O que é moral questionável? [...] 
Me pergunto como é uma fibra moral. A sua fibra moral relaxa? Como as fibras de um 
sofá?” (ver Figura 5). Junto ao texto verbal, Una é retratada com um rasgo na barriga, 
do qual irrompem filamentos pretos emaranhados. Próximo a ela, há um homem 
enchendo os bolsos e as meias com esse conteúdo. A análise desse conjunto de dados 
fornece pistas para a construção da metáfora situada Moral do abusador é fibra de sofá, 
entrelaçada à metáfora conceptual MORAL É FIBRA. 

Mais tarde, Una relata que começou a ter pesadelos recorrentes com cerca de 10 anos, 
devido aos abusos que sofreu; neles, Una era perseguida por algo que não podia ver. 
Depois, há uma sequência de imagens que mostram-na sendo carregada nas presas 
de um lobo (ver Figura 6), correndo, tropeçando, arrastando-se e sendo perseguida por 
uma alcateia. É mostrada também a silhueta de uma pessoa semi agachada - posição 
corporal que direciona a leitura para dissimulação, conforme Eisner (1985) - 
empunhando um objeto pontiagudo. O cenário do sonho é composto por traços pretos 
disformes - que, para McCloud, conferem à sequência um caráter que pode parecer 
“selvagem e mortal” (2005, p. 125). Junto a tais imagens, há os seguintes excertos 
verbais, dispersos ao longo da sequência: “tensão”, “falta de ar”, “coração disparado”, 
“um homem… nas sombras” (ver Figura 7) e “eu tive que correr e engatinhar por 
espaços pequenos” (UNA, 2016, p. 92-101). A partir da análise das pistas verbais e não 
verbais presentes no trecho, pode-se construir a metáfora situada Homem abusador é 

lobo, à qual subjaz a metáfora conceptual HOMEM É PREDADOR. 

Próximo ao desfecho, Una ressalta que não é fácil discutir abertamente o abuso sexual 
e suas consequências; as pessoas mais próximas orientavam-na a não guardar os 
sentimentos para si mesma, mas ficavam desconfortáveis e envergonhadas quando ela 
trazia o assunto. Essa dinâmica deixava Una frustrada e irritada: “Mas se você não pode 
falar sobre isso, como as outras pessoas vão entender suas respostas emocionais?” 
(ver Figura 8). Junto ao texto verbal, há a ilustração de uma garrafa de espumante 
estourando, cercada por closes de Una com feição de choro, angústia, choque e 
decepção. A interpretação das pistas verbais aliadas às não verbais permite construir 
as metáforas Respostas emocionais de Una são garrafa de espumante que estoura e 
EMOÇÃO É LÍQUIDO SOB PRESSÃO, que se entrelaçam como situada e conceptual, 
respectivamente. 

Una concebe a violência contra a mulher como experiência multidimensional. Os abusos 
que ela sofre vão além do aspecto físico e sexual, pois também são atacadas sua moral 
e reputação, bem como seu bem estar emocional e psicológico. Além disso, ao 
acompanhar o inquérito policial, a personagem nota que culpar a vítima é sistemático; 
ela sofre com a fama de "vadia" vê a mídia e a população perceberem as mulheres 
mortas desse modo também. As metáforas construídas e entrelaçadas na narrativa 
operam como recursos discursivo-argumentativos que reforçam essa visão, conforme a 
literatura consultada sobre a relação entre metáforas situadas e conceptuais. 

Percebemos a necessidade de aprofundar o debate sobre a metáfora como recurso 
argumentativo, para além de fenômeno do pensamento e da linguagem, pois é notório 
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que as metáforas são fundamentais à construção de sentidos e visões de mundo sobre 
a violência de gênero na narrativa em quadrinhos analisada. Considerando também que 
as metáforas conceptuais parecem se basear em experiências perceptuais mais 
básicas, cabe o aprimoramento do referencial teórico para buscar as metáforas 
primárias na base das conceptuais, o que justifica a renovação do projeto e viabilizaria 
uma análise mais robusta do fenômeno da violência contra a mulher e do uso da 

metáfora no discurso. 

 
Conclusão 

 
Considerando o arcabouço teórico-metodológico referente às metáforas conceptuais e 
situadas, à noção de frames e à linguagem dos quadrinhos, observamos que há 
articulação entre as metáforas situadas e as metáforas conceptuais. Verificamos 
também que esse entrelace se apresenta na história em quadrinhos analisada na forma 
de metáforas multimodais - compostas tanto pela palavra quanto pela imagem. A 
articulação entre ambas, no caso dos quadrinhos, se dá pela linguagem própria da arte 
sequencial, que abarca enquadramento, perspectiva, ângulo dos personagens, postura, 
gestos, entre outros. Destacamos as seguintes metáforas situadas na narrativa em 
quadrinhos Desconstruindo Una: Silêncio é balão de fala vazio que se carrega sozinha, 
Jornada de Una é metamorfose constante, Felicidade de Una são asas abertas, Tristeza 
de Una são asas murchas, Reputação de Una é líquido que escapa para baixo pelo ralo, 
Moral do abusador é fibra de sofá, Homem abusador é lobo e Respostas emocionais de 
Una são garrafa de espumante que estoura. Constatamos que elas se entrelaçam com 
as metáforas conceptuais que seguem: SILÊNCIO É FARDO PESADO, 
METAMORFOSE É JORNADA, FELICIDADE É SUBIDA, TRISTEZA É DESCIDA, 
REPUTAÇÃO É LÍQUIDO, MORAL É FIBRA, HOMEM É PREDADOR e EMOÇÃO É 
LÍQUIDO SOB PRESSÃO. Observamos que as metáforas citadas são reforçadas em 
diversos momentos ao longo da narrativa, por meio de ilustrações aliadas a itens 
lexicais; a partir de tais pistas verbais e não verbais apresentadas no corpus, o leitor 
aciona frames construídos com base em sua percepção, os quais são mobilizados e 
atualizados regularmente no decorrer da leitura. Constatamos que esse processo 
direciona, favorece e contribui com a construção de sentidos e visões de mundo do leitor 
acerca da violência contra a mulher como fenômeno sistemático e pluridimensional - 
percepção, em alguma medida, fundamentada pela visão da vítima. Percebemos, 
portanto, o valor argumentativo do uso de metáforas no discurso. Consideramos que 
nosso trabalho contribui com os estudos acerca de metáforas multimodais e linguagem 
da arte sequencial, posto que exploramos a base cognitivo-ecológica dos processos de 
construção de sentido e verificamos sua relação com os recursos gráficos utilizados nas 
narrativas em quadrinhos analisadas pelo projeto. Além disso, discutimos uma 
problemática atual - violência de gênero - com base no ponto de vista das mulheres 
afetadas, o que traz valiosas elucidações acerca de um fenômeno grave e que impacta 
a vida de uma parcela expressiva da população mundial. Averiguamos, por fim, a 
necessidade de aprofundamento nas discussões sobre a linguagem metafórica como 
recurso argumentativo. No tocante às metáforas em si, uma vez que parecem estar 
atreladas à percepção direta do corpo no ambiente, consideramos necessária a 
exploração de possíveis metáforas primárias na base de sua construção. Com a 
renovação do projeto, buscamos examinar tais possibilidades. 
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Figura 1 - Silêncio é balão de fala vazio que se carrega sozinha 
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Figura 2 - Jornada de Una é metamorfose constante e Figura 3 - Felicidade de Una são 
asas abertas/Tristeza de Una são asas murchas 
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Figura 4 - Reputação de Una é líquido que escapa para baixo pelo ralo 
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Figura 5 - Moral do abusador é fibra de sofá 
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Figuras 6 e 7 - Homem abusador é lobo 
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Figura 8 - Respostas emocionais de Una são garrafa de espumante que estoura 
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TÍTULO: A construção de sentidos de violência contra a mulher na narrativa em 

quadrinhos "O mundo de Aisha: a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen" 

Resumo 

Esse relatório apresenta os resultados de uma pesquisa de iniciação científica, que teve 
por objetivo analisar metáforas multimodais na narrativa em quadrinhos “O mundo de 
Aisha: a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen” a partir do referencial teórico da 
Linguística Cognitiva de base ecológica. A presente pesquisa é de natureza básica e de 
abordagem qualitativa. Como procedimentos, adotamos a pesquisa bibliográfica, em 
que as pesquisadoras também se configuram como leitoras. Através de leitura analítica, 
buscamos identificar metáforas multimodais (integração entre elementos verbais e 
visuais) e a construção de sentidos sobre a violência contra a mulher. Foi encontra uma 
metáfora situada multimodal, que, por sua vez, está associada a uma metáfora 
conceptual, cuja a compreensão está amplamente ancorada em nicho metafórico 
desenvolvido no texto. Esses resultados corroboram a literatura da área que preconiza 
a necessidade de frames online e offline para a construção de sentidos na leitura de um 
texto e, também, que uma metáfora situada associa-se a uma metáfora conceptual, que 
a viabiliza. Ainda sobre os sentidos acerca de violência contra a mulher, identificamos 
que ele é posto no texto como constructo contínuo, e não discreto, de modo a, mesmo 
em um única metáfora, apresentar nuances e complexidade. 
 
Palavras-chave: Linguística Cognitiva Ecológica. Metáfora. Narrativa em Quadrinhos. 

TITLE: The construction of meaning about violence against women in the graphic novel 

"O mundo de Aisha: a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen" 

Abstract 

This report presents the scientific initiation research which analyzed multimodal 
metaphors in the comic narrative “O mundo de Aisha: a revolução silenciosa das 
mulheres no Iêmen”, based on theory of Ecological Cognitive Linguistics. This is a basic 
and qualitative research. we adopt bibliographic research, who researchers are also 
configured is a readers. Through analytical reading, we seek to identify multimodal 
methods (integration between verbal and visual elements) and the construction of 
meanings about violence against a woman. A “situated multimodal metaphor” was found, 
which in turn was anchored in a conceptual metaphor, whose understanding is largely 
anchored in the “metaphorical niche” developed in the text. These results corroborate 
the most current literature in the area that advocates the existence of online frame and 
offline frame for the construction of meanings when reading a text. Also, the situated 
metaphor is anchored in a conceptual metaphor, that is why it is viable. Moreover about 
the meanings of violence against women, it is identified that violence is lay in the text as 
a continuous construction, not a discreet construction, so that, even in a single metaphor 
it is presents nuances and complexity. 
 

Keywords: Ecological Cognitive Linguistics. Metaphor. Graphic Novel. 
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Introdução 

A nossa pesquisa, “A construção de sentidos de violência contra a mulher na narrativa 
em quadrinhos ‘O mundo de Aisha: a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen’", 
conclui seu primeiro ano de realização com muitos ganhos e avanços, mas também 
apontando a necessidade de renovação do projeto, tendo em vista questões apontadas 
ao longo deste relatório. 

Nesta pesquisa, adotamos o referencial teórico da Linguística Cognitiva, especialmente 
a de base Ecológica, que entende a cognição como resultado das relações organismo-
ambiente e organismo-organismo, de modo que, dessa interação, emerge um sistema 
complexo, dinâmico e adaptativo. Nessa visão, uma vez que o sujeito adquire a 
linguagem, tudo passa a ser permeado por ela, assim, a percepção passa a ser 

informação (DUQUE, 2018). 

A motivação para o tema veio de uma inquietação presente na própria área de estudo: 
como as pessoas constroem sentidos? E, particularmente, como constroem sentidos a 
partir de algo lido? A escolha de uma narrativa em quadrinhos como corpus se deu 
porque também buscamos compreender aspectos da multimodalidade e, assim, 
elucidar elementos do processo de integralização e conceptualização a partir de 
informações perceptuais de naturezas distintas (informação verbal e informação visual). 

Dentre os inúmeros recortes que poderíamos fazer, a fim de respeitar a natureza de 
uma pesquisa de Iniciação Científica, escolhemos a construção de sentidos da violência 
contra a mulher pela relevância social do tema e por ser um dos tópicos mais recorrentes 
na narrativa escolhida. 

A escolha dessa narrativa em específico se deveu ao fato de que poderíamos estudar 
a construção de sentidos sobre violência contra a mulher a partir da perspectiva das 
vítimas. Em “O mundo de Aisha”, encontramos a narrativa das próprias mulheres 
iemenitas sobre suas histórias, que foram ouvidas pela fotojornalista Agnes Montanari 
em visita ao Iêmen, sobre as quais Ugo Bertotti estruturou essa narrativa em quadrinhos. 

“O mundo de Aisha” está organizado em três seções: a primeira conta a história de 
Sabiha, uma mulher que foi baleada pelo marido por aparecer com o rosto descoberto 
na janela (e, por consequência, ficou paraplégica); a segunda conta a história de 
Hamedda, uma mulher que organizou e geriu um restaurante sozinha, a despeito da 
perseguição e do preconceito das pessoas da cidade em que vivia (hoje ela tem uma 
cadeia de restaurantes e um hotel); e a terceira seção conta a história de cinco mulheres. 
São elas: Aisha, uma jovem universitária de classe média que tem dúvidas sobre casar 
ou não com o namorado Houssen; Ghada, uma jovem arqueóloga que trabalha com 
Agnes Montanari; Ouda, uma mulher que sofria violência doméstica, conseguiu o 
divórcio e hoje vive sozinha com o filho e tem seu próprio trabalho; e Fatin, uma mulher 
que, após sofrer violência doméstica, se divorcia e setorna indigente, mas, graças à 
ajuda de uma ONG, consegue se reerguer e ter um trabalho. 

A seguir, descreveremos os procedimentos metodológicos adotados. Na sequência, 
expomos os resultados obtidos na pesquisa e a discussão por eles gerada. Por fim, 
apresentam-se a conclusão, a bibliografia utilizada e os anexos. 
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Metodologia 

 

A presente pesquisa está caracterizada, quanto a sua natureza, como básica, uma vez 
que sua finalidade principal é contribuir para o avanço do conhecimento na área de 
estudo. Quanto à problemática que motivou o projeto, adotamos a abordagem 
qualitativa. Essa foi a abordagem escolhida pois, segundo Silveira e Córdova, “as 
características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; hierarquização 
das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o global e 
o local em determinado fenômeno” (p. 32, 2009), que, no nosso caso, é principalmente 
a construção de sentidos. 

A escolha de abordagem qualitativa também se deveu à compatibilidade desta com os 
objetivos assumidos, de modo que, quanto aos objetivos, pretendemos explicar e 
descrever processos de significação subjacentes à leitura da narrativa em quadrinhos 
“O mundo de Aisha: a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen”, particularmente no 
que diz respeito à violência contra a mulher. Como apontado por Prodanov e Freitas 
(2013, p. 70), a pesquisa qualitativa “tem o ambiente como fonte direta dos dados”. Por 
isso, a própria experiência de leitura da pesquisadora e da orientadora serviram de base 
para executar os critérios definidos nas etapas da pesquisa. Pelo caráter interpretativista 
da presente pesquisa, assumiu-se como válida essa aferência, tendo em vista que 
ambas configuram-se como pesquisadoras e leitoras. Para isso, adotamos como 
procedimento técnico a pesquisa bibliográfica (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009) a fim de 
levantar referencial teórico e metodológico que fundamentasse a análise. 

Inicialmente, no projeto de pesquisa, tinha-se o Procedimento de Identificação de 
Metáforas - PIM (PRAGGLEJAZ, 2009) como método adotado. No entanto, este se 
mostrou inadequado para os nossos propósitos, uma vez que, embora trate-se de “uma 
ferramenta abrangente e confiável de identificação de palavras usadas metaforicamente 
no contexto” (PRAGGLEJAZ, 2009, p. 116), tem como parte dos procedimentos a 
determinação do significado a partir da seleção de item lexical no texto analisado a fim 
de determinar seu significado básico, e assim, saber se há oposição a ele (uso 
metafórico). E aqui reside a limitação que encontramos, já que narrativas em quadrinhos 
são constituídas de texto verbal e não verbal (imagens, recursos gráficos, etc.), não 
havendo, deste modo, um correspondente lexical para todos os elementos que foram 

analisados. 

Assim, o uso do PIM foi descartado. Desse modo, as questões metodológicas da 
presente pesquisa se colocam como merecedoras de investigações mais aprofundadas, 
sendo viável uma renovação do projeto para esses fins. Durante o curso da pesquisa, 
já nos seus últimos meses, tomamos conhecimento de um procedimento que poderia 
ser-nos adequado: a Análise Baseada em Frames (MEDEIROS e DUQUE, 2020). Mas, 
devido ao tempo hábil, ficou como tópico para pesquisa futura, por ocasião da 
renovação do projeto. Então, a análise do corpus foi realizada sem assumir um método 
específico dado, mas de maneira enquadrada, sistematizada e denominada conforme 
descrito nesta seção. 

Depois do levantamento das metáforas presentes em toda a narrativa em quadrinhos, 
restringimos a análise às metáforas ancoradas na integração entre verbal e não verbal, 
uma vez que estamos trabalhando com narrativas que se caracterizam por tal amálgama 
entre distintos recursos, e entendemos que esse aspecto é o que enriquece e inova nas 
contribuições da presente pesquisa. Como aponta Eisner (1989), as narrativas em 
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quadrinhos se configuram como uma arte sequencial, uma verdadeira arte da 
comunicação que opera com dois dispositivos: palavras e imagens, de modo que as 
imagens são partes integrantes da narrativa, não podendo ser dissociadas do texto 
verbal. 

O corpus utilizado foi a narrativa em quadrinhos “O mundo de Aisha: a revolução 
silenciosa das mulheres no Iêmen” (BERTOTTI, 2016). A escolha de uma história em 
quadrinhos se deveu à riqueza de dados, contendo, em seu texto, linguagens verbal e 
não verbal, permitindo investigar a integração entre esses dois aspectos e como se dá 
a construção de sentidos da parte do leitor. Além disso, outro critério foi a temática da 
história, que traz a narrativa de mulheres do Iêmen sobre suas trajetórias de vida, que, 

pela própria estrutura social do país, têm muitos dos seus direitos básicos violados. 

Uma vez apresentada a obra, passemos aos procedimentos empregados. Realizou-se 
a leitura integral do corpus para conhecer a história e registrar as primeiras impressões; 
em seguida, fez-se ampla leitura de literatura teórica em Linguística Cognitiva de base 
Ecológica (DUQUE, 2017) a fim de subsidiar e fundamentar a análise; realizou-se 
releituras da narrativa a fim de verificar e destacar os pontos a serem analisados mais 
aprofundadamente; destacou-se para trechos principais de análise aqueles em que 
foram verificadas a existência de metáforas; e por fim, procedeu-se à descrição e 

àanálise dos trechos destacados, o que se pode verificar na seção de resultados. 

Os principais pontos de análise são: a) identificar os traços dos recursos gráficos e do 
texto verbal que contribuem para a formação do sentido, particularmente quanto aos 
processos cognitivos na leitura; b) identificar e descrever as metáforas multimodais 
presentes na narrativa; c) analisar as visões de mundo que se desvelam a partir dos 
indexadores verbais e não verbais (palavras e recursos gráficos) em que se ancoram 
as metáforas multimodais (VEREZA, 2017). Aqui, cabe ressaltar que, estando em busca 
de “descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade” (TRIVIÑOS, 1987, apud 
SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009), conforme observado nos pontos de análise elencados, 
classificamos a pesquisa, quanto aos seus objetivos, como descritiva. 

Quanto aos conceitos mencionados e aos trechos selecionados, serão descritos e 
analisados na seção a seguir. 

 
Resultados e Discussões 

 

Já colocamos anteriormente o referencial teórico adotado - Linguística Cognitiva de 
base Ecológica. Um conceito importante para a teoria assumida, que expomos agora, é 
o de jogos de linguagem. “Um jogo de linguagem é concebido aqui como uma sequência 
de tarefas específicas que, de tanto ser executada, retém suas invariantes no cérebro 
de quem joga, na forma de circuitos neurais” (DUQUE, p. 38, 2018). Para que o jogo de 
linguagem ocorra, é necessário engajamento colaborativo, para que emerja a interação 
linguística. Desse modo, o próprio ato de leitura se encaixa na categoria jogos de 

linguagem, pois atende a essas características. 

É, também, a partir dos processos ocorrentes em jogos de linguagem que se ativam os 
frames. Segundo Duque (p. 41, 2018), “frames são circuitos neurais cuja ativação se 
deve à detecção de informação linguística e sua modelagem, ao arranjo dessa 
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informação no/pelo discurso”. Desse modo, não estamos apenas preocupadas com 
compreender a estrutura linguística, mas também com identificar os estados cognitivos 

que as propiciam (DUQUE, 2018). 

Na Linguística Cognitiva, os estudos da metáfora têm um papel importante desde o 
surgimento da área. A Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), desenvolvida por Lakoff 
e Johnson (2002), trouxe uma nova visão para o estudo da figura de linguagem, que 
passou também a ser considerada uma figura de pensamento; desse modo, deixa de 
ser vista como simples recurso estilístico e passa a ser um elemento linguístico que 
desvela uma forma de pensamento. Assim, na metáfora, temos o mapeamento de 
elementos de um domínio fonte para um domínio alvo, construindo uma forma de pensar 

sobre algo mais abstrato em termos de algo mais próximo da experiência. 

Ao buscar articular a dimensão cognitiva e discursiva da metáfora, Vereza (2017, p. 139) 
apresenta o conceito de nicho metafórico, que é “uma única metáfora superordenada (a 
metáfora situada). Ao mesmo tempo que metáforas novas são criadas a partir de uma 
única (explícita ou implícita) que as une semântica e discursivamente”. Assim, numa 
mesma metáfora, encontram-se dois níveis: o offline (que é estável) e o online (que é 
episódico), ambos imbricados na construção de sentidos. 

Desse modo, o nicho metafórico se configura no entrelace entre frame online e frame 
off-line, entre metáfora situada e metáfora conceptual, e também entre discurso situado 
- limitado à situação de interação - e Discurso como um conjunto de frames e ideologias. 
(VEREZA, 2013). A partir dessa concepção, entendemos que estão presentes na fala 
do indivíduo tanto aspectos próprios da situação como aqueles enraizados na cultura à 
qual ele pertence. Assim, ao construir uma metáfora, o sujeito revela sua forma de 
pensar, desde a escolha dos domínios até a escolha dos aspectos mapeados. 

É importante destacar que o conceito de domínios empregado por Vereza (2017) se 
assemelha à definição de frames (DUQUE, 2018) adotada por nós. Isso se dá porque 
tais domínios são estruturas cognitivas relativamente estáveis que se estruturam a partir 
da interação com o ambiente, ou seja, basicamente o conceito de frames. Por esse 
motivo, faz-se coerente tal conjunção teórica. 

Inicialmente, esperávamos encontrar um número considerável de metáforas 
multimodais, mas foi encontrada apenas uma. Há outras metáforas, mas, sendo apenas 
verbais, não estão abarcadas nos objetivos desta pesquisa, por isso, não foram 
analisadas. 

Uma vez explicitados os princípios teóricos basilares, apresentamos as metáforas 
encontradas: a) Metáfora situada: moradores de Shibam são hienas; b) Metáfora 
conceptual: PESSOAS INVEJOSAS SÃO ANIMAIS PREDADORES. Aqui, cumpre 
esclarecer que o uso de itálico na metáfora situada segue notação adotada por Vereza 
(2013; 2017) e que a grafia em caixa alta na metáfora conceptual é empregada desde 

Lakoff e Johnson (2002). 

O trecho em que a metáfora multimodal se encontra é na seção “Hamedda”, em que 
essa mulher conta sua história. A seção se inicia com Hamedda recebendo a 
documentarista Agnes Montanari com uma pequena equipe que irá entrevistá-la. 
Quando ela começa a narrar sua história desde a infância, as imagens passam a ilustrar 
isso. Hamedda conta que foi à escola apenas por um ano, até que ficou órfã e foi morar 
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com um tio, que a casou com um viúvo quando ela tinha 13 anos. Ela teve sua primeira 
filha aos 14 anos, em um período de guerra e fome. 

Um amigo de seu pai, para ajudá-la, incentivou-a a preparar comida e vender para 
soldados que passavam constantemente pela cidade. A princípio, ela recusou por saber 
que ficaria mal falada, mas, pela necessidade de alimentar os filhos, decidiu iniciar o 
trabalho. O marido de Hamedda não a impedia, mas também não a ajudava, cabendo 
a ela cuidar sozinha dos filhos e da casa, comprar mantimentos, preparar a comida e 
servi-la. 

Desde que começou com o seu trabalho, iniciaram-se rumores sobre Hamedda no 
vilarejo em que vivia. Os vendedores e soldados a provocavam com insinuações sobre 
a sua retidão moral. O marido manteve uma postura impassível até falecer, deixando 
Hamedda com dez filhos. Depois que ficou viúva, com suas economias, ela abriu um 
restaurante na beira da estrada na saída do vilarejo. A melhor localização trouxe mais 
fregueses e passou a atrair também turistas. 

O sucesso do Hamedda Restaurant só fez com que os rumores aumentassem, as 
mulheres a ignoravam, os seus filhos sofriam bullying, chegaram a envenenar o burro 
de Hamedda. É nesse momento da narrativa que se apresenta a metáfora multimodal: 
Hamedda diz “Eu me sentia sozinha, acuada. Por quanto tempo conseguiria resistir?”. 
No quadrinho em que está localizado esse texto, a imagem é dela segurando um pedaço 
de pau, erguido como quem está prestes a desferir um golpe, numa das ruas do vilarejo 
de Shibam, cercada por cinco hienas com pelo eriçado, dentes à mostra, desenhadas 
com indícios de movimento, como se preparadas para atacar (para verificar a página do 

quadrinho, ver anexo 1). 

O primeiro ponto a analisarmos é a multimodalidade expressa, uma vez que o texto 
verbal, considerado isoladamente, não apresenta metáfora, assim como o texto visual. 
É na integração entre as linguagens que a metáfora se constrói. Hamedda diz se sentir 
sozinha e acuada pela atitude das pessoas da vila, mas o que está ilustrado é a mulher 
cercada por hienas, a saber, animais de pouco prestígio, vistos como símbolo de 
predador traiçoeiro. 

A ativação de frames que se dá pela integração entre elementos textuais e visuais faz 
emergir uma cadeia de sentidos que nos habilita a formular a metáfora situada 
moradores de Shibam são hienas. Trata-se de uma metáfora situada, uma vez que seu 
aspectos basilares estão ancorados em indexadores específicos do texto: o ambiente é 
a vila Shibam, a pessoa retratada e evocada é Hamedda, a arma utilizada (um pedaço 
de pau) é aquela de que Hamedda poderia dispor, o animal escolhido é convergente 
com vários aspectos da narrativa da mulher. 

Note-se que há muitas características que podem ser levantadas para moradores de 
Shibam e para hienas, mas, no momento em que se estabelece a metáfora, associamos 
os que são mapeados para defender um ponto de vista específico.Assim, os moradores 
da vila são perspectivados como preconceituosos, injustos, agressivos e até 
desonestos. 

Essa características são focalizadas nos frames evocados pelos indexadores das 
páginas anteriores onde se mostra o seguinte: a) Hamedda diz que nem sempre os 
soldados a respeitavam, e a ilustração mostra-os com olhar provocador; b) um feirante 
pergunta o que ela faz além de cozinhar para ficar rica e diz que ela deixa os soldados 
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a olharem; c) mulheres da vila a xingam de “vagabunda” ao passarem por ela; d) 
Hamedda se queixa ao marido e ele permanece inativo, fumando nargilé; e) mulheres 
da vila param de falar quando Hamedda se aproxima; f) turistas agem com naturalidade, 
encantamento e curiosidade sobre o restaurante; g) Hamedda diz “Minha reputação em 
Shibam não mudara, continuava péssima. E, ainda por cima, como as coisas estavam 
dando certo para mim, as pessoas do vilarejo sentiam inveja”; h) meninos dizem a um 
filho de Hamedda que ela se prostitui e o agridem fisicamente; i) o burro de Hamedda é 
envenenado; j) Hamedda diz “Eu incomodava. Por quê? Porque não ficava em casa, 
como todas as outras… tinha um restaurante, trabalhava com homens, tratava-os de 
igual para igual e: estava ganhando dinheiro.” (BERTOTTI, 2016, p.47-61). 

Podemos perceber que, mesmo em se tratando de um contexto cultural diferente do 
nosso, conseguimos compreender a situação como crível. Isso é um aspecto 
fundamental para a construção de sentidos a partir da leitura, pois “caso a metáfora não 
se realize cognitiva e discursivamente como suporte de um determinado ponto de vista, 
esse ponto de vista dificilmente encontrará eco na interlocução” (VEREZA, 2017, p.149), 
assim, só depois de compreendermos o que foi lido, podemos acessar o ponto de vista 
expresso. 

Todos esses indexadores verbais e visuais ativam frames de modo a estabelecer o nível 
online, assim, quando a metáfora é sinalizada no texto, torna-se facilmente 
compreensível pelo leitor, uma vez que o ambiente cognitivo prévio, necessário à 
construção de sentidos, foi estabelecido. Desse modo, quando vimos Hamedda cercada 
por hienas enquanto ela diz se sentir acuada, entendemos que essas hienas da imagem 
são as pessoas do vilarejo, e que acuada não diz respeito apenas a uma circunstância 
física, mas social. 

Cabe ressaltar também os aspectos do animal escolhido - a hiena -, pois há os que se 
associam a animal predador, como força, destreza e estratégia, que foram deixados de 
fora na metáfora, enquanto outros aspectos são mapeados para reforçar o ponto de 
vista sobre pessoas invejosas. Os aspectos que aparecem são: a) a desproporção das 
ações (injustiça), uma vez que que as hienas atuam em grupo para acuar uma única 
presa; b) a agressividade e letalidade dos atos, representados nas hienas, com pêlos 
eriçados, dentes à mostra, posição de ataque; c) a representação social do animal como 
um predador traiçoeiro e menos nobre. 

Como diz Vereza (p. 137, 2017), “a análise dessas metáforas certamente contribuíram 
para a compreensão da natureza sociocognitiva dos sistemas conceptuais de 
determinadas culturas e do modo como esses são revelados na linguagem.”, uma vez 
que a compreensão integral do que está no texto não se restringe à linguagem, mas 
inclui aspectos socioculturais. 

É ao pensarmos em hienas como animais não dignos, traiçoeiros e predadores que 
compreendemos como os moradores de Shibam podem ser equiparados a elas. E mais, 
é através da análise desse processo de construção de sentidos que percebemos que 
há ainda uma metáfora prévia a essa sendo estabelecida de maneira implícita e 
fundamental: a metáfora conceptual em sua base, a saber, PESSOAS INVEJOSAS 
SÃO ANIMAIS PREDADORES. 

Como já foi exposto, há o nível online, onde a metáfora se ancora no texto, e também o 
nível offline, indispensável para a compreensão da metáfora, de modo que não seria 
possível entender que moradores de Shibam são hienas se não houvesse aspectos 
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relacionados a essa metáfora consolidados amplamente na nossa experiência no 
mundo. E assim, a partir da metáfora situada, acessamos a metáfora conceptual 
PESSOAS INVEJOSAS SÃO ANIMAIS PREDADORES, à qual subjazem aspectos mais 
universais dessa mesma experiência indexada no texto. 

A nossa pesquisa ilustra e comprova o que a literatura aponta, de que há um nível online 
e offline no processo de construção de sentidos, onde a metáfora situada associa-se a 
uma metáfora conceptual que a fundamenta, sendo esta última de caráter mais universal 
e a primeira localizada em um determinado discurso. 

 
Conclusão 

 

Conforme tudo que apresentamos neste relatório, vemos que a nossa pesquisa 
corrobora o que vem sendo discutido em estudos recentesda área, que a metáfora 
situada é ancorada por uma metáfora conceptual (mais ou menos explícita). Assim, a 
metáfora situacional termina por ser um desdobramento local, possível graças ao 
ancoramento amplo na cultura de uma concepção, que inclui e torna tal realidade 
possível. 

Um aspecto particular desta pesquisa é termos por corpus uma narrativa em quadrinhos, 
que oferece a possibilidade de análise de metáforas multimodais. Particularmente 
quanto à análise que fizemos, pode-se evidenciar o entrelaçamento entre metáfora 
situacional e conceptual, de modo que uma precisa da outra para se desenvolver dentro 
do discurso e ser compreendida pelo leitor. 

A integração entre o aspecto verbal e visual, e entre metáfora situacional e conceptual, 
é tal que, numa leitura não analítica, poderia não ser percebida. Com este trabalho, 
corroboramos a visão vigente acerca desse tema na Linguística Cognitiva de base 
Ecológica e contribuímos para a expansão do seu escopo quanto a metáforas 
multimodais. 

Ainda, pudemos perceber a necessidade de aprimoramento de metodologias 
adequadas ao referencial teórico que adotamos. Em particular, no que tange à análise 
de metáforas multimodais, há de se desenvolver um modelo que inclua os indexadores 
verbais e não verbais, e também a integração entre ambos, já que esta resulta em um 
objeto de análise o qual não pode ser dissociados em partes, pois, como vimos na 

metáfora que analisamos, ela emerge de ambos os aspectos. 

Por isso, cabe ressaltar a necessidade de renovação da presente pesquisa a fim de 
seguirmos com os estudos, de modo a alcançar os avanços necessários para a 
superação das dificuldades encontradas, particularmente quanto ao método, mas não 
só quanto a ele. O constructo “visões de mundo” pode, e deve, sermais bem 
desenvolvido, pois trabalhamos com o recorte “violência contra a mulher”, mas 
poderíamos ainda desenvolver muitos outros; só para citar alguns: concepções de 
casamento, direitos civis, diferenças culturais entre Ocidente e Oriente, regimes 
seculares e confessionais etc. Tendo em vista as características de uma pesquisa de 
Iniciação Científica, tivemos que nos ater a um único aspecto aspecto, no entanto, a 
renovação da pesquisa nos permitirá abarcar outros elementos no nosso escopo. 
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Metáfora multimodal. Fonte: BERTOTTI, Ugo. O mundo de Aisha: A revolução silenciosa 
das mulheres no Iêmen; fotografias Agnes Montanari. 1. ed. São Paulo: Nemo, 2016. 
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TÍTULO: As múltiplas dimensões da narrativa em quadrinhos 

Resumo 

Este relatório tem como objetivo investigar a integração do verbal e não verbal em 
narrativas em quadrinhos, bem como relacionar os conceitos da Linguística Cognitiva 
de base ecológica a conceitos de Eisner (1985) e McCloud (1995), apresentando uma 
perspectiva ecológica sobre a construção de sentidos. A análise do corpus se deu por 
meio da revisão da literatura e confronto entre os conceitos. Dessa forma, observamos 
que há confluências entre os conceitos, como por exemplo: frame de LIGAÇÃO 
PARTE/TODO e conclusão. A partir da análise, verificamos que na base do processo 
de construção de sentidos estão: emulação, ativação de frames, inferências, percepção 
direta e affordances. 
 

Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Frames. Narrativas em quadrinhos. 

TITLE: THE MULTIPLE DIMENSIONS OF COMICS UNDER AN ECOLOGICAL 

PERSPECTIVE 

Abstract 

This report aims to investigate the integration of verbal and non-verbal communication 
in comics, as well as to establish a relationship between ecologically based Cognitive 
Linguistics concepts and those of Eisner (1985) and McCloud (1995), presenting an 
ecological perspective on the construction of meaning. The corpus was analyzed through 
a literature review and via a comparison of the concepts. This way, it was possible to 
observe that there are confluences between the concepts, such as: PART/WHOLE 
connection frame and conclusion. From the analysis, it was found that at the base of the 
construction of meaning process are: emulation, frame activation, inferences, direct 
perception and affordances.  
 

Keywords: Cognitive Linguistics. Frames. Comics. 

Introdução 

     A pesquisa apresentada neste relatório tem por objetivo investigar a integração entre 
o verbal e não verbal, em narrativas em quadrinhos, sob uma perspectiva ecológica da 
cognição e da linguagem. Notamos que há uma interface entre processos e categorias 
como emulação, frames, percepção e affordances, que emergem da construção de 
sentidos ao ler essas narrativas, e conceitos abordados por Eisner (1985) e McCloud 
(1995) em suas obras sobre quadrinhos.  
    Por entendermos que o processo de construção de sentidos vai além das estruturas 
mentais, tendo também influência das vivências socioculturais, adotamos o referencial 
teórico da Linguística Cognitiva, incluindo a perspectiva Ecológica. Ao lermos Eisner 
(1985) e McCloud (1995), percebemos que haviam confluências entre os conceitos 
abordados por eles e pela Linguística Cognitiva de base Ecológica, o que nos motivou 
a investigar isso nas narrativas em quadrinhos: “O Mundo de Aisha: a revolução 
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silenciosa das mulheres no Iêmen” (BERTOTTI, 2015), “Desconstruindo Una” (UNA, 
2016)” e “Mas ele diz que me ama: graphic novel de uma relação violenta” (PENFOLD, 
2006), uma vez que elas compõem o corpus dos demais planos atrelados ao projeto de 
pesquisa em que se insere este trabalho. Para realizar a investigação, fez-se necessária 
uma revisão da literatura e o confronto entre os conceitos encontrados, sobre os quais 
discorremos na seção de resultados e discussão. Acerca dos procedimentos 
empregados para a obtenção dos resultados, serão descritos a seguir, na seção de 
metodologia. 
 
Metodologia 

 
    A pesquisa realizada é de natureza básica e adotamos a abordagem qualitativa, visto 
que buscamos gerar conhecimentos acerca de aspectos de narrativas em quadrinhos, 
descrevendo-os, não havendo a necessidade de levantamento quantitativo. Para isso, 
analisamos artigos e livros sobre a Linguística Cognitiva e obras sobre narrativas em 
quadrinhos, além das narrativas escolhidas como corpora dos outros planos de trabalho 
que compõem este projeto, uma vez que pretendemos fornecer, com o trabalho sobre 
o qual trata este relatório, subsídios para tal análise pelas demais pesquisadoras.  
   Desta forma, o fim e os procedimentos utilizados nesta pesquisa a caracterizam como 
exploratória e bibliográfica, em conformidade com Prodanov e Freitas (2013). Com o 
propósito de compreender a construção de sentidos pelos leitores das narrativas em 
quadrinhos, bem como os processos cognitivos decorrentes dessa leitura, guiados pelos 
aspectos do gênero discursivo em questão, realizamos levantamento bibliográfico tanto 
de referencial teórico quanto das narrativas em quadrinhos: “O Mundo de Aisha: a 
revolução silenciosa das mulheres no Iêmen” (BERTOTTI, 2015), “Desconstruindo Una” 
(UNA, 2016)” e “Mas ele diz que me ama: graphic novel de uma relação violenta” 
(PENFOLD, 2006).  
   Em primeiro lugar, gostaríamos de salientar que as três narrativas escolhidas retratam 
a violência contra a mulher a partir das perspectivas das vítimas, sendo “Desconstruindo 
Una” e “Mas ele diz que me ama” escritas e desenhadas por sobreviventes de violência 
de gênero, e “A vida de Aisha” criada pelo autor, Ugo Bertotti, a partir de depoimentos 
de vítimas de violência coletados pela fotojornalista Agnes Montanari. Fornecem, 
portanto, uma análise da construção de sentidos a partir das perspectivas dessas 
mulheres, pois as personagens possuem vivências que as levam a escolher 
determinadas pistas linguísticas, o que está relacionado à categorização do mundo a 
partir das nossas experiências. Ao mesmo tempo em que averiguamos essas obras 
para perceber como os processos cognitivos do leitor são ativados pela relação entre o 
verbal (texto escrito) o não verbal (traço e linha dos desenhos, formato de balões, tudo 
que for relacionado ao gráfico e estilística dos quadrinhos), buscamos por teoria que 
fornecesse suporte para a compreensão do funcionamento das narrativas em 
quadrinhos e das técnicas de execução para o não verbal. Ao ler acerca de teorias sobre 
essas narrativas, descobrimos recursos como a conclusão, que é o fenômeno de 
observar as partes e, dessa forma, perceber o todo (McCLOUD, 1995), como 
detalharemos depois. Percebemos, por exemplo, que o processo assim conceituado por 
McCloud se assemelha à ativação de frames, mecanismos cognitivos através dos quais 
organizamos pensamentos, ideias e visões de mundo (DUQUE, 2015), o que evidencia 
a conformidade com conceitos da Linguística Cognitiva de base Ecológica, como 
explicitaremos na discussão. Com relação aos procedimentos de análise, o primeiro 
passo foi a leitura de textos sobre ciência para que pudéssemos compreender como 
funciona uma pesquisa e possuir uma visão geral sobre métodos científicos. Então, após 
nos situarmos dentro da pesquisa, foi necessária a leitura dos corpora citados. Feito 
isso, lemos textos sobre a Linguística Cognitiva, incluindo um compilado de textos de 
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Duque (2002, 2015, 2017) abordando e elucidando termos que discutiremos a seguir na 
seção dedicada aos resultados. Após a compreensão de conceitos fundamentais da 
Linguística Cognitiva de base Ecológica (frame, percepção, emulação, affordances, 
apresentados adiante), realizamos um levantamento de artigos, livros e capítulos de 
teses e dissertações que abordassem a construção de sentidos em narrativas em 
quadrinhos.  
  Além disso, consultamos como se dá a construção de sentidos e da figuratividade por 
mecanismos cognitivos (LAKOFF E JOHNSON, 2002; SOUSA E COSTA, 2015). Com 
conceitos fundamentais da Linguística Cognitiva de base Ecológica, analisamos e vimos 
como outros pesquisadores tratavam o corpus e as construções de sentidos em 
narrativas em quadrinhos, bem como a tese de Sousa (2014), cuja organização das 
análises dessas construções de sentidos ajudou a compreender a relação entre o verbal 
e não verbal. Após termos revisado essa literatura, optamos por teóricos de narrativas 
em quadrinhos, a saber, Eisner (1985) e McCloud (1995), que também são autores de 
narrativas em quadrinhos, e descobrimos detalhes importantes que possibilitaram 
entender que nada nelas é posto sem motivo, cada traço de desenho visa despertar no 
leitor as experiências reais por meio da narrativa (McCLOUD, 1995), conforme 
explicaremos na próxima sessão. Por fim, realizamos discussões acerca dos termos 
encontrados e sobre como os aspectos não verbais estão relacionados ao verbal, de 
como o visível e o invisível são tratados dentro das narrativas em quadrinhos, entre 
outros detalhes que serão mais bem explicitados nas próximas sessões. Com todo esse 
compilado de conceitos e revisões da literatura, realizamos relações de 
correspondências entre estudos sobre narrativas em quadrinhos e a Linguística 
Cognitiva de base Ecológica. Explicitada a metodologia, passemos aos resultados da 
pesquisa, em que serão apresentadas considerações sobre os conceitos, dentre os 
encontrados no levantamento bibliográfico, que se mostram fundamentais à 
compreensão de narrativas em quadrinhos numa perspectiva ecológica de cognição e 
da linguagem.  
 
Resultados e Discussões 

 
   Ao lermos o corpus, evidenciou-se que boa parte do processo de construção de 
sentidos emerge da relação entre verbal e não verbal. Em linhas gerais, essa interação 
nos permite entender como funciona a nossa cognição e compreender a linguagem na 
perspectiva ecológica. No que se refere à cognição, Sousa e Costa (2016, p. 5) dizem: 
“a cognição humana é, fundamentalmente, construída por meio da relação do ser 
humano com o mundo através de experiências sensoriais e motoras e, também, das 
vivências de cunho social e cultural”, funcionando como uma computação em que há a 
inserção de dados onde as correlações entre eles executam as mais variadas funções 
(COSTA, DUQUE, 2011). 
   A abordagem ecológica consiste em considerar a relação entre organismo e ambiente. 
Observamos que, por meio dessa relação, somos capazes de expandir conhecimentos 
e recursos (DUQUE, 2018). É a partir dessa relação que surge a cognição, em virtude 
da percepção direta (capacidade de perceber o ambiente e obter informações sobre ele, 
considerando as possibilidades de interação que nos são ofertadas) e, posteriormente, 
da linguagem. O ambiente do qual extraímos informações perceptuais oferece 
possibilidades de interação, chamadas por Gibson (1979) de affordances (processo 
cognitivo em que percebemos as invariantes dos objetos, lugares, pessoas, eventos e 
as possibilidades de uso dessas invariantes). Ao interagirmos com o ambiente, 
adquirimos informações e passamos a compreender o mundo a partir delas, bem como 
a revelá-las por meio da linguagem. Nas narrativas em quadrinhos, podemos relacioná-
las ao fato de os leitores serem guiados conforme a intencionalidade do autor. A simples 
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mudança da posição de um personagem num cenário, por exemplo, já direciona a 
experiência do leitor. Já quando, numa narrativa, apenas uma parte de um cenário nos 
é oferecida e temos de imaginar todo o resto, usamos as informações que já temos 
como padrão e emulamos situações. 
   Emulação, conforme Duque (2016), é o uso do sistema ecológico inicial (invariantes 
perceptuais) como plataforma sobre a qual sistemas mais abstratos são executados. Ou 
seja, usamos coisas simples para explicar coisas mais complexas e abstratas, como, 
por exemplo, a sensação de passagem de tempo nas narrativas em quadrinhos, que, 
como veremos na discussão, pode ser direcionada a partir de arranjos específicos dessa 
categoria discursiva. 
   Esses indexadores linguísticos ativam frames, circuitos neurais formados a partir de 
experiências recorrentes, que vão se remodelando conforme as vivências. Eles 
funcionam como bancos de dados em que as informações se modificam à medida que 
interagimos (DUQUE, 2015). Assim, é correto dizer que são estruturas cognitivas que 
cujas partes podem ser: 
 
“indexadas por palavras a ela associadas e usadas a serviço do processo de 
compreensão. Não se trata, portanto, de tomar apenas o léxico por base. Afinal, as 
palavras não contêm em si o sentido, mas são pistas cuja leitura permite, ao leitor, ativar 
todo um arcabouço de experiências sociais e culturais vinculadas às palavras por meio 
dos quais as categorizamos” (SOUSA, 2014, p. 69). 
 
Um exemplo utilizado por Fillmore (1985, apud CHISHMAN; BERTOLDI, 2013, p. 40) 
 
é o frame transação comercial, incluindo elementos como comprador, vendedor, 
mercadorias e dinheiro. É mister observar que estes elementos são apontados como 
papéis situacionais, e não como papéis semânticos, tal como previsto pela gramática de 
casos [...] Entre os verbos semanticamente associados a este frame temos comprar, 
vender, pagar, gastar, custar e trocar, cada um evocando diferentes aspectos do frame. 
O verbo comprar, por exemplo, põe em perspectiva o comprador e a mercadoria, 
deixando o vendedor e o dinheiro em segundo plano [grifos dos autores]. 
 
   Note-se que a associação do verbo a um determinado aspecto do frame depende de 
que se conheçam os detalhes que constituem, basicamente, uma transação comercial. 
Nesse sentido, saliente-se que, dependendo dos elementos que compõem o texto, 
apenas algumas propriedades do frame são ativadas, ficando on-line, enquanto outras 
ficam offline, podendo ser ativadas a qualquer momento. Assim, não é preciso sinalizar 
linguisticamente todos os elementos de um frame para ele ser ativado, pois, uma vez 
que é parcialmente evocado por algumas pistas, podemos construir inferências sobre 
um evento, um roteiro, um cenário inteiro. Esse entendimento parece ir ao encontro de 
Eisner (2008, p. 38) quando ele diz: 
   A tarefa então é dispor a seqüência dos eventos (ou figuras) de tal modo que as 
lacunas da ação sejam preenchidas. Conhecida a seqüência, o leitor pode fornecer os 
eventos intermediários, a partir da sua vivência. O sucesso brota aqui da habilidade do 
artista (geralmente mais visceral que intelectual) para aferir o que é comum à 
experiência do leitor. 
   O autor se refere ao processo de inferir ações e outros elementos não explicitamente 
citados dentro dos quadrinhos. O que está invisível ou não dito é inferido pelo leitor, a 
partir da ativação de frames, que nos possibilitam preencher as informações que faltam 
para a construção de sentidos. Essa confluência é apenas uma das várias que foram 
constatadas, entre o referencial da Linguística Cognitiva de base Ecológica e as 
observações de Eisner e de McCloud sobre quadrinhos, e que serão discutidas mais 
apropriadamente na próxima sessão. 
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   Observamos que os frames possuem um papel fundamental no processo de 
construção de sentidos, bem como a percepção, as affordances e a emulação. Com a 
finalidade de compreender tais processos à luz da Linguística Cognitiva, incluindo a 
perspectiva ecológica e as considerações de Eisner (2008) e McCloud (1995), 
realizamos, na próxima seção, comparações entre os conceitos usados pelos autores 
para melhor entender aspectos das narrativas em quadrinhos e da interação do leitor 
com essa categoria discursiva. 
   A abordagem de Eisner (1985) e McCloud (1995) parece ter paralelos com resultados 
de estudos sobre cognição e linguagem fundamentados na Linguística Cognitiva, 
inclusive a de base Ecológica. No que diz respeito ao processo de compreensão das 
narrativas em quadrinhos, a literatura consultada aponta que a experiência possui papel 
fundamental na construção de sentidos, considerando as possibilidades que nos são 
dadas pelo ambiente para que a interação com ele ocorra. Portanto, é indiscutível que 
expandimos e ampliamos nossos conhecimentos por meio de interação organismo-
organismo e organismo-ambiente (DUQUE, 2018). 
   Essa interação é responsável por proporcionar o que McCloud (1995) chama de 
conclusão, em que observamos as partes dos quadrinhos, as relacionamos e, dessa 
forma, percebemos até mesmo o que está implícito e preenchemos lacunas para 
significar o todo a partir das partes “completando” o que não está explícito. Podemos 
entender que esse fenômeno se relaciona ao que Duque (2015, p. 34) denomina "frame 
de LIGAÇÃO PARTE/TODO – representa estruturas que são compostas por diferentes 
elementos. Pode representar os elementos de forma isolada ou de forma geral ou por 
um o todo, como uma parede, constituída por tijolos". É por isso que um leitor, diante de 
um quadrinho que enquadra apenas a face de um personagem, automaticamente 
imagina que está diante de uma pessoa dotada de um corpo, ou seja, vemos um todo 
quando se nos oferece apenas um recorte deste. Lakoff e Johnson (2009) explicam que 
esse é o fenômeno da metonímia, que é a capacidade de escolher uma parte específica 
do todo demonstrando em que aspecto nos centramos. Essas inferências só são 
possíveis porque realizamos a percepção direta em que percebemos o nosso entorno e 
as possibilidades de ação que nos são oferecidas por ele. Por meio da percepção direta, 
o leitor entende que o foco no rosto pode ter vários significados a depender das 
affordances que são dadas dentro do todo. 
   Exemplo disso é o processo de construção de sentidos para os anexos A e B, 
fragmentos de “Mas ele diz que me ama” (PENFOLD, 2006). Nelas, estão Lizzie e Brian, 
que são pai e filha, e Roz, esposa de Brian, portanto, madrasta de Lizzie. Não chegamos 
a ver um ato explícito de abuso físico/sexual, mas inferimos que ocorreu um por causa: 
do lugar e das posições em que Lizzie e Brian estão; da expressão facial de Brian, que 
tem o rosto em destaque no anexo A; da cor escura no anexo B, indicando sombra - e, 
por extensão, um momento sombrio, obscuro, ação feita às escondidas - e das 
insinuações no texto verbal. Cabe ressaltar o uso do cartum, estilo de desenho que torna 
as imagens mais icônicas e que, segundo McCloud (1995), contribui para uma maior 
identificação do leitor com o personagem. 
   Outros conceitos como os de tempo e espaço parecem ser apresentados por McCloud 
(1995) de modo que podemos relacioná-los a princípios da Linguística Cognitiva, visto 
que ambos relacionam a representação do tempo por meio do espaço. Dessa forma, 
realizamos uma emulação do tempo, representada no anexo C, em que a passagem do 
tempo é retratada com os movimentos realizados de quadrinho a quadrinho. Quando o 
autor quer dar ênfase ao momento, ele utiliza mais quadrinhos, ocupando, dessa forma, 
mais espaço. A relação de tempo e espaço parece, então, ser diretamente proporcional. 
Isso ocorre porque, ao experienciarmos o mundo, lidamos com a passagem do tempo 
e a relacionamos com a movimentação do sol, por exemplo, ou com nossos movimentos 
e ocupações de espaço durante o dia. Isso emerge da relação organismo-ambiente, 
visto que um ser percebe o mundo e ele lhe fornece as affordances, as quais limitam a 
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agência do ser no ambiente. Ao fornecer mais ou menos quadrinhos, focando numa 
parte ou no todo, o autor direciona o processo de emulação, uma vez que a narrativa 
em quadrinhos fornece affordances específicas e o leitor é guiado por elas. 
   Assim como o recurso de transição permite emular o tempo através do espaço da 
folha, temos o conceito de perspectiva, em que, segundo Eisner (1985, p.89), “a reação 
da pessoa que vê uma determinada cena é influenciada pela sua posição de espectador. 
Ao olhar uma cena de cima, o espectador tem uma sensação de pequenez, que estimula 
uma sensação de medo”. O autor direciona o leitor para que ele faça inferências e 
experiencie sensações específicas a depender do ângulo dos desenhos, emulando a 
sensação de perigo ou de medo, por exemplo, como é possível ocorrer com a leitura do 
anexo D. 
   Dessa forma, percebemos que recursos utilizados nas narrativas em quadrinhos, 
como, por exemplo, a conclusão, a perspectiva e a emulação de tempo e espaço, são 
responsáveis por levar o leitor à ativação de frames. Visto que essa ativação emerge da 
relação que há entre o verbal e o não verbal em narrativas em quadrinhos, percebemos 
o papel fundamental do não verbal no processo de construção de sentidos em narrativas 
em quadrinhos, especialmente no que diz respeito a perspectivação, emulação de 
tempo e espaço e percepção do todo pela parte, além das várias possibilidades de 
leitura atreladas às affordances. 

  

 
Conclusão 

 
   Ao longo deste relatório, expusemos as confluências entre os conceitos abordados 
por Eisner (1985) e McCloud (1995) com fenômenos cognitivos à luz de diversos autores 
do campo da Linguística Cognitiva, incluindo a perspectiva ecológica. Os dados obtidos 
demonstraram que as pistas não verbais constituem o processo de construção de 
sentidos em integração com o verbal. Na base desse processo de construção de 
sentidos estão: emulação, ativação de frames, inferências, percepção direta e 
affordances. No que concerne a percepção e inferências, vimos que são fundamentais 
na construção de sentidos e expansão de conhecimentos evocados pela linguagem, 
que, por sua vez, emerge da percepção, constituindo, assim, nossa cognição. Importa 
destacar que, na abordagem cognitiva, especialmente a de base ecológica, nada é 
unilateral, incluindo a relação leitor-narrativa em quadrinhos. O leitor constrói seus 
próprios sentidos por meio da percepção direta e da ativação de frames. 
   Entretanto, essa construção de sentidos é mediada pelas affordances disponibilizadas 
pelo autor dentro da integração do verbal e não verbal. Dentro das narrativas em 
quadrinhos, o tempo é emulado de acordo com a disposição dos quadrinhos, o que 
mostra a relação entre tempo e espaço. Dessas pistas, emergem as affordances, que, 
como já foi explicado, são responsáveis por nos fornecer possibilidades de interação. 
Quanto ao verbal, a simples onomatopeia “tic, toc” ativa o frame relógio que se relaciona 
com a passagem de tempo, por exemplo. A integração de ambos, quantidade de 
quadrinhos e a onomatopeia, são responsáveis por fazer com que o leitor consiga 
emular a passagem de tempo ao ler narrativas em quadrinhos, por exemplo. Além da 
relação espaço-tempo, encontramos a confluência entre conclusão e frame PARTE-
TODO, em que o leitor não precisa ver o corpo todo do personagem para saber que 
dentro daquele enquadramento há um corpo, inferimos isso por meio da nossa 
percepção e vivência. Tal percepção também está presente na emulação realizada ao 
ler e ver quadrinhos com perspectivas orientadas pelo autor a fim de causar as mais 
variadas sensações, como por exemplo: medo.  
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   Considerando o que foi exposto, esperamos que este relatório contribua com a 
compreensão acerca dos processos de construção de sentidos a partir da integração de 
indexadores verbais e recursos gráficos, especialmente no que tange à abordagem 
ecológica de cognição e linguagem. 
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TÍTULO: Tradução e Gênero: representação feminina em ‘O Legado’ de Virginia Woolf 

Resumo 

As tendências dos Estudos da Tradução nas últimas décadas apontam para uma 
concepção de tradução enquanto ato ideológico, que exercem influência sobre 
complexas dinâmicas sócio-culturais e históricas. O potencial da tradução enquanto 
crítica de revelar as relações de poder e o sistema de valores vigentes em uma cultura 
é especialmente explorado pelos Estudos Feministas da Tradução. Com base nessa 
perspectiva, o presente trabalho consiste na análise da representação feminina em sete 
traduções do conto “O Legado”, de Virginia Woolf, publicadas no Brasil entre 1955 e 
2017. O objetivo foi determinar de que forma as escolhas tradutórias apontam para - ou 
afastam-se de - uma construção de leitura feminista da história. Para isso, foram 
empregadas técnicas de análise descritiva da tradução, a fim de identificar diferenças 
de tradução em escolhas lexicais que contribuem para uma ou outra interpretação do 
conto. A partir da análise, é possível observar como a tradução feminista deve levar em 
consideração a intenção comunicativa da obra, tendo em vista que, no caso observado, 
é a acentuação - e não o apagamento - dos estereótipos femininos negativos e 
superficiais que fazem jus à crítica aos costumes que propunha a autora. 
 
Palavras-chave: Virginia Woolf. Estudos da Tradução. Teoria Feminista da Tradução. 

TITLE: Translation and Gender: female representation in 'The Legacy' by Virginia Woolf 

Abstract 

Translation Studies trends in recent decades point to a conception of translation as an 
ideological act, capable of influencing complex socio-cultural and historical dynamics. 
The critical potential of translation to reveal the power relations and value systems 
prevailing in a culture is particularly explored by Feminist Translation Studies. On this 
basis the present work analyzes the female representation in seven translations of the 
short story “The Legacy”, by Virginia Woolf, published in Brazil between 1955 and 2017. 
The goal was to determine how the translation choices point towards - or move away 
from - a feminist reading of the story. For this reason, descriptive translation analysis 
techniques were used in order to identify translation differences between lexical choices 
that contribute either interpretation of the story. Based on the analysis, it is possible to 
observe how the feminist translation should take into account the communicative 
intention of the literary work, considering that, in this case, it is the accentuation - not the 
mitigation - of the negative and superficial female stereotypes that support the criticism 
proposed by the author. 
 
Keywords: Virginia Woolf. Translation Studies. Feminist Translation Theory. 

Introdução 

Quando temos a intenção de ler uma obra de língua estrangeira, é comum falar-se em 
encontrar uma “boa tradução”, mas dificilmente pensamos sobre o que isso significa. 
“Geralmente, uma tradução é considerada boa quando sua leitura é ‘fluente’, dando a 
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impressão de que não se trata de um texto traduzido” (GENTZLER, 2009, p. 62). Essa 
concepção está relacionada a uma falsa ideia de transparência e equivalência entre 
línguas, que enxerga a tradução como um processo de “cópia” ou “transposição” do 
texto-fonte (texto na língua original) para o texto-alvo (tradução). Ao contrário, estudos 
mais recentes enxergam a tradução como um processo de reinterpretação e recriação 
do texto, uma forma de crítica literária, como defende Haroldo de Campos em seu 
ensaio “Da Tradução como Criação e como Crítica” (CAMPOS, 1992). Gisbert & 
Santaemilia (2003) apontam a tendência dos Estudos da Tradução em dar relevância a 
perguntas como “quem é traduzido” (a quem é dada uma voz), “o que é traduzido” (que 
tipo de obra é relevante para a cultura-alvo), “quem traduz” (quais são os valores que o 
tradutor defende) e “por que se traduz” (por que propor uma segunda tradução). Essas 
perguntas fazem ainda mais sentido quando se trata de literatura marginal, em oposição 
ao cânone, e revelam dinâmicas socioculturais e históricas entre, pelo menos, duas 
sociedades diferentes (cultura-fonte e cultura-alvo). O potencial da tradução em relevar 
complexas dinâmicas ideológicas, de relação de poder e de sistema de valores em uma 
cultura é especialmente explorado pela Crítica Literária Feminista, resultando em teorias 
feministas da tradução (“Feminist Translation Theories”). Isso se deve ao fato de que, 
segundo Von Flotow (1997), a linguagem, e, por consequência, a tradução, também 
pode ser considerado um importante instrumento político, cabendo assim ao tradutor 
atento a questões feministas estabelecer relação entre estereótipos sociais e 
estratégias linguísticas, a fim de destacar a importância da consciência de gênero no 
texto traduzido. Dito isso, o nome de Virginia Woolf (1882-1941) tem sido lembrado tanto 
como proeminente escritora da literatura mundial mas também no seu trabalho ativo na 
crítica literária feminista. Forte defensora da literatura como instrumento de reflexão e 
mudança social, Woolf propunha transformar a perspectiva dominantemente masculina 
por meio de estratégias da escrita feminina. Embora seus romances tenham recebido 
bastante atenção da crítica, um lugar menos privilegiado é reservado às narrativas 
curtas. No entanto, ao analisar de perto a produção literária de Woolf, torna-se evidente 
o fundamental papel da escrita dos contos no desenvolvimento de sua técnica narrativa 
e seu estilo. Marcus (2016) divide os contos da autora em quatro fases. Nas primeiras 
fases, as histórias concentram-se em questões biográficas e históricas, preocupando-
se em retratar a forma como a vida das mulheres era vivida e escrita. Conforme suas 
narrativas curtas evoluem, Woolf passa a empregar técnicas narrativas mais 
experimentais, muito marcadas pela exploração da consciência e do diálogo interno dos 
personagens. Na fase final, essas características são mantidas, porém retomam uma 
estrutura narrativa mais tradicional. Escrito em 1940, “O Legado” insere-se entre os 
contos mais maduros da autora, com estrutura narrativa tradicional e personagens bem 
desenvolvidos, porém sem deixar de ter empregadas as sutis técnicas narrativas 
próprias da escrita sofisticada de Woolf, desenvolvidas e aperfeiçoadas durante sua 
fase experimental. O presente trabalho objetiva analisar as sete traduções do conto 
publicadas no Brasil entre 1950 e 2017, a fim de determinar de que forma as traduções 
contribuem para uma construção de leitura feminista do conto. Para isso, foram 
empregadas técnicas de análise descritiva da tradução, visando identificar diferenças 
de tradução em escolhas lexicais que contribuem para uma ou outra interpretação do 
conto. 
 
Metodologia 

 
Ao investigar o papel de personagens femininas nos contos de Virginia Woolf, Roy 
(2014) encontra, em diferentes contos, temas recorrentes como o encapsulamento na 
vida doméstica, a relação com outras mulheres (seja de repressão ou de amparo), a 
busca por individualidade e intelectualidade, a frustração da vida marital, o embate de 
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egos entre homem e mulher, os sentimentos de vazio e passividade. O que faz de “O 
Legado” um conto representativo da condição feminina na obra curta de Virginia Woolf 
é o fato de que ele abarca todas essas esferas em um única narrativa. Definida a escolha 
do conto, fez-se um levantamento de todas as traduções para a língua portuguesa, tanto 
em coleções de contos de Virginia Woolf quanto em antologias de diversos autores. 
Apenas uma edição do levantamento não foi incluída no corpus de análise, devido à 
falta de acesso ao texto tanto em versão física como na digital. Trata-se da edição 
portuguesa “A Casa Assombrada e Outros Contos” (WOOLF, 2000), publicada pela 
editora lusitana Relógio D’Água, com tradução de Miguel Serras Pereira. Com isso, o 
corpus de análise é composto por traduções de Tomaz Tadeu (2017), Leonardo Fróes 
(2015), Roberto Muggiati (2003), Hélio Pólvora (1992), José Antônio Arantes (1984) e 
Manuela Pôrto (1958), além do volume organizado por Yolanda Lhullier dos Santos e 
Nádia Santos (1960), sem crédito à tradução. A natureza da análise é descritivo-
comparativa, dentro do paradigma dos Estudos Descritivos da Tradução, que objetivam 
“não prescrever como deveria ser uma boa tradução, mas como as traduções são ou 
poderiam ser” (PYM, 2017, p.132), e de que forma as escolhas feitas pelos tradutores 
podem favorecer uma ou outra interpretação, em especial no tocante à representação 
feminina no conto. Sendo assim, levando em consideração o eixo da descrição, adotou-
se uma perspectiva com base na classificação de Holmes (2000) de análise “voltado 
para o produto” (product-oriented), cujo foco de análise recai sobre o texto-alvo (a 
tradução), e “voltado para o processo” (process-oriented), cujo foco recai sobre o 
processo pelo qual passa o tradutor ao tomar decisões e o que motiva o uso de 
determinadas estratégias em detrimento de outras. Dentro do paradigma descritivista, 
foi escolhido o método de análise descendente da mudança, que parte de elementos de 
análise mais gerais (como a posição das traduções dentro de um sistema sociocultural) 
para fatores mais específicos (como estratégias de tradução) (PYM, 2017, p. 135). 
Recorreu-se ao conceito de “mudança de tradução”, definido como “diferenças 
modelares entre traduções e seus textos de partida” (PYM, 2017, p. 132), para identificar 
escolhas lexicais e sintáticas relevantes para o eixo de análise escolhido, isto é, da 
representação feminina no conto. Além disso, levou-se em consideração o relato de 
Lavine (1986. p. 77), ao apontar que, até então, muitos críticos literários falham em 
reconhecer a necessidade de incluir discussões de classe e gênero à leitura do conto: 
“Little has been written about ‘The Legacy,’ but what has been written generally treats 
the story as a misunderstanding between two people and not as an indictment of class 
and gender roles. [...] Only recent criticism recognizes the importance of class and 
gender in understanding ‘The Legacy’.” Por isso, alguns dos temas mais recorrentes 
relacionados ao universo feminino foram selecionados nas narrativas, a fim de 
apresentar a análise a partir de um recorte temático. Ao todo, foram analisados 
comparativamente mais de 15 trechos em cada uma das 7 traduções em relação ao 
original e entre si. A análise possibilitou delimitar cinco esferas da condição feminina 
presentes na narrativa, dentre as quais apenas as três primeiras são discutidas neste 
relatório: relações de classe social, percepção (de Gilbert) sobre Angela, 
intelectualidade, reafirmação de estereótipos e manifestação dos sentimentos. Assim, 
foram selecionados e apresentados aqui os trechos mais pertinentes de cada uma, a 
fim de exemplificar como a representação feminina se manifesta de diferentes formas 
nas traduções. Por fim, além dessa análise, considerou-se, conforme Gisbert & 
Santaemilia (2003), que os elementos metatextuais, nomeadamente prefácio e notas de 
rodapé, são apontados como importantes ferramentas de inserção do tradutor no texto 
e revelam a intenção comunicativa e o projeto ideológico por trás da tradução. Por isso, 
foram analisados introduções, prefácios, notas de rodapé e outros elementos com o 
intuito de identificar se e como as questões de gênero são abordadas em cada edição. 
 
Resultados e Discussões 
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O enredo se passa em Londres, por volta do período em que o conto foi escrito (1940), 
e narra as circunstâncias em que Gilbert Clandon, bem sucedido político inglês, passa 
por uma grande revelação ao ler os diários de sua esposa, Angela, recém falecida em 
um atropelamento de carro. O uso de recursos como o discurso indireto livre e a 
evocação das lembranças no diário possibilita uma fusão entre a voz do narrador em 3ª 
pessoa e os pensamentos do marido, intercalada pelas memórias da dona do diário, 
cujos relatos escritos são sempre intermediados pelo protagonista, Gilbert. Na tarefa de 
entregar um broche deixado pela esposa para sua secretária, Sissy Miller, o sr. Clandon 
aproveita a espera para folhear os volumes do diário, transportando o leitor para alguns 
anos no passado por meio de pequenos flashbacks, que vão desde o início do 
casamento até os dias que precederam a morte da mulher. Interrompida somente pela 
chegada de Sissy Miller e sua breve interação com o viúvo, a leitura revela que Angela 
vinha nutrindo uma relação com um homem referenciado apenas por suas iniciais, B.M., 
que teria sido a causa do “acidente” que a matou. O que parecia um descuido fatal 
evidencia-se como um ato deliberado, o suicídio como forma de escapar do casamento 
e reunir-se ao seu amado; a revelação da verdade é o legado deixado ao marido. Como 
aponta Lavine (1986), há duas interpretações comuns a partir de uma leitura mais 
superficial do conto: a primeira de que Gilbert era um bom marido, lembrava com carinho 
da esposa, mas foi enganado por ela, que estava tendo um caso com B.M.; a outra 
interpretação enfatiza a solidão e a falta de liberdade de Angela no casamento, além do 
egocentrismo e do egoísmo de Gilbert. Lavine (1968) oferece ainda uma “terceira” 
interpretação, a de que ambas leituras são intencionais e contribuem para o sentido 
geral do texto, que é o que traz a complexidade da construção narrativa de Virginia 
Woolf. Ao final, Lavine (1968, p.78) argumenta, não há redenção do personagem, a 
descoberta de Gilbert provavelmente só confirmará seu estereótipo feminino. Como é 
comum na escrita de Woolf, dificilmente é possível se chegar a uma interpretação 
definitiva dos fatos, já que as múltiplas possibilidades de leitura são intencionais e a 
autora frequentemente se vale da ironia para causar ambiguidade. A principal chave 
para compreender o propósito da narrativa é a perspectiva predominantemente 
masculina decorrente do jogo de vozes entre narrador e personagem. Assim, é 
necessário ter em mente que a história é contada do ponto de vista do marido: é ele 
quem seleciona que partes do diário valem a pena serem lidas; todos os julgamentos 
partem dele; sua voz está intimamente ligada com a do narrador. Ironicamente, certa 
vez, a escritora Virginia Woolf afirmou: “I detest the masculine point of view. I am bored 
by his heroism, virtue, and honour. I think the best these men can do is not talk about 
themselves anymore” (WOOLF, 2014, p.867). Nas palavras de Roy (2014, p. 83), “the 
male authored texts portray women but they are filtered through the experiences and 
desires of male and so their individuality and their inner voice are not properly explored”. 
Com isso, entende-se que a atitude arrogante de Gilbert é o que Woolf se aplica a 
criticar: “His attitude deprives him of his sight since he views his wife only as an object 
for sexual exploitation” (Algwerien, 2017, p. 123). Na realidade, a perspectiva de Gilbert 
estabelece uma relação metonímica com a visão masculina sobre as mulheres de forma 
geral. Segundo Marcus (2016, p. 31), o ponto de vista masculino nas histórias de Woolf 
está intimamente conectado à autoridade, responsável por suprimir a representação 
feminina. Ainda assim, até a década de 1980, quarenta anos após a publicação do 
conto, discussões de classe e gênero não eram consideradas pertinentes à leitura do 
conto e, para a maioria dos leitores, a história não passava de um desentendimento 
entre marido e mulher, como aponta Lavine (1986). Essa é uma discussão que influencia 
completamente a atitude do leitor diante da obra, mas que não é trazida à tona mesmo 
nas edições mais recentes de contos de Virginia Woolf no Brasil. Na análise dos 
elementos metatextuais das 7 edições brasileiras de “O Legado”, notou-se que quase 
nenhuma das edições aborda questões de gênero no prefácio e que a inserção de notas 
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dos tradutores nos textos é mínima. Na edição de 2003 (WOOLF, 2003), por exemplo, 
o conto é descrito como a história de “um marido que fica sabendo de coisas 
inimagináveis ao ler o diário da mulher, morta recentemente” (MUGGIATI, 2003, p. 11). 
Apesar disso, por girar em torno da temática “amor”, assunto tradicionalmente feminino, 
é uma edição mais favorável a uma leitura que, ainda que inconscientemente, 
movimenta valores relacionados à ideologia de gênero. Na orelha do livro, escrita por 
Marina Colasanti, germina a questão da pressão social sobre o romântico feminino, por 
meio da prosopopéia do amor vestindo espartilho, “porque só lhe é permitido respirar 
em pequenos haustos, atado ainda, represado pelas convenções” (MUGGIATI, 2003, 
orelha). Apenas na coletânea “Maravilhas do conto feminino” (RIEDEL, 1958), há maior 
destaque para literatura de autoria feminina, com grande ênfase na atualização do 
cânone literário e na crescente inserção de mulheres nos mais diversos campos de 
conhecimento, em especial, na literatura mundial. “O legado” é traduzido por Manuela 
Pôrto (WOOLF, 1958), escritora e tradutora portuguesa conhecida por seu trabalho com 
escritores anglo-saxônicos (DIONÍSIO, 2020). Embora não haja notas do tradutor, as 
traduções são brevemente comentadas na introdução de Edgar Cavalheiro, onde é 
destacada a preferência por tradutoras mulheres na curadoria dos contos. A introdução 
traz ainda um pertinente comentário de Manuela Pôrto sobre a escrita de Woolf: “[...] 
raramente ela nos diz o seu pensamento, embora, a cada passo, se adivinhe que tal 
pensamento existe formulado, na sua mente, nítido, preciso, competindo porém ao leitor 
procurá-lo, adivinhá-lo, encontrá-lo, por fim, e ficando-lhe assim a sensação de ter sido 
o seu próprio cérebro a concebê-lo. [...] [Virginia Woolf] fala-nos disto e doutra coisa - 
de coisas, quantas vêzes, sem aparente ligação.” (RIEDEL, 1958, p. 19) Sobre a 
inserção direta do tradutor nos textos, quase não há comunicação entre o tradutor e o 
leitor. As notas de rodapé, quando existem, se resumem a informações contextuais, 
datas e títulos originais, e pouco se fala sobre o ato tradutório muito além de justificar 
algumas escolhas gramaticais ou lexicais. Não se discute o papel ideológico da tradução 
ou do ato tradutório enquanto crítica literária. Nos elementos pré-textuais, comenta-se 
sobre o estilo e a relevância da ficção curta de Virginia Woolf, sobre os critério de 
escolha dos contos, geralmente critérios estilísticos ou de relevância da autora, mas 
dificilmente sobre a perspectiva feminina. Em nenhuma das edições se discute a 
necessidade de propor uma nova versão em português, tampouco a diferença de 
perspectiva em relação às traduções anteriores da mesma obra ou do mesmo conto. Na 
tradução mais antiga do conto (WOOLF, 1960; publicado originalmente em 1955), não 
há sequer crédito ao tradutor da edição, e, apesar da pesquisa bibliográfica empregada, 
não foi possível identificá-lo. Esses são casos que exemplificam a questão da 
invisibilidade do tradutor, discutida por Venuti (1995 apud GENTZLER, 2009, pp. 62-
69), segundo o qual há uma tendência de apagamento da voz do tradutor em benefício 
da voz do autor ou do estilo preponderante na cultura receptora. Venuti combate essa 
ideia ao argumentar que as escolhas tradutórias são determinadas pelos valores de 
instituições culturais e sociais, que os tradutores muitas vezes desconhecem. Sendo 
assim, tradutores são responsáveis por constituir e promover ou enfraquecer 
determinados discursos, estando, portanto, profundamente envolvidos na construção de 
uma cultura (VENUTI, 1995 apud GENTZLER, 2009, p. 65). Tal ideia concorda com a 
teoria feminista da tradução que, segundo Von Flotow (1997), defende que uma 
tradução feminista consiste na recriação do texto original, por meio de escolha lexical e 
inovação linguística, de forma a destacar ou apagar determinados aspectos do texto, 
processo chamado de tradução intervencionista (“Interventionist Feminist Translation”). 
Em alguns casos, isso significa subverter textos considerados “falocêntricos” em favor 
de ideais feministas. Von Flotow (1997, p. 36) discute que, a fim de propor uma tradução 
feminista de um texto do século XVIII, não é suficiente somente apontar problemas de 
silenciamento feminino e desigualdade de gênero, mas deliberadamente solucionar 
esses problemas, compensando o desequilíbrio e dando voz ao feminino. É necessário 
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levar em consideração, no entanto, que muitos textos de autoria feminina em contextos 
de opressão utilizam recursos narrativos como estratégia argumentativa para denunciar 
a condição feminina em sua sociedade. No caso de Virginia Woolf, não se trata de uma 
escritora que inconscientemente imprime visões de mundo machistas nos recursos 
narrativos, desenvolvimento do enredo, construção de personagens ou mesmo na 
própria premissa da história: “Woolf captura a atmosfera de aprisionamento 
claustrofóbico revestida de gentileza e decoro, que confina muitas jovens mulheres de 
seu tempo” (ROY, 2014, p. 54) Em “O Legado”, Gilbert é quem domina o discurso e, 
portanto, o ponto de vista oferecido ao leitor é tendencioso. Sendo assim, a 
representação feminina que impera não é a da autora ou de um narrador impessoal, 
mas a de um homem de classe alta com estrita visão patriarcal: “Unable to speak her 
thoughts frankly, Woolf demonstrates a narrative technique through which a man 
narrates the silenced voice of his wife.” (ALGWEIRIEN, 2017, pp. 123-124). Isso 
acontece porque a escritora também estava condicionada pelas convenções da era 
vitoriana, período em que questões de igualdade de gênero eram fortemente 
repreendidas. Como consequência disso, a escrita feminina de caráter questionador e 
revolucionário desse período desenvolvia estratégias sutis para transparecer suas 
críticas, como era o caso de Virginia Woolf: “Her fiction avoids depicting confrontational 
situations as she seems afraid of hostile public opinion. Her strategy is to resort to Free 
Indirect Discourse (FID) because it is a narrative skill that enables the narrator to 
withdraw from the scene and replace the author with the character-focaliser whenever 
any radical and controversial view is presented; it also shields the author from implied 
readers' criticism (Mezei 67). One of the important aspects of this strategy is its slippage 
or indeterminacy between narrator and the character-focaliser.” (ROY, 2014, p. 78) 
Levando esses aspectos em consideração, fica claro que utilizar técnicas de tradução 
feminista intervencionista para suavizar os sinais de desigualdadede gênero significaria 
ofuscar a principal crítica do texto. Então, no que consiste uma leitura feminista do 
conto? Defendemos que a estratégia que melhor aponta para uma leitura feminista da 
narrativa é de exacerbação das marcas de opressão, acentuando o caráter egocêntrico 
do personagem masculino e tornando mais claras as evidências de inferiorização das 
mulheres, percebidas de formas diferentes em Angela e Sissy. A análise de alguns 
trechos do conto em comparação com as traduções oferece uma noção sobre como as 
escolhas lexicais possuem potencial de gerar representações femininas distintas.  
Classe Social  
Levine (1986) e AlGweirien (2017) chamam atenção para a questão de classe social no 
que diz respeito ao tratamento de Gilbert com Angela e com Sissy Miller. Segundo as 
autoras, a atitude do personagem revela dois estereótipos femininos: o da mulher jovem 
e bela de classe alta, como é o caso de Angela, que só é valorizada por sua beleza e 
inocência, e o das “mulherzinhas insípidas” e indistinguíveis de qualquer outra, como é 
o caso de Sissy Miller. Em ambos os casos, a mulher é representada como objeto 
sexual, a quem é negado o direito de individualidade, como comenta Levine: “The one 
time Sissy emerges in his [Gilbert’s] perception from the ‘thousands... of drab little 
women’ and approaches him as an individual and as an equal, he interprets her offer as 
a sexual advance, never permitting her outside of the female stereotype she occupies in 
his mind.” (LEVINE, 1986, p. 75) Na citação, Levine se refere ao momento da narrativa 
em que Sissy Miller se dispõe a ajudar Gilbert, que ridiculariza o gesto e atribui o ato a 
uma paixão platônica por ele. Ao final da narrativa, transparece para o leitor que a ajuda 
oferecida por Miss Miller se refere ao fato de que Sissy possui informações sobre a 
morte de Angela que Gilbert ignora. Em vários momentos, as escolhas tradutórias 
reforçam ou se afastam dos preconceitos que Gilbert carrega em relação à secretária. 
Um exemplo disso ocorre quando o protagonista a descreve como “drab little women”, 
que alguns tradutores traduzem como “mulherzinha” ou “criaturinha”, empregando o 
diminutivo para rebaixar a personagem, em oposição a “mulher miúda”, por exemplo. 
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Para melhor ilustrar esse efeito, selecionou-se um trecho e suas respectivas traduções 
apresentadas comparativamente na Tabela 1. Nesse momento da narrativa, Gilbert está 
à espera da secretária para entregar o broche deixado de lembrança pela amiga. Ele 
faz questão de entregar o broche pessoalmente, sob a justificativa de que “He owed her, 
he felt, after all the years she had been with them, this token of consideration.” (WOOLF, 
2013): Tabela 1 - “Token of consideration”  
Chamamos a atenção para as expressões “he owed her, he felt” e “token of 
consideration”, que revelam como Gilbert se sente em relação à ex-funcionária. As 
traduções de Fróes (2015), Pólvora (1992) e Arantes (1984), ao utilizarem as palavras 
“reconhecimento” e “estima”, transmitem a ideia de “admiração e respeito profissional”, 
“recompensa por serviços valiosos”. A escolha por “prova de atenção” (Santos & Santos, 
1960; Porto, 1958) já exprime uma demonstração mais insignificante ou superficial, 
enquanto que “consideração” (Tadeu, 2017; Muggiati, 2003) parece ser mais neutro. 
Similarmente, a tradução de “token” como “lembrança” (Arantes, 1984) pode dar a 
entender que ele deseja que aquela ação (de recebê-la pessoalmente) represente uma 
memória afetuosa, ao passo que “prova” soa mais como uma comprovação. Seguindo 
o mesmo raciocínio, “Era-lhe devida, segundo lhe parecia,” (Porto, 1958) e “achava” 
(Arantes, 1984) transmite o sentido de que é mais uma convenção social do que um 
“sentimento” genuíno de demonstrar apreciação por seu trabalho, trata-se mais de 
polidez do que de consideração, de fato. Portanto, uma tradução como a de Porto (1958) 
exacerba o sentimento de descaso, contribuindo para a construção de um personagem 
menos empático com alguém que não pertence à mesma classe social que a sua.  
Percepção sobre Angela  
Como vem sendo discutido, o tratamento de Gilbert em relação a Angela está longe de 
ser igualitário. A forma como ele se refere à esposa no texto pode ser facilmente 
confundida com algo puramente positivo, pois é inegável que ele lembra com carinho 
de alguns momentos que passaram juntos, como as férias em Veneza. É válido lembrar 
a proposta de interpretação de Lavine (1986), mencionada há pouco, de que a leitura 
holística do conto não retrata Gilbert como vilão e Angela como vítima inocente ou vice-
versa. O que garante verossimilhança à narrativa de Woolf é o fato de que ela constrói 
situações complexas que, como na vida real, são controversas e não possuem uma 
linha bem definida entre certo e errado. É razoável julgar que o personagem não 
perpetua estereótipos femininos de forma deliberada, mas representa o pensamento, 
muitas vezes subconsciente, de uma época. É uma leitura moderna que permite 
perceber que alguns tipos de abuso ocorrem de forma velada, e que algumas “cortesias” 
trazem uma carga de preconceito e concepções implícitas de inferioridade. Um 
elemento que exemplifica esse tratamento é a forma como Gilbert se refere à 
sensibilidade de Angela em três momentos da narrativa. O primeiro, por Angela ter se 
lembrado da secretária, alguém que estava muito abaixo de seu nível social e em quem, 
nas palavras do personagem, um presente como um broche ficaria tão “incongruente” 
na figura cinza e humilde da empregada. O segundo momento reside no fato de Angela 
ter encontrando todos os tipos de qualidade em uma “mulherzinha” que mal se distingue 
de qualquer outra de sua classe. E o terceiro, por ela ter se sensibilizado profundamente 
com a morte do irmão de Sissy Miller, um homem igualmente tosco que Angela 
supostamente desconhecia.  
Tabela 2 - “genius for sympathy”  
Anthony Domestico (2020, p. 1) define a expressão "genius for sympathy" tomando 
emprestado as palavras da própria Virginia Woolf: “the simplicity, the absence of effort, 
the assumption that in a world bursting with misery the chief call upon us is to understand 
our fellow-sufferers”. A passagem ilustra perfeitamente o tipo de carga semântica que 
Woolf tinha em mente ao atribuir essa descrição à personagem de Angela na voz de 
Gilbert. Ao empregar expressões como “compreensão humana” e “índole humanitária” 
(Tadeu, 2017; Muggiati, 2003; Pólvora, 1992; Porto, 1958), o “genius for sympathy” se 
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aproxima muito mais de um elogio ao seu caráter, demonstrando grande admiração. Por 
outro lado, o uso de “pendor à simpatia” (Froes, 2015; Santos & Santos, 1960) permite 
entender que ela era sensível como as outras mulheres e transmite uma ideia de pureza, 
corroborando com o estereótipo de mulher emocional e compassiva, características que 
são sinal da fraqueza feminina. Adicionalmente, é interessante como Gilbert falha em 
compreender a relação de amizade e confidencialidade entre as duas mulheres, o 
vínculo feminino destacado por Roy (2014) e Duplessis (1988) como forma de 
resistência e empoderamento feminino, objetivo central em muitas narrativas de Woolf, 
inclusive entre classes sociais diferentes (ROY, 2014, pp. 61-67).  
Intelectualidade  
No ensaio “Um quarto todo seu”, Woolf (1929) discute sobre o pouco espaço que era 
dado para as mulheres desenvolverem intelectualidade, questão que pode ser 
observada tanto em sua obra quanto em sua biografia. Como aponta Roy (2014, p. 56), 
a vida da mulher daquele tempo “is supposed to be governed by certain pre-set notions 
that do not allow a woman to articulate her views or prioritize individuality”. Assim, 
ingenuidade e ignorância eram vistas como características intrínsecas ao sexo feminino, 
sem que se levasse em conta as relações de causa e consequência da privação dos 
estudos sofrida pelas mulheres. No exemplo apresentado na tabela 3, Gilbert está diante 
das primeiras ocorrências da sigla B.M. no diário de Angela. Ao ler seu relato sobre B.M. 
tentar convencê-la sobre os benefícios da revolução e do comunismo, Gilbert questiona 
se Angela é persuadida pelo discurso do desconhecido.  
Tabela 3 - “the sense to see through him”  
Esse é um dos trechos analisados que apresentou maior variedade entre os tradutores, 
com 6 traduções diferentes para a palavra “sense”. É notável que, ao usar “sense”, o 
narrador deixa de empregar palavras como “intelligence”, “intellect”, “judgement” e 
“reasoning”, todas mais relacionadas à capacidade de racionalidade. É pertinente 
associar “sense” à ideia de “common sense”, que está disponível a todos e se relaciona 
mais a um “practical knowledge” do que à intelectualidade em si. Dessa forma, ao optar 
por “bom senso” (Muggiati, 2003; Pólvora, 1992), “perspicácia” (Tadeu, 2017), 
“sensatez” (Froes, 2015), as traduções corroboram com uma leitura menos 
intelectualizada da personagem, em oposição a “inteligência” (Santos & Santos, 1960) 
e “clareza” (1958). “Prudência” (Arantes, 1984) parece se relacionar muito mais a um 
modo de agir, o que envolve ainda menos atividade mental. 
 

Conclusão 

 
Em seus ensaios, Virginia Woolf manifesta sua preocupação com a perpetuação de 
valores tradicionalmente masculinos, que dominam a história e a literatura e julgam tudo 
aquilo que é diferente como “fraco”, “sensível” ou “menos intelectualizado”. “O Legado” 
é uma forte crítica ao silenciamento da voz feminina e à representação da mulher no 
discurso patriarcal que reforça uma visão feminina alternante apenas entre o superficial 
(a beleza, a ingenuidade) e o depreciativo (a promiscuidade, a ignorância). Ao 
apresentar a história do ponto de vista do marido, Woolf evidencia o discurso masculino 
de protesto, como ela mesma coloca: “He is protesting against the equality of the other 
sex by asserting his own superiority” (WOOL, 1929, p. 84). Sendo assim, uma tradução 
feminista deve levar em consideração a intenção comunicativa da obra, tendo em vista 
que, no caso observado, é a acentuação - e não o apagamento - dos estereótipos 
femininos negativos e superficiais que fazem jus à crítica aos costumes que propunha 
a autora. No presente trabalho, selecionamos apenas alguns trechos mais 
representativos do fenômeno examinado, mas a análise completa evidencia que não há 
uma tomada de posição clara dos tradutores em relação às questões de gênero, tanto 
no que diz respeito às escolhas tradutórias quanto aos elementos metatextuais. É 
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importante ressaltar que as escolhas tradutórias não impossibilitam a leitura feminista 
do conto, principalmente porque parte da ironia se encontra no próprio enredo. No 
entanto, é no processo de close reading, seja na sala de aula ou na pesquisa, que traz 
a tona aspectos mais sutis, no âmbito das escolhas lexicais, principalmente relacionadas 
às questões de gênero, que são mais amplamente discutidas e estão em pauta 
atualmente. Essa falta de ênfase na representação feminina aliada ao fato de edições 
mais recentes ainda não explicitarem um projeto de tradução ou não estabelecerem 
comunicação entre tradutor e leitor denunciam traduções que obscurecem a crítica 
feminista para o leitor comum e perpetuam a invisibilidade do tradutor. 
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TÍTULO: “Tradução e Gênero: duas leituras de ‘The Handmaid’s Tale’ de Margaret 

Atwood”. 

Resumo 

O presente artigo se posiciona entre as pesquisas recentes que se voltam a investigar 
como o texto literário se propaga através do tempo e de culturas, fundamentadas nos 
Estudos da Tradução (ET). Em vista disso, aqui faz-se a união entre os Estudos da 
Tradução e a Crítica Literária feminista, na intenção de examinar como se deu a 
manipulação de excertos do texto-fonte pelas tradutoras na recriação do discurso 
presente no texto-fonte para os textos traduzidos. Diante desse paradigma, a pesquisa 
resultou em análise descritiva e comparativa sobre a obra The Handmaid’s Tale, de 
Margaret Atwood, e duas publicações brasileiras do texto, em tradução de Márcia Serra 
(Marco Zero, 1987) e Ana Deiró (Rocco, 2017), a fim de identificar como as traduções 
podem apontar diferentes leituras dos mesmos trechos analisados no texto. 
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução. Crítica Literária Feminista. Margaret Atwood. 

TITLE: Translations and Gender: two readings of The Handmaid's Tale by Margaret 

Atwood 

Abstract 

This article is a part of the recent studies that investigate how novels travel between 
languages and cultures through literary translation, motivated by the Translation Studies. 
As a result, the research links the Translation Studies to Feminist Literary Criticism and 
aims to examine how the translators manipulate the source-text and recreate some 
excerpts in the translated texts. In this view, the study approaches the subject with a 
descriptive and comparative analysis between The Handmaid’s Tale (1985) and two 
translations to Brazilian Portuguese, by Márcia Serra (Marco Zero, 1987) and Ana Deiró 
(Rocco, 2017) to identify how the translations produce different readings on the same 
excerpts of the source-text. 
 
Keywords: Translation Studies. Feminist Literary Criticism. Margaret Atwood. 

Introdução 

Idiossincraticamente multidisciplinar, a área de Estudos da Tradução repensa a prática 
tradutória, reunindo esforços juntamente à Psicologia, História e Sociologia, dentre 
outras áreas do saber, para compreender de maneira holística os fenômenos e questões 
fundamentais da sua atividade. Ao considerar aspectos socioculturais e ideológicos, 
para além da simples conversão entre unidades linguísticas de um código para outro, a 
Tradução desafia os seus profissionais a compreenderem a linguagem em suas 
múltiplas faces. Nesse sentido, há um horizonte abundante de perspectivas a serem 
investigadas nesta área do conhecimento. Ainda, há também questões de muita 
importância que foram suscitadas durante a virada cultural que acometeu os Estudos 
da Tradução ao final do século XX, provocando indagações como a tradução das 
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relações de gênero entre culturas e através do tempo, a reavaliação de tensões 
históricas na diacronia das línguas e a reflexão sobre a função da tradução na sociedade 
por meio de sua atuação sobre o imaginário social. Tais questionamentos são de grande 
relevância para a reflexão crítica acerca do lugar que os textos traduzidos ocupam nas 
culturas recipientes. 

Historicamente, a reflexão crítica sobre a linguagem abriu novos caminhos que 
possibilitaram abordagens diversas a tomarem parte nos estudos sobre os textos 
literários, as quais cooperam tanto na formação como também na prática dos sujeitos 
envolvidos nos processos de criação e de circulação de literatura, como no caso da 
Crítica Literária Feminista, a Teoria Pós-colonial e as diferentes concepções de 
linguagem que foram discutidas ao longo do século XX. Tais discussões causaram uma 
reviravolta na forma de fazer e consumir textos literários, bem como também tiveram 
impacto sobre os sistemas literários ao redor do mundo, pois tais mudanças são 
percebidas nas relações de consumo e nos estudos que investigam as literaturas. 
Quando se observa o impacto causado pelas discussões críticas acerca da linguagem 
no meio literário, faz-se necessário também investigar de que maneira essa mudança 
de pensamento recaiu sobre a tradução literária e também a sua reverberação na 
literatura traduzida em circulação após a virada do milênio. 

Diante desse novo paradigma, o estudo objetiva, por meio de leitura analítica-descritiva, 
debruçar-se sobre textos literários e suas traduções, procurando detectar e comparar a 
interferência das concepções socioculturais de cada um de seus tradutores no processo 
de interpretação da obra, numa visão do ato tradutório como processo de recriação do 
texto literário, e não como mera atividade de transposição de palavras de uma língua 
para outra. Para tanto, a presente análise é fundamentada nos Estudos Descritivos da 
Tradução, que abordam as traduções como um produto cultural resultante de uma 
reescrita do texto original e buscam descrever as principais características das 

diferentes versões de uma mesma obra, comparando-as. 

Visto que os Estudos Descritivos da Tradução possibilitam estudos sobre produtos 
culturais através de uma abordagem descritiva e comparativa, o presente estudo agrega 
tal abordagem à Ginocrítica, teoria de crítica literária que analisa as obras a partir da 
perspectiva da mulher na sociedade. A culminância dessa aliança origina uma 
perspectiva de ação que coteja diferentes traduções de um texto literário, estudadas a 
partir de suas reproduções de discurso e construções de imagens acerca da figura 
feminina, encontradas tanto no texto de uma tradução que foi realizada anteriormente 
aos debates sobre gênero nos Estudos da Tradução, como também em uma nova 
tradução da mesma obra, que sucede as discussões de gênero na área . Em vista disso, 
a presente pesquisa apresenta uma discussão acerca da imagem da mulher a partir de 
personagens e discurso presentes na obra The Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood, 
obra que apresenta uma distopia em narrativa que especula como seria uma sociedade 
teocrática onde as mulheres não têm mais direitos. 

 
Metodologia 

 
Para realizar a investigação, foi selecionado como objeto de análise o livro The 
Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood. O texto foi escrito em 1984 e publicado no ano 
seguinte. A obra dialoga com as tensões ideológicas que entraram em perspectiva ao 
final do século XX, questionando a posição de poder em regimes totalitários, com ênfase 
nas relações de gênero e de religiosidade, a partir de uma distopia narrada em primeira 
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pessoa sob a ótica de uma mulher. A narrativa especula uma realidade onde as 
mulheres perderam qualquer tipo de direito, inclusive sobre o próprio corpo. O público 
brasileiro foi contemplado com a primeira tradução da obra em 1987, publicada pela 
editora Marco Zero, sob o título de A História da Aia, com tradução de Márcia Serra. 
Passados trinta anos, o texto recebeu novo fôlego por meio de uma nova edição 
publicada pela editora Rocco, com o novo título de O Conto da Aia e tradução assinada 
por Ana Deiró. 

A presente análise se debruçou sobre o capítulo quarenta e seis da obra, uma vez que 
há outra pesquisa (FRITZEN, 2018) sobre os mesmos textos, mas que não completou 
a análise das traduções. Além disso, no capítulo escolhido a protagonista da narrativa 
reflete sobre a própria língua e isso revela questões de linguagem sobre a pragmática 
da língua. 

A análise é fundamentada na Teoria dos Atos de Fala (AUSTIN, 1967), para 
compreender as forças ilocucionais presentes no discurso, e na abordagem de Von 
Flotow (1997) para compreender as relações de tradução e gênero, bem como a 
expressividade do discurso construído a partir da perspectiva feminina. Ainda, baseia-
se em ASLANOV (2015) para vislumbrar como a obra literária é manipulada através do 
tempo e de culturas. 

Primeiramente, foi realizada a leitura do texto-fonte, escrito originalmente por Atwood, e 
foram selecionados trechos a serem observados nas traduções. Em seguida, durante a 
leitura das traduções foram selecionados novos trechos que pudessem ser comparados 
às suas ocorrências nas outras versões do texto. Por fim, uma vez selecionados os 
pontos de interesse, foi feita a comparação de cada ocorrência presente nas traduções, 
tanto em relação ao texto-fonte como nos textos de chegada, assim resultando na 
análise exposta a seguir. 

 

Resultados e Discussões 

 
Margaret Atwood, autora do objeto analisado neste estudo, conquistou amplo 
reconhecimento por meio de sua carreira dedicada à literatura. No momento em que 
escreveu The Handmaid’s Tale, a escritora já era consagrada como uma das maiores 
poetas canadenses de sua geração e, por vezes, nota-se que a escrita deste romance 
é atravessada por sua linguagem poética. É notável a relação simbólica de Offred com 
o ambiente no qual está inserida e também a sua relação com a passagem do tempo. 
Essas relações estão marcadas desde a nomenclatura atribuída aos capítulos até as 
próprias descrições de cena e pensamentos da heroína. Além disso, há no texto a 
presença de alegorias e metáforas para exemplificar a situação das mulheres na 
sociedade patriarcal. Os trechos explanados a seguir integram a parte XV do livro, que 
contempla o capítulo final do relato narrado pela aia, intitulado Night (Noite). 

Durante as noites, principalmente quando está desacompanhada, a personagem deixa 
o domínio de Gilead para adentrar a própria mente, que é o único lugar seguro, um 
refúgio abstraído da ameaça autoritária externa, um meio pelo qual ela é capaz de 
encontrar sua identidade e projetar subjetividade, ter contato com a sua vida antiga e 
reviver memórias que lhe trazem afetividade. Após discutir com a esposa de seu 
Comandante, Offred se encontra em seu quarto refletindo sobre a sua condição de 
impotência, ao mesmo tempo em que se imagina agindo ativamente em tentativas de 
resistência ao sistema, além de sua possível fuga . Nesse momento, pensamentos 
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variados ocupam a sua mente e ela se enxerga em posição de espera, incerta sobre o 
seu futuro após a discussão. Ela pensa sobre a passividade do ato da espera e também 
na sua impotência para provocar qualquer tipo de mudança, percebendo-se em estado 
de suspensão e entendendo que só lhe restava a indiferença diante da situação. 
Apesar disso , a personagem elabora hipóteses sobre as possibilidades de ação, 
considerando iniciar um incêndio na casa usando o único fósforo que possuía para 
queimar suas roupas de aia, ainda que pudesse morrer sufocada pela fumaça. Ela 
também pensa na hipótese de quebrar uma janela de “vidro inquebrável” e escapar por 
meio de uma corda feita de lençóis. Pensa ainda em ir até o Comandante para pedir 
perdão e em tentar se enforcar com seu próprio cobertor. Por fim, Offred considera 
atacar a esposa do Comandante, escondendo-se atrás da porta do quarto para aguardar 
a chegada de sua adversária e atacá-la, pondo um fim na miséria de ambas as 
existências. 

Ao reconhecer a sua falta de poder diante da própria condição, a personagem então 
pondera sobre as possíveis formas de agir, ainda que isso lhe custe a vida, pois já não 
possui mais liberdade ou direitos sobre o próprio corpo e a situação de opressão sob a 
qual se encontra ameaça a sua sanidade. Nesse contexto, a personagem somente 
considera reagir após constatar que não havia mais nada a perder. A cena pode ser 
compreendida como uma alegoria à mulher contemporânea na sociedade patriarcal do 
ocidente. 

Na cena apresentada acima, como poderemos observar a seguir, há frases em que o 
sentido da sua escrita difere daquele que realmente expressam, ou seja, segundo a 
Teoria dos Atos de Fala (AUSTIN, 1962), a força ilocucional do enunciado performa 
sentido de maneira diferente da sua força locucional. Dessa maneira, a frase escrita 
recebe um novo sentido na pragmática da língua. Von Flotow, ao explanar sobre a 
linguagem das mulheres, que precisam traduzir a sua experiência subjetiva para que 

possam expressar a sua perspectiva de mundo na sociedade, comenta: 

A tradução tem servido como uma imagem para descrever o que as mulheres fazem 
quando entram na esfera pública: elas traduzem a sua linguagem privada, a sua forma 
especificamente feminina de discurso, desenvolvida como um resultado da exclusão de 
gênero, para uma forma de código dominante e patriarcal. (VON FLOTOW, 1997. p. 12, 
tradução nossa) 

[CITAÇÃO DIRETA] 
A ocorrência analisada a seguir explicita como as mulheres fazem uso de uma 
linguagem codificada, que parte de uma reflexão da própria personagem sobre a 
performance de um enunciado, e reflete como nem sempre a língua consegue abarcar 
a experiência de mundo e subjetividade dos seus falantes. O excerto denota como a 
escrita de autoria feminina reconhece a linguagem codificada e seus múltiplos 
significados. 
A primeira ocorrência a ser analisada é explanada por Offred quando ela divaga sobre 
a sua espera, ao ponderar sobre a expressão “What are you waiting for?”, que não 
demanda uma resposta, pois é uma pergunta retórica. Na verdade, o sentido desta 
pergunta tem o mesmo valor da expressão “Hurry Up”, que é traduzida nas amostras a 
seguir. Enquanto a primeira frase é retratada igualmente em ambas as traduções, as 
tradutoras divergem ao lidar com a segunda, como pode ser observado abaixo: 

Margaret Atwood (2010, p. 303) This could be the last time I have to wait. But I don't 
know what I'm waiting for. What are you waiting for? they used to say. That meant Hurry 
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up. No answer was expected. For what are you waiting is a different question, and I have 
no answer for that one either. 

Márcia Serra (1987, p. 307) Pode ser a última vez que espero. Mas não sei o que espero. 
O que você está esperando?, dizia-se antigamente. Isso queria dizer anda logo. Não 
pedia resposta. O que você espera é uma outra questão, para a qual também não tenho 
resposta. 

Ana Deiró: (2017, p. 343) Esta poderia ser a última vez que tenho de esperar. Mas não 
sei o que estou esperando. O que você está esperando?, costumavam dizer. Isso 
significa apresse-se. Não se esperava uma resposta. Pelo que você está esperando é 
uma pergunta diferente, e não tenho resposta para ela tampouco. 

Na amostra acima, o termo “Hurry up” apresenta no texto uma maneira informal para 
indicar pressa, caracterizando então a expressão como registro coloquial. Como é 
possível observar, cada uma das traduções encontra uma solução diferente para essa 
ocorrência. Em confluência com a forma apresentada no texto-fonte, Serra decidiu 
utilizar o termo “anda logo”, também expressando a ideia de pressa, e mantém o registro 
informal que está presente na fonte, resgatando a criação da cena e da personagem 
para um novo público. 

A tradução de Deiró, que optou por fazer uso da expressão “apresse-se”, a solução 
apresentada também consegue imprimir a ideia de pressa. Porém, a forma utilizada se 
distancia do texto-fonte no que diz respeito à linguagem, pois essa expressão advém de 
um registro que está inserido na norma culta da língua portuguesa, indicando um tom 
mais formal que o apresentado no texto-fonte. Visto que a linguagem de uma 
personagem faz parte de sua caracterização, uma ponderação sua sobre a própria 
língua também é uma demonstração de sua persona e, portanto, um distanciamento 
dessa caracterização pode resultar em leituras mais ou menos próximas às que são 
possibilitadas pela fonte. Segundo Schreiber (1966, p.127, tradução nossa), “nas piores 
narrativas, as personagens nem mesmo são como na vida. Qualquer leitor inteligente 
saberia imediatamente que as pessoas não se comportam daquela maneira”. Nesse 
sentido, uma vez que foi empregado o discurso direto livre, o leitor pode ser levado a ter 
impressões equivocadas sobre as sugestões de sentido propostas pela natureza do 
texto literário, visto que há um distanciamento no registro da fala. Portanto, a diferença 
de registro pode até mesmo interferir na recepção da obra, uma vez que a 
verossimilhança pode ser afetada, já que a forma “apresse-se” não é usual entre os 
falantes brasileiros da língua portuguesa. 

Ainda há outras duas ocorrências presentes na cena analisada que se destacam ao 
serem observadas nas traduções. A primeira delas, “Don’t let the bastards grind you 
down”, trata-se de uma tradução dentro da própria narrativa, que originalmente era 
escrita em Latim, “Nolite te bartardes carborundorum”, e que não possui sentido real na 
língua latina. No entanto, a narrativa faz uso da frase como um trocadilho e a sua versão 
em língua inglesa surge em diversos momentos da narrativa para indicar o sentido de 
resistência, exceto por este momento, onde tem o seu significado esvaziado pelo estado 
em que se encontra a personagem. 

Margaret Atwood (2010, p. 303) But I feel serene, at peace, pervaded with indifference. 
Don't let the bastards grind you down. I repeat this to myself but it conveys nothing. You 
might as well say, Don't let there be air; or, Don't be. I suppose you could say that. 
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Márcia Serra (1987, p. 307) No entanto, estou serena, em paz, repleta de indiferença. 
Não deixa que os filhos da puta te triturem. Repito a frase para mim mesma, mas ela 
não me diz nada. É o mesmo que dizer, "não deixe que o ar exista"; ou então: "não 
exista". Pode-se dizer isto, suponho. 

Ana Deiró (2017, p. 343) Me sinto serena, em paz, impregnada de indiferença. Não 
deixe que os bastardos esmaguem você. Repito isso para mim mesma, mas não me 
transmite nada. Seria a mesma coisa que você dizer: Que não haja ar; ou: Não seja. 
Suponho que você poderia dizer isso. 

A tradução de Serra do excerto emprega a expressão “Não deixa que os filhos da puta 
te triturem”, enquanto Deiró escolheu “Não deixe que os bastardos esmaguem você”. 
Diante de traduções que seguiram caminhos tão distintos para uma mesma ocorrência, 
é interessante levar em consideração fatores além do texto que podem atravessar o 
processo de tradução. Segundo Aslanov: 

[CITAÇÃO DIRETA] 
[...] A obra traduzida vai se alterando à medida que o tempo passa e segundo os países 
onde ela se propaga, de modo que a variação que acompanha o destino póstumo de 
uma obra faz intervir critérios de labilidade que parecem bastante similares ao problema 
do autor confrontado às metamorfoses do próprio texto em outros horizontes culturais. 

(ASLANOV, 2015, p.14) 

Nessa perspectiva, as traduções podem divergir em decorrência da distância no tempo 
e no horizonte sobre o qual se estendem as diferenças culturais e sociais ocorridas no 
intervalo entre os períodos em que os textos-alvo foram produzidos. Além disso, há de 
se considerar que esse distanciamento também atravessa a formação e prática das 
profissionais que produziram as traduções. 

Quanto às escolhas utilizadas para expressar o termo “bastards”, por exemplo, observa-
se que as tradutoras também empregaram estratégias distintas. Esse vocábulo imprime 
na língua inglesa um registro de baixo calão para qualificar um determinado sujeito como 
mau caráter, alguém que não presta. Contudo, apesar de chulo, o termo não imprime 
um registro tão baixo quanto alguns de seus sinônimos que performam o mesmo 
sentido. Serra traduziu o vocábulo para a expressão “filhos da puta”. Primeiramente, a 
escolha revela que a sua estratégia foi domesticar o texto, resultando no uso de uma 
expressão em língua portuguesa que funciona naturalmente para dar sentido àquela 
frase. Não obstante, o termo usado imprime no texto um registro de língua portuguesa 
muito mais baixo que o termo “bastards” é na linha inglesa. 

Já Deiró traduziu o mesmo termo como “bastardos”. A escolha também revela a sua 
estratégia, que se mostra como uma tradução mais voltada ao texto-fonte. O termo 
“bastardos” imprime no texto de chegada um registro semelhante ao que está presente 
no texto-fonte, porém, fazendo essa equivalência, a tradutora se afasta da naturalidade 
presente na linguagem do falante brasileiro da língua portuguesa, que pode reagir com 
estranhamento ao termo, uma vez que nesse código linguístico o termo imprime no texto 
traduzido um registro mais elevado que o apresentado no texto-fonte. Portanto, a 
diferença de registro empregado na ocorrência revela intensidades distintas dos 
sentimentos de Offred em relação à República Gilead. Enquanto “filhos da puta” pode 
compreender os sentimentos de raiva e revolta, o termo “bastardos” expressa mais 
neutralidade e indiferença da personagem mediante a sua condição. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3452 

 

No mesmo trecho observado acima, ainda é possível explanar sobre a ocorrência “Don’t 
be”, que retoma a frase analisada anteriormente e comenta sobre o esvaziamento de 
seu significado. No texto-fonte, essa ocorrência resulta na quebra de expectativa do 
leitor e se esvazia de significado, pois geralmente é acompanhada por algum 
complemento para estabelecer o sentido da oração. Essa noção de sentido incompleto, 
esvaziado, é intencional, pois expressa o sentimento de impotência e indiferença da 

personagem. 

Nas traduções, novamente temos soluções diferentes. Serra traduziu a expressão como 
“Não exista”. A escolha por uma negação somada a um verbo intransitivo constitui uma 
oração de sentido completo, o que não causa a sensação de estranhamento no leitor 

brasileiro, pois não falta qualquer complemento para a frase estabelecer sentido. 

Deiró, por sua vez, mantém a tradução próxima ao texto-fonte, escolhendo a expressão 
“não seja”. A sua opção é por uma construção que requer um complemento para 
estabelecer sentido, então também causa a sensação de estranhamento no leitor, como 
acontece no texto-fonte. Nesse contexto, vale ressaltar a frase que encerra a reflexão 
de Offred sobre a sua relação com expressões da língua, “I suppose you could say that”, 
indicando a consciência da personagem sobre a expressão usada de forma incompleta 
e supostamente vazia de sentido. Para essa entrada, as traduções tornam-se mais ou 
menos adequadas em relação ao texto-fonte na medida em que reafirmam a sua relação 
com a frase anterior. Enquanto na tradução de Serra a frase não justifica o uso de uma 
expressão incompleta, pois anteriormente foi utilizado um verbo intransitivo em “não 
exista” e, portanto, não é necessário um complemento para estabelecer sentido, a 
entrada incorre na ausência do estranhamento do leitor. A tradução feita por Deiró, no 
que lhe toca, a frase justifica o uso da expressão incompleta “não seja”, correlação que 
então reafirma a intencionalidade presente na ausência de complemento para a frase 
anterior. 

Ainda nesse mesmo trecho, vale ressaltar como os textos de chegada resolveram o 
paralelismo entre “Don’t let there be air” e “Don’t be”. No texto-fonte, ambas as frases 
se relacionam com “Don’t let the bastards grind you down”. Quando Offred usa essas 
expressões, elas têm valor ambíguo, pois onde não deveria haver ar ou o que não 
deveria mais ser ou não mais existir? Gilead ou Offred? E seria o fim de Offred o fim da 
vida antiga desta personagem? A narradora estaria falando “Don’t be” para si mesma 
ou se referindo, ainda, ao ar? 

O texto de Serra mantém o paralelismo entre as expressões, traduzindo-as como "não 
deixe que o ar exista"; ou então: "não exista". A sua escolha, além de sustentar o 
paralelismo linguístico presente na fonte usando o verbo “exista” duas vezes, também 
mantém a ambiguidade presente no texto, pois a conjugação de “exista” empregada em 
“Não exista” pode indicar que a própria narradora não deveria mais viver, como também 
se referir ao “ar’, presente na oração anterior. Como Deiró traduziu as ocorrências para 
“Que não haja ar; ou: Não seja.”, o paralelismo entre as orações se perdeu na tradução, 
visto que ela utiliza "haja" e depois "seja" para traduzir o verbo “to be”. Contudo, a sua 
escolha valoriza o texto de outras maneiras, pois ela contempla a forma do texto-fonte 
e também reconstrói o estranhamento no leitor por meio da ausência de complemento 

em “não seja”. 

Essas observações apresentam como o texto literário encontra diferentes formas de 
construir sentido, sejam as mudanças em decorrência do tempo, da cultura, das 
questões de linguagem ou até mesmo do repertório sociocultural e linguístico de quem 
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traduz o texto literário. Além disso, se faz perceptível como a escrita de autoria feminina 
produz textos com significados múltiplos, abertos e, por vezes, ocultos. Ainda, verifica-
se como uma obra literária pode sugerir leituras diferentes a depender de como foi 
realizada a sua tradução, o que pode gerar impressões diferentes sobre as personagens 
e suas ações. 

 

Conclusão 

 
A partir dos resultados aqui apresentados, é possível compreender como a linguagem 
tem natureza complexa e constante e suscita reflexões acerca da língua e também 
sobre os discursos presentes em seus enunciados. No texto literário, a linguagem 
performa diferentemente do cotidiano e possibilita ainda mais sentidos sobre um mesmo 
enunciado, atribuindo valor polissêmico ao texto de maneira recorrente. 

Além disso, nota-se como a tradução do texto literário pode dar um novo fôlego à obra, 
que por sua vez dialoga com novos públicos, de outras gerações e culturas distintas. A 
partir desse encontro entre a obra e um novo público, novas leituras podem surgir, 
partindo de novas abordagens e visões sobre uma mesma obra. Principalmente quando 
se trata de uma obra de autoria feminina, levando-se em conta que volta e meia as 
mulheres que escrevem ficção caem no ostracismo e têm o seu nome apagado da 
história, as traduções literárias, bem como os Estudos da Tradução, garantem que 

esses textos sobrevivam e permaneçam ecoando as vozes de suas escritoras. 

Por fim, uma vez que a obra aqui estudada possui uma adaptação audiovisual, seria 
interessante uma nova pesquisa que tenha por objetivo identificar como essa narrativa 
foi transposta em uma outra forma, como foram recuperadas as diferentes imagens do 
feminino, como as Aias, Martas e Esposas, por exemplo, e os discursos que perpassam 
o texto da obra literária. Ainda, novas pesquisas na área de Estudos da Tradução são 
necessários para contribuir com a compreensão e reconhecimento das práticas 
tradutórias que circundam os textos traduzidos que circulam no meio literário brasileiro, 
uma vez que, assim como a obra literária original, a tradução funciona dentro de um 
sistema e segue as suas normas e valores. 
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TÍTULO: Inter-relações Museu, Visita Escolar e Ciência, Tecnologia e Sociedade em 

Trabalhos dos Enpecs 

Resumo 

Este trabalho se baseia nos resultados de uma pesquisa bibliográfica que analisou as 
inter-relações museu, visita escolar e Ciência, Tecnologia e Sociedade em anais dos 
Encontros Nacionais de Pesquisadores em Educação em Ciências. Foram consultadas 
e analisadas as edições de 1999 a 2019. Dos 8.220 artigos, 77 abordavam as inter-
relações museu-vista escolar; três, museu-CTS; e outros cinco continham discussões 
sobre museu, visita escolar e CTS. Nas edições de 2017 e 2019, havia 33 trabalhos 
nessa linhas. Por meio da análise de conteúdo, verificamos que a maioria dos trabalhos 
é oriunda de pesquisas empíricas qualitativas, com o objetivo de investigar aspectos 
relacionados à formação inicial e continuada de professores de ciências e interações de 
estudantes, principalmente do ensino fundamental, em museus e centros/parques de 
ciência. São mencionados diversos espaços, sendo os mais citados Museu Inhotim, 
Museu Nacional e  Museu da Vida. Em sua maioria, as pesquisas foram desenvolvidas 
por investigadores da região Sudeste do Brasil. Nossa análise indicou que há poucos 
trabalhos evidenciando as inter-relações museu-visita escolar-CTS. Considerando as 
transformações científicas e tecnológicas e seus impactos socioambientais, essas inter-
relações seriam desejáveis na educação em ciências para promover uma alfabetização 
científica e tecnológica crítica. Julgamos que os museus têm um papel na 
democratização do conhecimento e na sensibilização para o exercício da cidadania. 
 
Palavras-chave: Alfabetização científica; educação não formal; CTS; museus de ciência 

TITLE: Interrelations Museum, School Visit and Science, Technology and Society in 

Enpecs Works 

Abstract 

 

This work is based on the results of a bibliographic research that analyzed the 
interrelationships between museum, school visit and Science, Technology and Society 
in annals of the National Meetings of Researchers in Science Education. The 1999 to 
2019 editions were consulted and analyzed. Of the 8,220 articles, 77 addressed the 
museum-school view interrelations; three, museum-CTS; and another five contained 
discussions about museum, school visit and CTS. In the 2017 and 2019 editions, there 
were 33 works along these lines. Through content analysis, we found that most of the 
work comes from qualitative empirical research, with the aim of investigating aspects 
related to the initial and continuing education of science teachers and student 
interactions, mainly in elementary education, in museums and centers / science parks. 
Several spaces are mentioned, the most cited being Inhotim Museum, National Museum 
and Museum of Life. Most of the research was carried out by researchers from the 
Southeast region of Brazil. Our analysis indicated that there are few studies showing the 
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museum-school visit-CTS interrelationships. Considering the scientific and technological 
transformations and their socio-environmental impacts, these interrelationships would be 
desirable in science education to promote critical scientific and technological literacy. We 
believe that museums have a role in democratizing knowledge and raising awareness of 
the exercise of citizenship. 

 
 
Keywords: Scientific literacy; non-formal education; CTS; science museums 

Introdução 

Os museus de ciências são um espaço de aprendizagem não formal, um local de 
aproximação entre a produção do conhecimento científico e a sociedade, ambiente de 
informação e diálogo entre ciência e público. Ao se constituir como um lugar de 
divulgação científica, os museus se defrontam com desafios, como o de conciliar a 
conservação dos objetos e sua exposição à dimensão educativa e contribuir com 
experiências voltadas à formação crítica dos sujeitos e de sua relação com o 
conhecimento e a sociedade (Marques et al., 2017). 

Os museus de ciências têm se tornado um espaço enriquecedor no processo de 
aprendizagem, e devido as suas contribuições a procura por esse espaço como meio 
alternativo para a formação de uma educação crítica cidadã tem sido mais frequente, 
haja vista sua dimensão educativa. Esse ambiente museal é capaz de provocar nos 
visitantes um pensamento crítico e isso acaba por se refletir na aprendizagem dos 
visitantes e na sua formação como cidadãos. Assim, essas caracteristicas estão 
relacionadas com a dimensão educativa que os museus de ciências tende a oferecer 
atráves dos seus acervos. 

A dimensão educativa dos museus propicia discussões importantes no campo da 
educação em ciências por colocar em relevo a contribuição dos espaços não formais 
para a democratização do conhecimento. Os espaços não formais afastam-se da 
organização e do controle do espaço escolar e suas dependências (Jacobucci, 2008) e 
oferecem, sobretudo, perspectivas educacionais diferentes das da escola. Apontam 

para outros referenciais de desvendamento do mundo (Lopes, 1991). 

Portanto, os museus de ciências podem promover uma educação científica crítica, mas 
também um espaço que busca que proporciona uma relação entre a teoria e a prática, 
entre os seus acervos e os visitantes, de tal maneira que possibilite a construção de 
novos saberes. Para Cazzelli et al.(2017),“os museus de ciência enquanto espaços não 
formais de educação […] adquirem papel inquestionável na ampliação e refinamento do 
‘alfabetismo científico”. 

De acordo com Delizoicov et al. (2001) A Alfabetização Científico-Tecnológica (ACT), 
cada vez mais, tem sido postulada enquanto dimensão fundamental numa dinâmica 
social crescentemente relacionada ao desenvolvimento científico-tecnológico. 

Esse tem sido um dos objetivos basilares da educação em CTS. Segundo Palacios et 
al. (2001), a democracia pressupõe que os cidadãos sejam capazes de compreender 
alternativas, expressar opiniões e tomar decisões fundamentadas. 
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Nesse contexto, este artigo apresenta resultados de uma pesquisa bibliográfica que 
analisou as inter-relações museu, visita escolar e Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(CTS) em anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Educação em Ciências 
(Enpec), edições de 1999 a 2019 e analisadas, particularmente, as de 2017 e 2019. 

 
Metodologia 

 
Uma pesquisa bibliográfica ampla foi realizada na base eletrônica da Associação 
Brasileira de Pesquisadores em Educação em Ciências (Abrapec). Foram investigadas 
as edições de 1999 a 2019, com o objetivo de identificar as inte-relações museu, escola 
e CTS e o posicionamento quanto à alfabetização centifíca é tecnologica. Os anais de 
1997 não puderam ser analisados, pois não permitiam pesquisa com descritores e não 
estavam organizado por sessões temáticas; os de 2009 não estavam disponíveis online. 

Para a investigação, foram utilizados como descritores museu-visita escolar, museu-
CTS e museu-visita-escolar-CTS. O exame dos trabalhos foi realizado por meio da 
análise de conteúdo – conjunto de técnicas de verificação das comunicações que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo (Bardin ,2011). Foram 
lidos resumos e artigos completos. Baseando-nos do trabalho de Pscheidt e Lorenzetti 
(2016), identificamos aspectos, tais como autores, instituição e local de realização da 
pesquisa; público-alvo, nível de ensino; metodologia e resultados das pesquisas nos 

artigos de 2017 e 2019. 

 
Resultados e Discussões 

 

Uma sistematização quantitativa dos dados foi realizada como etapa prévia à análise de 

conteúdo, conforme sintetizada na Tabela 1. 

Esse quadro nos mostra que têm sido publicados trabalhos articulando museu e escola 
desde 1999. Entretanto, somente a partir de 2011, ou seja, 12 anos depois, aparecem 
artigos abordando inter-relações museu-CTS e museu-visita escolar-CTS. 

Destacamos os trabalhos publicados em 2017 e 2019. Estes são investigações 
qualitativas, oriundas de estudos empíricos, majoritariamente. A maioria teve como 
objetivo investigar aspectos relacionados à formação inicial e continuada de professores 
e as interações de estudantes, especialmente do ensino fundamental, com exposições 
em museus e parques de ciência. Os mais citados são Museu Inhotim (MG), Museu 
Nacional (RJ) e Museu da Vida (RJ). 

Nos artigos do Enpec em que figuram as inter-relações museu-CTS e museu-visita 
escolar-CTS, a perspectiva de uma educação para a sustentabilidade comparece como 
promotora de pensamento crítico e ação para resolução de problemas. Neles, está 
também presente a construção de indicadores como forma de verificar a ACT e suas 
nuances e propor aos museus a expressão de elementos estruturantes de uma 
formação crítica. 

 

Conclusão 
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Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa bibliográfica nos anais do 
Enpec. Nosso objetivo foi analisar as inter-relações museu-visita escolar-CTS nos 
trabalhos publicados de 1999 a 2019, enfatizando as edições de 2017 e 2019. Após as 
análises, encontramos poucos artigos voltados à ACT em CTS. 

Entretanto, os poucos trabalhos nos mostram o potencial de democratização dos 
museus ao adotar a perspectiva da educação para a sustentabilidade em seu escopo 
ou a construção de indicadores que possam orientar espaços não formais como museus 
para uma formação voltada ao exercício da cidadania. 

A pesquisa bibliográfica apresentada se constitui na primeira etapa do projeto de 
pesquisa . Não foi possível realizar a segunda etapa, voltada mapeamento das visitas 
escolares ao Museu Camarâ Cascudo (RN) e sua investigação empírica em virtude da 
pandemia de Covid-19. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Edições do Enpec pesquisadas. 
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TÍTULO: “Palpite Infeliz” / “Unfortunate Hint”: processo de tradução de uma canção de 

Noel Rosa, segundo o Princípio do Pentatlo, de Peter Low 

Resumo 

 

Este trabalho se insere dentro das atividades do projeto de pesquisa “(Não) Tem 
Tradução: as canções de Noel Rosa em Inglês, segundo o Princípio do Pentatlo de Peter 
Low”. Como o título sugere, o projeto tem como foco a produção de traduções cantáveis 
de Noel Rosa, tendo como base as técnicas apontadas pelo teórico Peter Low para esse 
tipo de tradução. Neste artigo, contextualizamos a vida de Noel Rosa e a canção “Palpite 
Infeliz”, cujo processo de produção de tradução cantável também é explorado neste 
texto. Para traduzir esta canção, utilizamos o Princípio do Pentatlo proposto por Peter 
Low (2017), no qual entende-se que traduções de canções devem ser cantáveis, e que 
para serem bem sucedidas devem balancear bons resultados em cinco quesitos: 1) 
rhythm: os versos devem obedecer a mesma métrica da letra original; 2) sense: a letra 
deve manter na língua-alvo o mesmo sentido do texto-fonte; 3) singability: a sonoridade, 
o encadeamento das palavras e as combinações fonéticas devem ocorrer de modo a 
facilitar o canto; 4) naturalness: o texto traduzido deve soar natural, dando a impressão 
de que o texto foi escrito originalmente na língua alvo; 5) rhyme: a versão traduzida deve 
manter um esquema de rimas parecido com o da original. Depois de introduzir o leitor 
sobre o compositor, canção e teoria, o artigo faz um comentário do processo de tradução 
de cada verso presente na canção, traçando um paralelo entre as escolhas dos 

tradutores e as ideias de Peter Low. 

 
 
Palavras-chave: Tradução de canções, Estudos da Tradução, Noel Rosa, Peter Low 

TITLE: “Palpite Infeliz”/”Unfurtonate Hint”: the translation process of a Noel Rosa’s song, 

according to Peter Low’s Pentathlon Principle. 

Abstract 

This work is part of the activities of the research project “(No) Translation: Noel Rosa’s 
songs in English, according Peter Low’s Pentathlon Principle”. As the title suggests, the 
research project focuses on the production of singable translations of Noel Rosa's songs, 
and it is backed up by the techniques pointed by Peter Low for this kind of translation. In 
this arcitle, we've contextualized Noel Rosa's life and the song "Palpite Infeliz", whose 
translation process is also explored in this text. In order to translate this song, we used 
the Penthatlon Principle proposed by Peter Low (2017), in which the author claims that 
song translations must be singable, and that in order to succeed the translator should 
balance good results in five aspects: 1) rhythm: the verses should obey the same metrics 
as the original; 2) sense: in the target language, the lyric must maintain the same 
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meaning of the original text 3): singability: the verses need to have phonetic 
combinations that ease singing; 4) naturalness: the text must sound natural in the target 
language, getting close to the idea that it was originally written in that language; 5: rhyme: 
the translated version must maintain a rhyme scheme that is similar to the original one. 
After introducing the reader to the composer, the song, and the theory, the article 
comments on the translating process of each verse of Palpite Infeliz, tracing a paralell 
between the translators choices and the ideas put foward by Peter Low. 
 
Keywords: Song translation. Translation Studies. Noel Rosa. Peter Low. 

Introdução 

O presente artigo é fruto do projeto de pesquisa PVJ16772-2019 (PROPESQ-UFRN) 
denominado “(Não) Tem Tradução: as canções de Noel Rosa em Inglês, segundo o 
Princípio do Pentatlo de Peter Low”. O projeto foi iniciado a partir do conhecimento 
acumulado nos dois anos anteriores (2017-2018), durante os quais pesquisadores já 
haviam se debruçado em diferentes aspectos teóricos da tradução, e testado esses 
aspectos ao trabalharem produzindo traduções de algumas canções populares, tanto 
do inglês para o portugês quanto vice-versa. O amadurecimento que o projeto alcançou 
a partir destas experiências resultou na decisão de levar o foco do trabalho para a 
estratégia de traduções cantáveis propostas por Peter Low (Universidade de 
Canterbury, Nova Zelândia) e para a aplicação desse princípio teórico às canções do 
sambista Noel Rosa. 

O Prof. Dr. Peter Low, que posteriormente passou a ser um consultor do projeto, é um 
dos nomes mais respeitados dentro do campo da tradução de canções, e seu princípio 
do Pentatlo, proposto em artigos que publicou desde o início deste século, culminando 
com o livro Translating Song: lyrics and texts (London/New York: Routledge, 2017), 
sendo este o texto central usado para produzir nossas traduções. Seu esquema 
estratégico fornece uma plataforma para guiar o tradutor dentro das possibilidades das 
traduções cantáveis. 

A escolha das composições de Noel Rosa levou em consideração a importância do autor 
para a história do samba e da Música Popular Brasileira. Além disso, as composições 
de Noel Rosa apresentam uma vantagem de ordem prática: desde 2008, parte da sua 
obra está disponível no banco de dados do portal do Domínio Público do Governo 
Federal. Essa condição desburocratiza a possibilidade de produzir gravações das 
traduções, facilitando o cumprimento do objetivo final da pesquisa e cumprindo o 
principal objetivo da empreitada de produzir traduções cantáveis. Entre as canções de 
Noel Rosa presentes no Domínio Público está “Palpite Infeliz”, faixa lançada em 1935 e 
que é considerada o principal produto musical fruto da disputa entre Noel Rosa e o 
sambista Wilson Batista. O processo de produção da tradução cantável para este 
clássico do samba, segundo o Princípio do Pentatlo, de Peter Low, é comentado neste 
artigo. 

Conhecido como “Poeta da Vila”, Noel Rosa (1920-1937) nasceu e se criou em Vila 
Isabel, um bairro de grande tradição no samba e na poesia, cenário ideal para um jovem 
que aspirava trabalhar com música. Seu trabalho, porém, extrapolou os limites do bairro 
que lhe deu fama, e passou a ocupar um lugar central no desenvolvimento do samba 
no século XX. Noel Rosa, que ganhou fama em um momento de expansão da indústria 
fonográfica no Brasil, foi o primeiro compositor do gênero a possuir um catálogo robusto 
de gravações. De acordo com o box Noel Pela Primeira Vez, publicado pela Velas em 
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2002, o Poeta da Vila conta com mais de 229 fonogramas, número que estabelece o 
compositor e intérprete como um dos artistas mais gravados pela indústria musical 

brasileira dos anos 1930. 

Noel Rosa possuía um estilo singular de cantar suas canções, um estilo mais 
minimalista, mais próximo de um tom de conversa. O pesquisador Luiz Tatit (1986) 
chama esta técnica vocal de figurativização, que, segundo ele, coloca cantor e ouvinte 
no mesmo patamar, desenvolvendo uma relação de cumplicidade provocada pela 
sensação de que há um diálogo sendo estabelecido. A técnica vocal peculiar de Noel 
Rosa funcionava perfeitamente bem para suas composições, já que elas possuem uma 
aproximação mais prosaica, que podem ser percebidas como verdadeiras crônicas do 
Rio de Janeiro de sua época. Em canções como “Três Apitos”, “Não Tem Tradução” e 
“Conversa de Botequim”, o Poeta da Vila constrói imagens fortes de uma cidade em 
constante processo de transformação, narrando seus espaços e as vivências dos 
indivíduos que os habitam. 

 
Metodologia 

 

Antes de começarmos a trabalhar diretamente com o Princípio do Pentatlo e já produzir 
possibilidades cantáveis da letra com a qual estávamos prestes a trabalhar, decidimos 
seguir alguns procedimentos que ajudam a obter um conhecimento mais profundo da 

letra e da música, tanto no que diz respeito ao sentido como ao ritmo da canção. 

Primeiramente, entramos em um processo de múltiplas leituras e audições da gravação 
original, de 1935, com Aracy de Almeida na voz principal. Buscamos analisar cada verso 
individualmente, a forma como ele se comportava em relação à gravação completa, e 
também buscamos observar os padrões rítmicos daquela composição. Ao ouvirmos as 
gravações, também buscamos identificar como se dá o casamento entre letra e melodia, 
e refletimos sobre como isso pode afetar uma futura tentativa de tradução. Em adição a 
estas atividades, ao longo do trabalho com canções de Noel Rosa, percebemos a 
necessidade de buscar informações externas sobre a obra. Entender o contexto em que 
aquelas canções haviam sido escritas funciona como uma chave de acesso a algumas 
possibilidades de sentido que não seriam tão bem compreendidas sem essas 
informações. 

Como ao começar a traduzir “Palpite Infeliz” nosso grupo de trabalho já contava com a 
participação de Peter Low, o próximo passo dessa produção foi produzir uma tradução 
literal, para que ele também pudesse compreender a letra da música. Esse processo se 
mostrou bastante proveitoso para os lusófonos da equipe também, pois ajuda a produzir 
uma versão completamente ligada ao princípio do sentido, o que nos dá um primeiro 
vislumbre de como aquela mensagem principal pode se comportar na língua-alvo. 

Voltando para o aspecto musical da canção, o próximo passo era escandir o texto, o 
que ajudava a visualizar seu Esquema Rítmico (segundo GOLDSTEIN, 2007). Ao 
compreender como aquela letra se comporta ritmicamente, o que inclui identificar as 
sílabas poéticas de cada verso e onde se encontra a tonicidade das palavras contidas 
dentro deles, adquirimos uma visão de como o item Ritmo vai se comportar ao 
escrevermos a tradução cantável. 
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O processo de pré-produção da tradução funciona como uma forma de organizar as 
ferramentas antes de começar o processo de trabalho. É fundamental para 
compreender os caminhos que estamos prestes a cruzar, e cria um mapa geral de 
trabalho antes de iniciar a aplicação dos princípios apontados por Peter Low. 

Usando a competição olímpica como metáfora, Low criou um sistema no qual o tradutor 
precisa buscar a melhor performance possível em cinco aspectos ligados ao texto 
produzido para ser musicado. No Pentatlo, os atletas têm consciência de que é 
virtualmente impossível entregar 100% de eficiência em cada uma das cinco categorias 
esportivas de que participam, e que portanto uma boa média de desempenho nas cinco 
categorias é o principal objetivo da competição. Dessa forma, os atletas dosam suas 
performances, valorizando as áreas em que são mais habilidosos, e poupando energia 
naquelas em que têm mais dificuldades, por exemplo. Assim como o melhor dos atletas 
do Pentatlo, o tradutor de canções precisa manter em mente que o seu maior objetivo 
não deve ser se superar em cada uma das cinco categorias, mas sim administrar sua 
performance da melhor maneira possível, para obter uma média satisfatória na maioria 
delas. Assim, de acordo com Peter Low, é possível produzir, na língua-alvo, textos que 
dão atenção às particularidades das composições textuais produzidas como parte de 
canções populares. 

O Princípio do Pentatlo é composto pelos seguintes critérios: 1) Singability 
(cantabilidade): que diz respeito à capacidade do texto ser cantável na língua alvo. 
Deve-se, portanto, atentar para a articulação das palavras, que devem ter combinações 
fonéticas que facilitem o canto. Peter Low afirma que este item deve ser verificado por 
cantores profissionais; 2) Sense (sentido): como em qualquer outra tradução, é 
necessário que o sentido geral de uma letra de música seja transmitido na língua-alvo. 
Há a possibilidade, evidentemente, de se tomar algumas liberdades, dentro do limite do 
sentido geral da letra, para que haja ganhos em outras modalidades. Alguns pontos da 
letra de uma canção podem, por exemplo, ser deslocados dentro de uma estrofe para 
valorizar a cantabilidade; 3) Naturalness (naturalidade): este item mede a 
espontaneidade presente nas expressões de uma tradução. Para Peter Low, o ideal é 
que a letra traduzida soe como se tivesse sido escrita originalmente na língua-alvo. 4) 
Rhythm (ritmo): em uma tradução cantável, o número de sílabas em um verso deve 
coincidir, para que ambas as produções se encaminhem no mesmo ritmo. Além disso, 
é ideal que as sílabas tônicas da versão traduzida estejam nos mesmos locais que as 
sílabas tônicas da versão original. 5) Rhyme (rima): característica fortemente presente 
nos textos poéticos, em canções populares costumam aparecer no final de cada frase. 
Low considera este um dos critérios menos importantes. É necessário observar, porém, 
que a rima ocupa um local muito importante na Música Popular Brasileira, especialmente 
no samba. Também é importante levar em consideração que em gêneros como o 
Repente nordestino e o Rap norte-americano, a rima é um dos fatores mais primordiais 
de uma composição. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ao começar a produzir uma tradução cantável, Peter Low - que contribuiu 
substanciamente no processo de tradução cantável de “Palpite Infeliz” - considera 
necessário que o tradutor busque dentro daquela obra aqueles que seriam os versos 
principais, que ele chama de versos-chave de uma canção. Ele aponta que os versos-
chave podem ser aqueles mais repetidos, ou algum verso que representa um gancho 
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importante dentro daquela letra. Para Peter Low conseguir traduzir de forma bem 
sucedida esses versos-chave é primordial para o sucesso de uma tradução cantável. 

Esta busca, porém, é mais complexa do que se pode imaginar, uma vez que são muitos 
os fatores que podem determinar a importância de um verso, e muitas vezes é apenas 
no meio de um processo de tradução, ou mesmo depois de haver produzido um primeiro 
esboço cantável, que conseguimos visualizar claramente qual verso deve ser 
considerado a chave. E, ainda assim, a forma de abordá-lo pode ser modificada. Algo 
semelhante aconteceu com a tradução de “Palpite Infeliz”. 

Em uma primeira leitura e tentativa de tradução, nossa conclusão foi a de que o refrão 
desta música era o ponto-chave da letra. Ele é repetido três vezes ao longo da canção, 
que possui apenas duas outras estrofes que o intercalam. Além disso, em sua gravação 
original, o refrão é cantado por Aracy de Almeida, acompanhada de um vocal de apoio, 
dando a sensação de coro, enquanto as outras estrofes contam apenas com a voz 
principal. Percebemos também que dentro do refrão está o próprio nome da música. 
Assim, ponderamos que “Quem é você que não sabe o que diz? / Meu Deus do céu, 
que palpite infeliz” seriam os versos-chave desta canção, pois além de fazerem parte 
do refrão, essas duas frases representam um chamado ao confronto, uma vez que fala 
diretamente com o alvo da música e expõe uma opinião sobre os comentários desta 

pessoa. 

Na nossa tradução literal, traduzimos esses versos-chave como “Who are you, you don’t 
know what you say. / Oh my God, what an unfortunate hint”. Como podemos perceber, 
esta versão não chega a atender os critérios apontados pelo Princípio do Pentatlo. A 
primeira frase possui apenas nove sílabas (contra dez da original), o que prejudicaria o 
princípio do ritmo. A segunda frase possui o mesmo número de sílabas, mas a 
tonicidade aparece em pontos diferentes. Enquanto na original a segunda sílaba, 
“Deus”, e a quarta sílaba, “céu”, são mais fortes, na tradução literal a primeira sílaba 
tônica aparece apenas em “God”, terceira sílaba. Neste caso, temos um problema de 
ritmo e também de cantabilidade, uma vez que é difícil passar da palavra “God” para 
“what an unfortunate”, dentro desse ritmo. Como geralmente não se espera que uma 
versão literal gere uma boa tradução cantável, começamos as ponderações e 
regulações de elementos que nos fariam alcançar resultados satisfatórios nos cinco 
elementos propostos por Low. 

Considerando a força evocativa do “Quem é você?” e o papel de nomear a música do 
verso “Meu Deus do céu, que palpite infeliz”, consideramos mesclar as duas ideias em 
um único verso, em inglês. Chegamos ao seguinte resultado para abrir a música: “Oh, 
who are you with that reckless remark”. Dessa forma, consideramos que cobrimos o 
sentido das duas frases, criando um verso forte, que traduz a ideia dos versos-chave, e 
que na versão traduzida ocupava o início da canção. Para complementar essa dupla de 
versos, chegamos a uma frase que mantinha a ideia geral de apontar as ofensas 
proferidas por Wilson Batista a Vila Isabel em meio à rivalidade com Noel Rosa, e que 
apesar de provocar perdas no quesito sentido (se observarmos este quesito como uma 
proximidade da tradução literal), causava ganhos nos demais quesitos. Os versos de 
abertura fecharam como “Oh, who are you with that reckless remark. / You seem to insult 
twenty towns near and far”. Alcançamos, portanto, dois versos cantáveis, que atingem 
perfeitamente o ritmo da canção, que soam naturais e que ainda possuem rima. 
Posteriormente, contudo, percebemos, um problema nesta nossa primeira versão. 
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Acontece que, ao traduzirmos a segunda e a terceira estrofe, que serão comentadas 
mais à frente, terminamos ambas com a frase “Oh, who are you, you don’t know what 
you mean”, uma tradução quase literal de “Quem é você que não sabe o que diz”, 
presente na versão original. E foi ao tentar cantar inteiramente nosso primeiro esboço 
que percebemos que algo estava estranho em nossa tentativa de traduzir o refrão. 

Na gravação original da música, o verso “Quem é você que não sabe o que diz” fecha 
as estrofes secundárias da canção, com uma mudança no vocal. Enquanto Aracy de 
Almeida canta todos os versos em solo, na hora em que canta esta frase, uma voz de 
apoio surge mais uma vez para acompanhá-la. Em seguida, a frase é repetida no refrão, 
cantada por mais de uma voz, que acompanha a solista pelo resto desta estrofe. 

Perceber essa repetição e essa escolha da produção original da faixa nos remeteu a 
um característica importante nas composições de samba, que não foi levada em 
consideração em nosso primeiro esboço. De acordo com o etnomusicólogo Carlos 
Sandroni, em uma típica festa de “samba de umbigada”, termo guarda-chuva usado 
para descrever diferentes manifestações populares do Brasil do século XIX, que 
incluíam manifestações que posteriormente passaram a ser conhecidas como o samba 
que presenciamos atualmente, “todos os participantes batem palmas e repetem um 
curto refrão em resposta ao canto improvisado de um solista” (SANDRONI, 2001, p. 85). 
Esta dinâmica de valorização do refrão cantado em coro persistiu no samba. Ao tratar 
do assunto, o biógrafo André Diniz também afirma que 

(...) O samba do morro tinha o formato de um partido-alto, isto é, era composto por um 
refrão e por versos improvisados. Para turma do Estácio, o partido-alto serviu como 
base para a construção de um novo tipo de samba, que viria a se consolidar como o 
modelo do samba padrão, clássico, definitivo no nosso cancioneiro popular. (DINIZ, 
2010, p. 86) 

A partir dessas reflexões, chegamos à conclusão de que a frase “Quem é você que não 
sabe o que diz” abre o refrão e fecha as estrofes secundárias por um motivo primordial 
para a dinâmica desta música. Ele é uma evocação ao canto, um convite à participação 
daqueles que estão na roda de samba a contribuírem com suas vozes para a 
apresentação dos músicos. Um ritual comum e importante na experiência de participar 

deste tipo de festa. 

O passo seguinte foi, portanto, estabelecer “Quem é você que não sabe o que diz” como 
verso-chave da canção, e mantê-lo como verso de abertura do refrão. Consultando o 
material que produzimos ao longo da tradução, concluimos que seria possível usar “you 
don’t know what you mean” combinado com o “unfortunate hint” presentes na nossa 
tradução literal. Os versos iniciais da canção fecharam como: “Oh, who are you? You 
don’t know what you mean. / You keep on giving unfortunate hints”. Dessa vez, 
chegamos a um resultado satisfatório nos cinco Princípios do Pentatlo. 

A adequação dos versos de abertura da música não provocou mudanças nos versos 
subsequentes, portanto mantivemos neles as traduções elaboradas anteriormente. 
Ainda no refrão, porém, encontramos um outro desafio comum em algumas letras de 
Noel Rosa, o das referências a elementos da cultura local. Depois de “Quem é você que 
não sabe o que diz? / Meu Deus do céu, que palpite infeliz!”, temos os versos “Salve 
Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo-Cruz e Matriz. / Que sempre souberam muito 
bem”.Aqui, nós temos menções a nomes próprios de locais conhecidos pelo samba, que 
ao serem mencionados e reconhecidos na letra mostram um eu-lírico que circula pela 
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cidade e que reconhece o samba como um produto de todos esses lugares. Adaptações 
para nomes mais naturais na língua-alvo seriam, portanto, inviáveis. Além disso, temos 

a expressão de congratulação “Salve”, que precisaria ser mencionada na língua-alvo. 

Decidimos que a expressão “So it’s kudos to” garantiria uma boa tradução para o “Salve” 
presente na letra original. Porém, enquanto a última possui apenas duas sílabas, a 
expressão em inglês ocupa cinco. Para fazer essa adequação, resolvemos que seria 
possível omitir o nome de um dos bairros, uma vez que interpretamos que apenas o fato 
de citar um bom número deles já preservava a ideia principal do texto. Mantivemos 
Estácio como o primeiro, já que a união da partícula “to”com a palavra Estácio facilitaria 
a cantabilidade e daria um bom ganho em ritmo, já que pode haver a união das sílabas 

através da formação do ditongo. 

O verso seguinte, “Que sempre souberam muito bem”, ganhou uma tradução baseada 
na versão literal, com adaptações para que coubesse dentro da música e respeitasse o 
Princípio do Pentatlo. Partimos de “They’ve always known very well” para “They’ve 
always been well aware of this”, que inclusive termina com uma palavra de sonoridade 
próxima a “Matriz”, causando um efeito de rima. 

O quesito rima também foi definitivo para decidirmos a tradução dos versos finais do 
refrão. Na versão em português, temos “Que a vila não quer abafar ninguém / Só quer 
mostrar que faz samba também”. Na versão literal, traduzimos abafar como outshine, 
mas é perceptível que a expressão outdo se aproxima em termos de sentido e rima com 
a palavra too, que significa “também”, em inglês. A partir disso, ficamos com duas 
opções de traduções cantáveis. A primeira, “that Vila’s aim was never to outdo / Only to 
show it can make sambas too”, e a segunda, “that Vila’s goal was never to outdo / Only 
to show it can make sambas too”. Para preservar uma melhor performance no quesito 
cantabilidade, escolhemos o substantivo goal no lugar de aim, que gera desconforto ao 
sair do som de /m/ para a semivogal /w/ que vem em seguida. Desta forma, o refrão de 

“Palpite Infeliz”, 

Quem é você, que não sabe o que diz? 

Meu Deus do céu, que palpite infeliz. 

Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo-Cruz e Matriz 

Que sempre souberam muito bem 

Que a vila não quer abafar ninguém 

Só quer mostrar que faz samba também. 

  

Foi construído da seguinte forma em língua inglesa: 

Oh, who are you, you don’t know what you mean 

You keep on giving unfortunate hints 
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So it’s kudos to Estácio, Mangueira, Oswaldo-Cruz and Matriz 

They’ve always been well aware of this 

That Vila’s goal was never to outdo 

Only to show it can make sambas, too. 

A segunda estrofe de “Palpite Infeliz” começa com “Fazer poema lá na vila é um 
brinquedo”, frase que denota a facilidade com a qual as composições brotam na Vila. 
Por questão de naturalidade, a primeira expressão na língua inglesa que nos ocorreu 
foi “A piece of cake” como equivalente a “é um brinquedo”. Depois de testarmos outras 
opções, porém, percebemos que a expressão “is children’s play”, embora não tão 
comum quanto a primeira, se mantinha na métrica e criava uma metáfora mais próxima 

do campo semântico da letra original. Optamos, portanto, por fazer a substituição. 

No que diz respeito à primeira parte da frase, decidimos fazer uma alteração mais 
significativa. Quando ouvimos “fazer poema” no contexto desta música, imediatamente 
associamos a expressão à composição de sambas. Ficamos em dúvida, contudo, se a 
mesma associação seria feita por falantes da língua-alvo. Para não criar possíveis 
ambiguidades, nem a sensação de que a música estava tratando de dois tipos de artes 
diferentes, resolvemos traduzir “fazer poema” por “to make a samba”. Por fim, o primeiro 
verso da estrofe ficou “To make a samba there in Vila is children’s play”. 

Em seguida, temos o verso “Ao som do samba dança até o arvoredo”. Para alcançar 
uma tradução cantável da frase, partimos da tradução literal “Even the grove dances to 
the samba sound” para “The very trees dance to the sound the sambas make”. Aqui, 
fizemos uma substituição da palavra grove, mais próxima de arvoredo, para trees, que 
é um quase-sinônimo, ainda dentro do mesmo campo semântico. Foi também 
necessário rearranjar a ordem da frase, para que a palavra make, que possui o ditongo 
/ei/, criasse uma rima com a palavra play. Assim, mais um critério do Pentatlo pôde ser 
observado. 

Nos versos “Eu já chamei você pra ver / Você não viu porque não quis”, a opção que 
encontramos que melhor se encaixava nos cinco quesitos foi “I keep inviting you to see 
/ I don’t know why you don’t agree”. Aqui, o tom mais afirmativo da segunda frase ganha 
uma gradação mais suave, retórica. Há uma pequena perda no quesito sentido, mas 
que é compensada pelo ritmo e pela rima. Consideramos também que a forma como os 
versos fluem na língua inglesa se aproxima do tom de conversa empregado por Noel 
Rosa. Esses versos são seguidos pelo chamado ao refrão: “Quem é você que não sabe 
o que diz”, ou “Oh, who are you, you don’t know what you mean”, em inglês. 

A segunda estrofe completa, portanto, se apresenta da seguinte forma: 

Fazer poema lá na Vila é um Brinquedo 

Ao som do samba dança até o arvoredo 

Eu já chamei você pra ver 

Você não viu porque não quis 
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Quem é você que não sabe o que diz 

  

To make a samba there in Vila’s children’s play 

The very trees dance to the sound the sambas make 

I keep inviting you to see 

I don’t know why you don’t agree 

Oh, who are you, you don’t know what you mean 

A próxima estrofe depois da repetição do refrão também começa com uma descrição da 
Vila. Desta vez, Noel Rosa escreve “A vila é uma cidade independente / Que tira samba, 
mas não quer tirar patente”. O desafio, aqui, se apresenta através da da expressão “Que 
tira samba”, uma gíria do português brasileiro. Na frase, temos a exaltação de um local 
que se ocupa mais em vivenciar o samba do que em receber honrarias por causa dele. 
Para a tradução cantável, chegamos aos versos “It’s keen on samba, not on snatching 
up a prize”. Dessa forma, ao voltar para o primeiro verso, chegou-se a “The town of Vila 
has its own distinctive pride”, que atende perfeitamente a quatro dos critérios do 
Princípio do Pentatlo, embora apresente alguma modificação de sentido. É perceptível, 
porém, que “distinctive pride” passa, assim como “cidade independente, uma ideia de 
força e de autonomia. 

Repetindo a dinâmica da segunda estrofe, depois de descrever a vila, Noel Rosa faz 
mais um chamado para o seu rival, dizendo: “Pra que ligar pra quem não sabe / Aonde 
põe o seu nariz”. Aqui, aproveitamos que o autor retoma a fala sobre alguém 
mencionado no mesmo ponto do verso anterior, para retomar uma ideia apresentada na 
língua-alvo no mesmo lugar, que se aproxima do sentido geral da estrofe sendo 
desenvolvida, e que atende aos Princípios do Pentatlo. O “Pra que ligar pra quem não 
sabe” foi traduzido para “Why should we care about someone”, omitindo o verbo para 
favorecer a métrica. Em seguida, trazemos o verso “That only speaks before he sees”, 
frase também cumpre os quesitos ritmo, naturalidade, cantabilidade, que prepara o 
terreno para uma rima posterior com “Oh, who are you, you don’t know what you mean”, 
e que mantém o sentido geral da estrofe, o de apontar para alguém que não sabe do 
que está falando. 

Desta forma, a última estrofe inédita da canção se apresenta da seguinte forma: 

A Vila é uma cidade independente 

Que tira samba, mas não quer tirar patente 

Pra que ligar pra quem não sabe 

Aonde põe o seu nariz 

Quem é você que não sabe o que diz 
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The town of Vila has its own distinctive pride 

It’s keen on samba, not on snatching up a prize 

Why should we care about someone 

That only speaks before he sees 

Oh, who are you, you don’t know what you mean 

 
Conclusão 

 

O processo de produção de traduções cantáveis é marcado pela complexidade da tarefa 
e pelo contínuo aprendizado proporcionado por ela. Ao mesmo tempo em que se criam 
pontes entre o texto-fonte e a língua-alvo, é necessário manter em mente os múltiplos 
elementos musicais que fazem aquela obra ser o que ela é. Para cumprir uma atividade 
tão dinâmica, é necessário dinamismo por parte do tradutor, que permanece 
constantemente aprendendo através do seu material de trabalho. 

O Princípio do Pentatlo elaborado por Peter Low se apresenta como uma excelente 
plataforma, uma bússola que ajuda o tradutor a se orientar em relação aos pontos a que 
deve sempre prestar atenção para que seu trabalho alcance o objetivo principal. Os 
elementos apontados por Low atuam como lembretes de que o texto de uma canção vai 
além dos elementos linguísticos, e conforme ganhamos experiência com as noções 
apontadas pelo teórico, mais naturalizamos essa percepção, e mais holística se torna 
nossa abordagem em relação ao material a ser traduzido. 

Ao traduzir Noel Rosa, porém, deparamo-nos muitas vezes com aspectos das canções 
que extrapolam até mesmo os elementos musicais que Low nos ensina a observar. O 
tom de crônica de seu trabalho, aliado ao forte contexto cultural para o qual suas 
canções eram compostas, faz com que mais elementos precisem ser observados e 
levados em consideração. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a decisão sobre qual 
seria o verso-chave da música, modificada a partir do conhecimento observado em 
relação à forma como o samba é apresentado nas rodas de samba e como isso 
influencia uma composição. 

O próprio Peter Low levanta a possibilidade de o Pentatlo virar um Hexatlo, admitindo 
que sua teoria falha ao não levar em consideração a performidade dramática de canções 
escritas para musicais (LOW, 2017, p. 135). Nas letras de samba, um aspecto da 
performidade mostrou sua necessidade de ser considerado na tradução de “Palp ite 
Infeliz”. 

É importante observar também que a produção de traduções cantáveis é um processo 
que passa por bastantes modificações, e que muitas vezes o mapa oferecido pelo 
Princípio do Pentatlo nos mostra caminhos interessantes, e que acabam aperfeiçoando 
o material que aparentemente já está finalizado. 
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Concluímos destacando que este é um projeto em processo, e que o teste final para 
que saibamos se a tradução realizada pela equipe é satisfatória ou não será a gravação 
desse material. Na etapa 2020-2021 do projeto, planejamos convidar alguns músicos 
profissionais para gravarem, em arranjo de voz e violão, algumas das primeiras 
traduções cantáveis que fizemos das canções de Noel Rosa - dentre as quais, a de 
“Palpite Infeliz” / “Unfortunate Hint”. Só assim poderemos melhor avaliar se todos os 
critérios do Pentatlo foram atendidos ou não, o que nos levará ou a um processo de 
ajuste da letra traduzida, ou à conclusão de que alcançamos uma versão considerada 
definitiva. 
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As questões que permeiam a gestão dos resíduos sólidos vêm ganhando destaque nas 
discussões do dia a dia, em especial no cenário político, econômico e social, tendo em 
vista a sua relevância para o meio ambiente. Esse estudo tem como objetivo geral 
examinar as ações que promoveram os avanços e os retrocessos da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS). A metodologia o estudo é configurado como uma 
pesquisa básica, de abordagem qualitativa de caráter descrito. O seu delineamento foi 
bibliográfico e documental. Para isso foram utilizadas as obras de Bosi (2015), 
Demajorovic e Lima (2013), e as legislações Política Nacional dos Resíduos Sólidos 
(PNRS), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 10004/2004 que trata 
da classificação dos resíduos entre outras. Os resultados dos dados apresentados e as 
discussões apontadas indicam que houveram avanços consideráveis com reação aos 
instrumentos e dispositivos da PNRS, porém, em se tratando de sua aplicação ainda 
existem aspectos deficientes, seja por questões políticas ou por viabilidade técnica em 
relação ao mercado de reciclagem. Conclui-se, portanto, que os fatores do retrocesso 
estão vinculados aos pontos estratégicos da PRNS e os avanços foram incipientes se 
consideramos que a PNRS já está em vigor desde há duas décadas. 

 
Palavras-chave: 1. Acordo Setoriais. 2. Catadores. 3. Logística Reversa. 

TITLE: Advances and setbacks of the National Solid Waste Policy 

Abstract 
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The issues that permeate solid waste management have been gaining prominence in 
the day-to-day discussions, especially in the political, economic and social scenario, in 
view of their relevance to the environment. This study has the general objective of 
examining the actions that promoted the advances and setbacks of the National Solid 
Waste Policy (PNRS). The methodology of the study is configured as a basic research, 
with a qualitative approach of a described character. Its design was bibliographic and 
documentary. For this purpose, the works of Bosi (2015), Demajorovic and Lima (2013) 
were used, as well as the National Solid Waste Policy (PNRS), Brazilian Technical 
Standards Association (ABNT) NBR 10004/2004, which deals with the classification of 
waste among others. The results of the data presented and the discussions pointed out 
indicate that there have been considerable advances in reaction to the PNRS 
instruments and devices, however, when it comes to their application, there are still 
deficient aspects, whether due to political issues or technical feasibility in relation to the 
recycling market. . It is concluded, therefore, that the setback factors are linked to the 
strategic points of the PRNS and the advances were incipient if we consider that the 
PNRS has been in force for two decades. 

 
 

Keywords: 1. Sectoral Agreement. 2. Waste pickers. 3. Reverse logistics. 

Introdução 

Ao celebrar uma década desde a implementação a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos (PNRS), os serviços de gerenciamento dos resíduos sólidos vêm ganhando 
importância nas discussões e reflexões entre os seus atores envolvidos, sejam 
representantes da classe dos trabalhadores (catadores), da classe política e econômica 
(gestores do Estado, empresários) e da sociedade civil organizada. A PNRS 
estabeleceu as diretrizes da responsabilidade compartilhada, a realização dos acordos 
setoriais que impulsionaram o mercado dos resíduos dos bens pós-consumo e de pós-
venda, as atividades pertinentes aos serviços de coleta seletiva, o reaproveitamento dos 
resíduos sólidos gerados através da reciclagem, fortalecendo, assim, o interesse 
econômico, social e ambiental. Também viabilizou movimentos sociais em prol da 
formação e capacitação das cooperativas de materiais recicláveis, ainda que o sistema 
de cooperativas não se tornou solução definitiva para incluir socialmente os catadores. 
Pois, os catadores ainda carregam consigo o estigma de ser a figura, como destaca 
Lima et al (2011), “que se constitui no encontro da exclusão social com a produção de 
lixo em grande escala”. Apesar de sofrerem o processo de exclusão, é importante 
ressaltar que a maior parcela dos serviços executados pela coleta seletiva na reciclagem 
é realizada pelos catadores, e que esse grupo recebe a menor parte do valor que gerado 
o processo da reciclagem, de acordo com Demajorovic e Lima (2013).Outros avanços 
são observados na PNRS, como os acordos setoriais entre os produtores, fornecedores 
e consumidores, por exemplo, das embalagens de óleos lubrificantes, pneus as 
embalagens em geral. O retorno desses resíduos pós-consumo através da reciclagem, 
possibilitam o aquecimento da cadeia produtiva, como enfatiza Bosi (2015, p. 10): “ é o 
catador que transforma aquela lata em objeto com valor de uso e de troca ao alcance 
do capital que irá reciclá-la em novo vasilhame de alumínio”. Por outro lado, constata-
se um processo de lentidão com relação os aspectos técnicos e políticos que 
transformam os acordos setoriais custosos, fragilizando o sistema dos canais reversos. 
É o caso da reutilização de componentes eletrônicos oriundos dos resíduos 
eletroeletrônicos, e o descarte correto dos medicamentos e suas embalagens, de acordo 
com Oliveira e Miranda (2019). Os acordos setoriais têm como articulador o Sistema 
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) responsável 
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para implementar as parcerias com representantes dos setores das indústrias, 
fornecedores, comerciantes, catadores e a sociedade civil. Porém, existe uma 
particularidade que compromete a eficiência da PNRS, trata-se da autonomia dos 
poderes estaduais e municipais de implementar a gestão de resíduos sólidos, assim 
como realizarem os acordos setoriais locais. Nota-se que os gestores municipais e 
estaduais têm promovido ações de caráter incipiente com relação aos serviços de 
gestão dos resíduos sólidos. Prova disso é o que divulgou a Associação Brasileira das 
Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe) sobre o Panorama dos Resíduos Sólidos 
2018/2019, revelando que, no Brasil, foram produzidos 79 milhões de toneladas de 
resíduos, e, deste 92% (noventa e dois por cento) foram resíduos coletados, ou seja, o 
modelo adotado para realizar a coleta dos resíduos no Brasil, ainda está aquém se 
comparada com os dispositivos, instrumentos as diretrizes apresentadas na PNRS. As 
fragilidades que ainda circulam os acordos setoriais, como por exemplo o acordo das 
embalagens em geral.Neste sentido é importante refletir sobre quais os motivos que 
circundam os avanços e os retrocessos no cenário da Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos? Para isso, esse estudo tem como objetivo geral examinar as ações que 
promoveram os avanços e os retrocessos da PNRS. É importante ressaltar que a 
temática deste estudo está em consonância com a Agenda 2030, mais precisamente 
com o objetivo 11º.  
 
Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa básica, tal como esclarece Prodanov (2013, p. 51) a pesquisa 
básica tem por objetivo “gerar conhecimentos úteis para o avanço da ciência sem 
aplicações práticas previstas”. Esse estudo tem uma abordagem qualitativa, de caráter 
descritiva. Segundo Gil (2002, p. 42) a pesquisa descritiva “tem como objetivo a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno”. Gil (2002) 
ressaltam que as pesquisas descritivas permitem a identificação das existências e a 
natureza das relações. O delineamento desse estudo pautou-se na pesquisa 
bibliográfica e documental. Prodanov (2013, p.54) define que as pesquisas de cunho 
bibliográfico são elaboradas a partir de material já publicados foram utilizadas as 
literaturas cadeia de reciclagem: um olhar para os catadores dos autores Demajorovic 
e Lima (2013), entre outras obras identificadas na bibliografia. Já a pesquisa documental 
utilizou-se de publicações oficiais que tratam do objetivo da pesquisa como 
regulamentos, normas, leis de acordo Mazucato (2018, p. 69). “são documentos que 
possuem como primordial caraterística, ao se considerar fonte do trabalho científico”. 
Por isso, foram utilizadas as legislações pertinentes ao tema como, a Lei 12.305/2010 
sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos Panorama dos Resíduos Sólidos 
2018/2019. 

 

Resultados e Discussões 

 

Os resultados e as discussões apresentados neste estudo são de caráter teórico. E para 
aprofundar as análises obtidas, faz necessário uma pesquisa de campo, com realização 
de visitas para coletar dados nos órgãos públicos responsáveis pela gestão de resíduos 
urbanos e as cooperativas de materiais recicláveis. Apesar de uma análise teórica, nota-
se que os dados revelam a existência de avanços e retrocessos gerados de Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos. Um dos aspectos que geraram avanços favoreceram 
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as discussões e visibilidade sobre a importância do papel do catador para os serviços 
de reciclagem dos bens de pós-consumo e de pós-venda. 

É importante ressaltar que o trabalho realizado pelo catador dever reconhecido como 
uma atividade profissional digna e respeitosa, e não como uma atividade realizada em 
caráter de favor ou como forma de assistencialismo a estes cidadãos. Os catadores de 
materiais recicláveis desempenham um papel que promove fortalecimento e expansão 
do mercado de reciclagem, além de realizarem ações mitigadoras dos impactos 
socioambientais, de acordo com Demajorovic e Lima (2013). Compreender que 
atividade profissional dos catadores requer a sua valorização pela sua força de seu 
trabalho, tendo em vista que muitos encontram na atividade de catação a sua única 

forma de sustento. 

Apesar da PNRS tratar de conceitos tão importantes como as dos resíduos, fazendo a 
sua distinção com os rejeitos, ela apresenta também um retrocesso para os catadores, 
o principal elo do sistema de reciclagem. A PNRS visa promover a emancipação 
econômica e social desses profissionais, mas não fornecem dispositivos legais que 
também auxiliem nesta empreitada de emancipação, como por exemplo: políticas que 
auxiliam formação da economia circular inserindo as cooperativas de materiais 
recicláveis, na qualificação profissional dos catadores, para que estes busquem outras 

oportunidades de serem inseridos no mercado de trabalho. 

Um avanço que pode-se destacar é o programa de coleta seletiva, que nas maiorias das 
cidades e dos centros urbanos são realizadas de porta em porta, existe um calendário 
onde as cooperativas realizam a coleta dos resíduos domiciliares. Durante as visitas aos 
domicílios ocorrem também doações de roupas, materiais escolares, utensílios 
domésticos e eletroeletrônicos itens que não compõem a comercialização direta das 
cooperativas. Porém, essas doações quando elas ocorrem os catadores quando não 
utilizam ou reutilizam em benefício próprio, eles comercializam os objetos gerando uma 
pequena renda, como ressalta Leite (2017). Contundo, a coleta seletiva para ser mais 
eficiente e ganhar a adesão dos cidadãos, é necessário realizar um trabalho de 
educação ambiental com objetivo de orientar e sensibilizar sobre processo de separação 
dos resíduos de origem domiciliar, explicando o que é reciclável e que não é. Parte deste 
papel de sensibilização os catadores já realizam, mas são informações que deveriam 
estar presente no cotidiano da sociedade, por isso é importante a presença do poder 
público, na elaboração de legislações locais para dar legitimidade ao processo da coleta 
seletiva e nos programas de educação ambiental. 

Outro aspecto analisado foi com relação aos acordos setoriais ou termo de 
compromisso, conforme está descrito no Art. 33 da PNRS. Esses acordos setoriais 
representam as alianças acordadas entre os setores da industrias, fornecedores 
nacionais e internacionais e comerciantes para estabelecer as condicionantes e garantir 
a efetivação dos canais reversos. Estabelecendo as estruturas desses canais reversos, 
possibilitam mapear os fluxos logísticos dos resíduos que abastecem comércio dos 
recicláveis, e a forma que os rejeitos são encaminhados para a destinação 
ambientalmente correta. Apesar dos catadores estarem atuando no processo da 
reciclagem, é importante frisar que esses acordos também ditam as regras dos valores 
que os recicláveis serão comercializados, estabelecendo o critério utilitários dos 
resíduos, como exemplo as latinhas de alumínio é item de valor pecuniário atrativo nas 
negociações no mercado de reciclagem. 
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Com relação os retrocessos e as fragilidades da PNRS um deles está relacionado ao 
processo de incentivo e a criação de associações e de cooperativas de catadores onde 
são realizadas as capacitações, treinamentos sobre a sistema de cooperativismo, 
entretanto, não de forma contínua; o que fragiliza as relações entre os cooperados e 
seus líderes, abrindo brechas para uma relação autoritária, decisões individualizadas e 
a desvinculação de cooperados, causando o retorno desses ex-cooperados na condição 

de trabalhadores avulsos, atenuando assim a precarização do seu trabalho. 

Outro aspecto interessante de avaliar na PNRS é no seu Art. 15 que trata das metas, 
entre elas, o encerramento das atividades em lixões e a emancipação econômica dos 
catadores. O que em princípio seria fantástico a realização dessas duas metas, mas se 
os lixões são a principal fonte de renda dos catadores avulsos, encerra-los antes 
promover ou estabelecer uma transição com esses trabalhadores, e joga-los no limbo. 
Ou seja, esses trabalhadores atuam no ramo da reciclagem como profissionais avulsos, 
lidam de forma autônoma com a negociação e a comercialização dos materiais 
recicláveis perder a sua independência laboral e retirar sua capacidade imediata de 
subsistência, inseri-los no sistema de cooperativismo, significa que eles perderam a 
autonomia do seu trabalho. 

O processo de transição dos trabalhadores avulsos para o sistema de cooperativa é um 
assunto que a própria PNRS não toca, portanto faz necessário compreender quais os 
reflexos gerados por essa mudança. Tendo em vista que as relações de trabalho com 
esses catadores recém cooperados irão mudar. Antes eles tinham a total autonomia 
para barganhar nas negociações e comercializações dos seus materiais recicláveis, de 
uma forma direta controlavam o seu “apurado”, ou seja, os valores que receberiam pelas 
vendas dos recicláveis atenderiam suas expectativas, ao se tornarem cooperados essas 
relações comerciais já não passam mais existir. Esses processos de comercializações 
e negociações concentram-se agora nas mãos do um líder da cooperativa, e que os 
valores apurados resultantes das vendas realizadas serão submetidos ao sistema de 
rateio entre os cooperados. 

Além disso, existem os custos indiretos dos serviços das cooperativas de reciclagem, 
como: custos com manutenção; custos de combustível para manter os veículos, 
fornecidos através de parcerias com as prefeituras locais (lembrando que são esses 
veículos utilizados para realizarem as rotas das coletas seletivas); custos com a 
emissões de notas fiscais eletrônicas; custos para se manterem no sistema de 
cooperativismo; custos com a manutenção do galpão que é área de trabalho; custos de 
manutenção dos equipamentos utilizados, entre outros custos que são debitados dos 
cooperados para manter o funcionamento das cooperativas. Após realizar das devidas 
deduções dos custos indiretos provenientes das atividades realizadas pela cooperativa, 
os valores recebidos pelos catadores podem não atingir suas expectativas, resultando 

no sentimento de frustração pelo trabalho que foi realizado na cooperativa. 

Neste cenário dos retrocessos existem os acordos setoriais que ainda não foram 
finalizados, deixando a desejar a comercialização e valorização de alguns como os 
resíduos de isopor, tecidos e vidros que são resíduos gerados de forma contínua pela 
sociedade, mas não são tão atrativos comercialmente para o mercado dos recicláveis. 
Segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Vidro (Abividro) a reciclagem do vidro 
é uma atividade economicamente viável, porém a reciclagem é vista no ambiente 
corporativo como uma atividade marginal, tomando o mercado inexplorado, apesar 
disso o vidro reciclável oferece um grande potencial de lucratividade, um dos resíduos 
que tem a capacidade de ser 100% reciclável. Daí surgem as perguntas: se existe um 
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mecanismo que realiza os acordos setoriais e que estabelece suas regras, por que não 
incluem nos acordos esses resíduos de baixo valor comercial, já que um dos objetivos 
dos acordos e da PNRS é possibilitar a destinação ambientalmente correta dos resíduos 
sólidos? 

Percebe-se que há um jogo de interesses e de prioridades onde os resíduos atrativos 
comercialmente tem sua prioridade nas tratativas dos acordos, o que acrescentaria mais 
um ponto de retrocesso da PNRS, contradizendo o seu Art. 6 que trata dos critérios de 
prioridade para o gerenciamento dos resíduos, como mostra na figura 1. 

Figura 1: Critério de prioridades para o gerenciamento dos resíduos 

Fonte: Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS 

O processo de não geração de resíduos neste caso deveria ser estimulado, em especial 
para os resíduos que não têm poder comercial atrativos. Mesmo assim, as indústrias 
produzem, e o comércio e a sociedade descartam partes desses resíduos. Eles são 
encaminhados para as cooperativas, que lá ficam gerando acúmulos, disputando os 
espaços com os resíduos vendável. Ressaltando assim, a fragilidade do real valor dos 
serviços ambientais que são prestados pelos catadores, eles recolhem esses resíduos 
em contrapartida seria uma responsabilidade legal do fabricante, fornecedor e do 
comerciante recolher e destinar de forma correta esses tipos de resíduos, que ainda não 

há vazão comercial atrativa para eles. 

Além da PNRS, o Brasil existe a Política Nacional do Meio Ambiente, a lei 6.938 de 31 
de agosto de 1981, que estabelece controle das atividades potencialmente poluidoras 
que agridem a biodiversidade, e mais uma legislação que corroborar no gerenciamento 
de resíduos. As indústrias e o fabricantes dos resíduos que geram resíduos como isopor, 
vidro, tecidos sejam eles fibras naturais ou de polímeros são resíduos não inertes, de 
acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma 10004. Não entanto, 
não são resíduos perigosos, porém eles são geradores de impactos ambientais, e que 
podem gerar danos na fauna e na flora. Portanto, enquadrar esses segmentos 
empresariais como poluidoras, já que utilizam esses resíduos e que não dão a 
destinação correta aos resíduos que produzem. De acordo com o Art. 4 da Política 
Nacional do Meio Ambiente, essas empresas seriam obrigadas a recuperar e/ou 
indenizar os danos causados a sociedade e aos recursos naturais, sendo assim 
caracterizado o princípio do poluidor-pagador. Como também essas empresas poderiam 
ser enquadradas na Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, a lei de crimes ambientais 
em seu Art. 54 ressalta sobre aquele que “causar poluição de qualquer natureza em 
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”, sobre esses 
recairão a pena de um a quatro anos de reclusão estabelecido o teor da gravidade dos 
danos. 

Além das legislações federais elas corroboram para a autônima dos estados e dos 
munícipes ele são responsáveis por elaborar, implementar e fiscalizar suas estratégias 
para gerenciar seus resíduos sólidos urbanos, como exemplo o estado do Rio de Janeiro 
promulgou as leis: Lei nº 8.151 de 01 de janeiro 2018 que institui o sistema de logística 
reversa das embalagens em geral, e também a Lei nº 8.006 de 25 de junho de 2018 que 
dispõe sobre o recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimento comerciais 
colocando-as à disposição do ciclo de reciclagem. Outros estados também instituíram 
suas legislações com objetivo de cumprir as metas da estabelecidas na PNRS, no Rio 
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Grande do Norte foi instituída a Lei nº 10.439 de 16 de outubro de 2018, que proíbe a 
utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, 

quiosques, ambulantes, hotéis e similares no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. 

Nota-se que há um esforço que reverberou nas criações das legislações entre os 
estados federados e os munícipes que comungam das diretrizes da PNRS, ajudando a 
fortalecer e a propagar a necessidade de transformar o comportamento da sociedade 
com relação aos cuidados ao descartarem seus resíduos. Embora existam as leis, mas 
os estados pecam nas fiscalizações, o que fragiliza a concretização das penalidades do 
cumprimento das legislações, como em cidades com atrações turísticas, os fluxos de 
pessoas aumentam e os resíduos gerados são proporcionais ao processo de 
aglomeração. É importante que as cidades adotem mecanismos mais específicos do 
que implementarem as leis, é necessário trabalhar de forma continua a educação 
ambiental. Sorrentino (1998, apud Jacobi, 2003, p. 190) ressaltam que a educação 
ambiental tem seus preceitos na “ética, na sustentabilidade, na identicidade cultural e 
diversidade, mobilidade e participação e práticas interdisciplinares”. Portanto é uma 
conjuntura de fatores e de valores que deve despertar na sociedade uma “condição 
necessária para modificar um quadro de crescente degradação socioambiental” 
segundo Jacobi (2003, p. 193). O autor também destaca que a educação ambiental por 
si só não é suficiente para garantir a modificação da sociedade, e sim, é necessário um 
processo de transformação incluindo mudança de estilos de vida e a adoção de uma 
consciência ética. 

 

Conclusão 

 
Em virtude dos fatos mencionados esse estudou procurou examinar as ações que 
promoveram os avanços e os retrocessos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
Os dados levantados de forma teórica possibilitaram realizar uma reflexão sobre os 
pontos de relevância na gestão dos resíduos sólidos, apresentando os avanços 
conquistados como também os pontos de retrocesso, as fragilidades que ainda 
persistem ao longo de duas décadas que a referida lei foi instituída. Durante esse 
período a PNRS de forma tímida vem proporcionando a discussão sobre o 
gerenciamento dos resíduos sólidos na sociedade, articulando com o poder público, com 
os representantes das cooperativas de materiais recicláveis que ainda lutam por 
melhorias nas condições de trabalho, embora sua profissional seja reconhecida com 
registro na Classificação Brasileira de Ocupação (CBO). A categoria ainda arrasta 
consigo o estigma da invisibilidade, da má remuneração, ou por vezes a sua 
remuneração confundida como ações de assistencialismo, ao invés de ser vista e 
compreendida de forma mais respeitosa. Afinal, o catador está realizando um serviço 
de grande valia para sociedade, para as empresas, instituições geradoras de resíduos 
e para o meio ambiente e deveria receber sua remuneração digna, onde essas 
variações deveria também ser levada em consideração ao estipularem os valores que 
são comercializados os resíduos recicláveis. Ainda que a PNRS tem como uma de suas 
diretrizes a questão social, com a promoção da emancipação social e econômica dos 
catadores, mínimas ações são realizadas para que, de fato os catadores saiam dessa 
condição de “trabalho assistencial” e assumam o papel de profissional do mercado de 
reciclagem. Essas ações resumem-se em uma parceria entre o público e privado, 
doações de espaços (galpões para montar as cooperativas), de máquinas de compactar 
(equipamento de prensa para enfardamento dos volumes recicláveis), veículos alocados 
pela prefeitura da localidade, mas isso não incluem os gastos indiretos aos serviços 
inerentes a reciclagem, partes desses custeios é bancado pelo próprio catador. A 
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alternativa adotada de propor a organização da categoria foi essencial, mas a PNRS 
também poderia ampliar essas questões sociais, criando instrumento que permitisse ao 
catador se preparar para a transição do sistema de trabalhos avulsos, já que muitos 
catadores atuam no mercado de reciclagem de forma autônoma, para o sistema de 
cooperativismo. Do mesmo modo, deveria ser possibilitado o acesso à educação de 
formação profissionalizante, preparando esses catadores para desenvolverem outras 
atividades profissionais, ou seja, oferecer novas possibilidades, e não criar uma 
condição perpétua na atividade de catação. Nos artigos da letra da lei que sucedem, a 
PNRS não faz menção ao processo de transição, mas seria de grande valia, até para o 
catador compreender e avaliar o sistema de cooperativismo.  
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Figura 1: Critério de prioridades para o gerenciamento dos resíduos Fonte: Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS 
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TÍTULO: Traduzindo para o inglês a canção de Noel Rosa “Não tem tradução”, segundo 

o Princípio do Pentatlo, de Peter Low 

Resumo 

Esta pesquisa é fruto do trabalho desenvolvido no projeto “(Não) Tem Tradução: as 
canções de Noel Rosa em Inglês, segundo o Princípio do Pentatlo, de Peter Low” 
(PROPESQ-UFRN). O projeto se propõe a divulgar a obra de Rosa em cenário 
internacional, por meio da produção de traduções cantáveis, tendo como língua-alvo o 
inglês. O processo de tradução aqui descrito é o da canção “Não tem tradução”, que dá 
nome ao projeto. Ela é uma crítica à influência estrangeira no Brasil decorrente da 
chegada do cinema falado, tema relevante até os dias de hoje. Como auxílio ao 
processo tradutório, foi aplicado o Princípio do Pentatlo, descrito no livro Translating 
Song: Lyrics and Texts, do professor e pesquisador neozelandês Peter Low. Nesse 
princípio, o autor traça um paralelo com o esporte olímpico e estabelece a existência de 
cinco elementos que devem guiar uma tradução cantável: a “cantabilidade”, o sentido, 
a naturalidade, o ritmo e as rimas. Foi este o referencial teórico que norteou as 
discussões apresentadas nesse trabalho. A tradução cantável de “Não tem tradução” 
encontra-se em fase de revisão final. Após essa etapa, ela estará pronta para ser 
gravada em estúdio, de acordo com os objetivos a longo prazo estabelecidos pelo 
projeto, que pretende materializar os resultados obtidos em um álbum musical. 

 
Palavras-chave: Estudos da Tradução; Música Popular Brasileira; Noel Rosa; Peter 

Low. 

TITLE: Translating Noel Rosa's song "Não tem tradução" to English, according to Peter 

Low’s Pentathlon Principle 

Abstract 

This research is the result of the work developed in the project “(Não) Tem Tradução: as 
canções de Noel Rosa em Inglês, segundo o Princípio do Pentatlo, de Peter Low” 
(PROPESQ-UFRN). The project aims to promote Rosa's work on the international stage, 
through the production of singable translations, with English as the target language. The 
translation process described here is that of the song “Não tem tradução”, which gives 
the project its name. It is a criticism of the foreign influence in Brazil due to the arrival of 
spoken cinema, a relevant topic until today. As an aid to the translation process, the 
Pentathlon Principle, described in the book Translating Song: Lyrics and Texts, by New 
Zealand professor and researcher Peter Low was applied. In this principle, the author 
draws a parallel with the Olympic sport and establishes the existence of five elements 
that must guide a singable translation: singability, sense, naturalness, rhythm and rhyme. 
This was the theoretical framework that guided the discussions presented in this work. 
The singable translation of “Não tem tradução” is in the stage of final revision. After this 
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stage, it will be ready to be recorded in the studio, according to the long-term objectives 
established by the project, which intends to materialize the results obtained in a musical 
album. 
 
Keywords: Translation Studies; Brazilian Popular Music; Noel Rosa; Peter Low. 

Introdução 

A pesquisa apresentada neste documento é apenas uma parte de todo o trabalho 
desenvolvido ao longo dos últimos doze meses no projeto “(Não) Tem Tradução: as 
canções de Noel Rosa em Inglês, segundo o Princípio do Pentatlo, de Peter Low” 
(PROPESQ PVJ16772-2019), coordenado pelo Prof. Dr. Lauro Meller (ECT-UFRN), e 
do qual participamos desde meados de 2018. Embora o projeto remonte, em sua forma 
original, ao ano de 2017, foi somente neste ano de 2020 que se tomou a decisão de 
delimitar como objeto único de estudo do projeto o cancioneiro de Noel Rosa, um dos 
mais prolíficos cantautores da Música Popular Brasileira. 
  
Noel de Medeiros Rosa nasceu em 11 de dezembro de 1910, no bairro carioca de Vila 
Isabel. Ele entrou para a história como um dos maiores compositores brasileiros, com 
suas canções em tom coloquial, que traziam verdadeiras crônicas políticas e sociais de 
sua época. Violonista autodidata, Rosa passou a integrar o grupo Bando de Tangarás 
no ano de 1927. Três anos depois, ganhou a fama com seu samba “Com que roupa”. 
Inspirado pela música feita pelos malandros do morro, deixou mais de 300 canções 
canções até sua morte prematura, em 4 de maio de 1937, decorrente do agravamento 
do quadro de tuberculose. Morreu na mesma cidade em que nasceu e que tanto amou 
por meio de sua música. 
  
Criador de melodias irresistíveis, Noel retratou o Rio de Janeiro de sua época com muita 
inteligência e bom humor. Quanto à escolha da canção de que trata o artigo, "Não tem 
tradução", pode-se dizer que, além de ser uma das composições mais famosas do 
cantautor carioca, é uma canção que discute, metalinguisticamente, a questão da 
transferência cultural de uma língua para outra, assunto de interesse central nos 
Estudos da Tradução e que nos interessa, em particular. 
  
A escolha de se trabalhar com Noel Rosa é bastante estratégica, visto que boa parte de 
suas composições (aquelas que são creditadas somente a ele) estão em domínio 
público desde 2008. Isso nos possibilitará trabalhar sem empecilhos de ordem legal ao 
gravarmos as versões traduzidas, ou ao publicarmos as letras originais, na íntegra, 
acompanhadas de suas traduções para o inglês. Mas para além de questões 
burocráticas, a escolha por Noel radica, é claro, da importância de seu trabalho para a 
Música Popular Brasileira. 
  
Para nos auxiliar neste desafio tradutório que é representar o Brasil de Noel Rosa por 
meio da língua inglesa, contamos com o livro Translating Song: Lyrics and Texts(2017), 
de Peter Low, previamente delimitado como referencial teórico do projeto. Além do livro, 
contamos também com a ilustre presença do próprio autor em nossa equipe. O Prof. Dr. 
Low é docente aposentado da School of Languages, na University of Canterbury, Nova 
Zelândia, e concordou em participar do projeto como colaborador externo. Seu trabalho 
se configura como um dos poucos aportes teóricos para a tradução de canções, e foi 
fundamental em todos os momentos do projeto, em especial por apresentar seu 
abrangente Princípio do Pentatlo. Foi essa a base teórica adotada pelo projeto, e que 
será melhor explicada a seguir. 
 
Metodologia 
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Em seu livro, Low explica detalhadamente seu Princípio do Pentatlo, adotado como 
norteador de nossas traduções cantáveis. Em síntese, o autor estabelece uma analogia 
com a prova composta por cinco modalidades esportivas, em que o atleta deve dosar a 
energia dispensada a cada atividade para que o resultado final seja o melhor possível. 
Da mesma forma, ao criar uma tradução cantável, é preciso decidir de forma estratégica 
quais elementos priorizar, sem que nenhum seja completamente comprometido. Os 
cinco elementos da tradução cantável elencados por Peter Low são a “cantabilidade” 
(singability), ou seja, a possibilidade de execução da letra por um cantor; o sentido, que 
deve se aproximar ao máximo do propósito estabelecido pela letra em seu contexto 
original; a naturalidade, fator melhor avaliado por nativos da língua-alvo, que podem 
constatar se o texto traz construções aceitáveis naquele idioma; o ritmo, que deve ser 
observado para que a nova letra contenha o mesmo número de sílabas poéticas e os 
mesmos acentos musicais que a original, a fim de garantir que as características da 
canção e do gênero musical a que está vinculada sejam mantidas; e, por fim, as rimas, 
que dão forma à letra com a reiteração de sons semelhantes. Eles agem como 
limitadores das possibilidades de tradução, e se tornam mais ou menos importantes a 
depender das especificidades da música em questão. São esses os conceitos que 
guiarão as discussões ao longo do processo de tradução aqui apresentado. 
  
Sobre os textos-fonte utilizados, esclarecemos que utilizamos as gravações originais 
deixadas por Rosa em forma de fonogramas, durante a década de 1930, e compiladas 
no box Noel Pela Primeira Vez (Velas/FUNARTE, 2000), em que o pesquisador Omar 
Jubran reuniu 229 gravações originais do Poeta da Vila. O box acompanha um encarte 
com todas as letras, que é consultado toda vez que existe alguma dificuldade de 
entendimento da gravação. Também utilizamos, como material para definição do texto-
fonte, os songbooks compilados por Almir Chediak (consultar referências). É com base 
no cruzamento dessas três fontes - o fonograma, o booklet e os songbooks - que 
estabelecemos o texto-fonte que será utilizado para a tradução. Havendo discrepâncias, 
prevalece o fonograma. 
  
Com referencial teórico e objeto de estudo bem definidos, resta elencar as etapas 
seguidas pela equipe do projeto para criar as traduções cantáveis. A primeira delas 
consiste em ouvir a canção enquanto se lê a letra original. É importante corrigir possíveis 
falhas na transcrição das palavras (o que é feito a partir do cotejo de materiais descrito 
no parágrafo acima), e se familiarizar com a melodia. A segunda etapa serve para 
interpretar a letra. Quem é o eu lírico? O que está sendo dito por ele? Qual é o contexto 
do que está sendo dito? De que forma isso se relaciona com a melodia? Essas são 
algumas das questões que devem ser respondidas nessa etapa. Outra questão que 
pode gerar dúvidas é o aparecimento de alguma expressão datada, não incomum em 
se tratando de um repertório da primeira metade do século XX. A terceira etapa é a 
produção de uma tradução literal. Isso é feito, a princípio, de forma individual, por cada 
componente da equipe. Em seguida, comparamos todas as traduções, debatendo 
certas escolhas semânticas, até que se chegue a uma versão final. A quarta etapa se 
dá com a escansão da letra original. Para cada verso, é determinado o número de 
sílabas métricas e quais delas são acentuadas, levando sempre em consideração a 
gravação original. A quinta e última etapa é partir, finalmente, para as primeiras 
tentativas de uma versão cantável. Em algumas situações, a tradução literal de um verso 
se encaixa perfeitamente com a métrica da canção; mas não é essa a regra. Neste caso, 
temos algumas estratégias à nossa disposição, como trocar uma palavra por termo 
equivalente, mover aquele verso para outro momento da canção, dentre outras, 
lembrando sempre do Princípio do Pentatlo. Uma mudança pode, por exemplo, criar 
uma rima bastante musical em detrimento do sentido da letra original. É sempre 
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necessário avaliar, então, qual fator seria o mais importante pensando na canção como 
um todo. Essa é, de longe, a etapa mais laboriosa, e exige muitas revisões, debates e 
criatividade. 
 
Resultados e Discussões 

 

Esta seção se destina a descrever o caminho percorrido até o desenvolvimento da 
tradução cantável de “Não tem tradução”, gravada na voz de Francisco Alves (intérprete 
de muitas das composições de Rosa) em 1933. 
 
A canção (letra em Apêndice A) foi motivada pela expansão dos meios de comunicação 
durante a Era Vargas. O rádio, a indústria fonográfica e o cinema falado 
desempenharam importante papel de propagar os ideais nacionalistas do governo. 
Estavam em voga, portanto, os temas de patriotismo e de identidade nacional, que 
podemos observar ao longo da letra. O destaque que a canção dá ao cinema falado é 
em resposta ao fato de este ter desempregado muitos músicos, que antes eram 
contratados para acompanhar os filmes mudos ou entreter o público enquanto 
esperavam para entrar nas salas de cinema. A letra da canção será melhor explicada 
ao longo dos próximos parágrafos. 
 
Na primeira estrofe, o eu lírico se mostra insatisfeito com a chegada dos filmes falados 
ao Brasil. Ele culpa esse advento estrangeiro pela transformação dos moradores do 
morro, que passam a menosprezar sua condição habitacional a ponto de considerá-la 
pior do que estar encarcerado. Isso acontece porque essas pessoas são seduzidas pelo 
estilo de vida americano exibido nas telas do cinema. 
 
É apresentada, então, a figura de Risoleta, que pode ser entendida como o interesse 
amoroso do eu lírico. Risoleta, assim como os demais habitantes do morro, está 
extasiada com a fantasia hollywoodiana, a ponto de tentar copiar o que vê e ouve nos 
cinemas. A forma que ela encontra de fazer isso é usando o inglês e o francês em seu 
vocabulário, idiomas considerados sofisticados. Entretanto, a partir do momento em que 
seu parceiro comete uma "falseta" – ato desleal, traição, perfídia –, ela recorre ao bom 
e velho português brasileiro. Apesar de considerá-lo um idioma de menos prestígio 
social, Risoleta instintivamente se volta a sua língua materna em situações viscerais 
como a de repreender o parceiro. Essa cena cômica consegue representar bem o 
choque cultural que a influência estrangeira provocou no país. 
 
Na segunda estrofe, o eu lírico destaca a influência que sua cultura e a dos demais 
residentes do morro exercem sobre a cidade. Mesmo criando gírias que são 
rapidamente apropriadas pelas camadas mais ricas da sociedade, o morro não 
reconhece seu próprio valor. Prefere abandonar o que é de seu domínio, o samba, 
dando preferência ao foxtrote, a dança de salão estadunidense vista nos filmes. A 
imagem construída nesse momento da canção é muito forte: até mesmo o malandro, 
figura tão brasileira, opta por rejeitar o samba. 
 
Na terceira estrofe, segue a crítica a essas pessoas "que têm a mania da exibição". A 
palavra "exibição" aqui traz ambiguidade: diz respeito à ação de mostrar-se de forma 
ostentosa e também à ação de exibir filmes numa sala de cinema. Não há dúvidas de 
que o eu lírico condena essa obsessão com os filmes estrangeiros, que acaba por 
alienar os brasileiros. Ele, então, salienta que o samba não pode ser traduzido para o 
idioma francês. Ou seja, não há uma equivalência linguística ou social para a 
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experiência do samba, que somente o brasileiro é capaz de entender por completo. O 
samba, e, por consequência, a cultura brasileira, é incomparável, intraduzível. 
 
Em seguida, em mais um momento nacionalista da canção, o eu-lírico redime a figura 
do malandro, acusado de rejeitar o samba na estrofe anterior. Agora, ele é enaltecido: 
todas as palavras que saem de sua boca têm caráter próprio, típico de nossa cultura. 
Um samba cantado pelo malandro transcende o português e se estabelece como 
puramente “brasileiro”. Essa passagem reforça o caráter intraduzível da canção, ao 
mesmo tempo em que reafirma a soberania do país e sua independência frente à antiga 
condição de colônia portuguesa. 
 
Na quarta e última estrofe, são contrastadas as expressões “amor pra chuchu” e “I love 
you”: enquanto aquela exprime afeição de acordo com o “idioma brasileiro”, esta é 
importada, não tem a mesma força que a primeira e, portanto, não cabe na letra de um 
samba. Ironicamente, afirma-se que a expressão da língua inglesa não pode virar rima 
em um samba, mas é exatamente este o papel que ela ocupa nesse verso. A conclusão 
da letra faz alusão à saudação “alô, alô”, consagrada por radialistas da época, mas que, 
agora, vem acompanhada de elementos estrangeiros. Esses modismos são 
desprezados pelo eu lírico, que os considera “conversa de telefone”: são parte de um 
discurso por demais artificial, assim como a formalidade de um telefonema na década 
de 1930, o que é incompatível com as necessidades comunicativas dos falantes do 
“brasileiro”. 
 
Após essa análise do texto-fonte, o passo seguinte seria a produção de uma tradução 
literal (Apêndice B). Além de ser uma etapa que estimula as discussões iniciais sobre 
os desafios tradutórios apresentados pela canção, ela é particularmente útil em nosso 
projeto para situar nosso colaborador externo, o Prof. Dr. Peter Low, que não é falante 
de português. 
 
As palavras “morro” e “hood” foram usadas como equivalentes nesta tradução literal, 
apesar de representarem coisas diferentes. Cada uma traz significados particulares, que 
ecoam o contexto sócio-histórico-cultural de cada país de origem (os morros ou favelas 
do Brasil e os hoods dos Estados Unidos). Ainda assim, as duas palavras dizem respeito 
a uma área urbana e marginalizada, e é isso que justifica essa aproximação. O mesmo 
acontece com os termos “barracão” e “shack”, que descrevem habitações precárias. 
 
Outra palavra que nos causou algumas dificuldades de tradução foi “falseta”. Ela vem 
da palavra “falso”, e é explicada no dicionário como um ato desleal. Entretanto, essas 
informações não explicam que significados ela evocava quando usada coloquialmente 
durante a década de 1930. Por exemplo, talvez ela fosse usada única e exclusivamente 
para o caso de traições amorosas, talvez para qualquer tipo de deslealdade. Optamos 
pelo último caso, por ser o mais abrangente. “Fazer uma falseta” foi, então, traduzido 
como “to mess up”, “causar confusão”. 
 
Por último, destaco a palavra “malandro”, extremamente recorrente nas canções de 
Noel Rosa. Essa é mais uma palavra que não pode ser perfeitamente traduzida por 
todos os significados extratextuais que ela evoca. Mas nos contentamos em traduzi-la 
como “rascal” (“patife”), que aparecerá frequentemente nas traduções desenvolvidas 
pelo projeto. 
 
Em seguida, tem-se o estudo de ritmo da canção, última etapa antes de partir para a 
tradução cantável de fato. Para isso, é feita a escansão da letra (Apêndice C), na qual 
o esquema rítmico (E.R., segundo Norma Goldstein, 2007) de cada verso é indicado. 
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Tendo feito esse estudo do ritmo, é chegado o momento da tradução cantável, que, 

semelhante à análise da letra, será descrita e comentada por estrofes. 

O cinema falado | Going out to the talkies 
É o grande culpado | Is transforming the people 
Da transformação | And it’s letting me down 
Dessa gente que sente | Now the poor folk believe 
Que um barracão | That their shantytown is 
Prende mais que um xadrez | Just like a prison camp 
Lá no morro | If my lover 
Se eu fizer uma falseta | Finds out that I’m messing up 
A Risoleta | She’ll tell me straight away 
Desiste logo | “Vagabundo!” 
Do francês e do inglês | “Sai daqui, vá te catar!” 

Essa foi uma das primeiras sugestões de solução para a primeira estrofe, feita 
majoritariamente por Peter Low, com alguns ajustes feitos pela equipe do projeto. O 
primeiro verso, de acordo com a tradução literal, se resumiria a “The talkies”, que 
visivelmente não seria compatível com o número de sílabas poéticas da letra original. 
Então, a ideia do cinema falado foi expandida para a ação de ir ao cinema, que está 
necessariamente implícita na letra (para que o cinema falado transforme as pessoas, 
elas precisam ir ao cinema). Com essa modificação, o quesito do ritmo é atendido, assim 
como o do sentido. Esse tipo de estratégia será muito utilizada ao longo da tradução, 
pois, como dito anteriormente, é incomum que a tradução literal atenda a outros quesitos 
que não sejam o de sentido. 
 
Outra estratégia é o deslocamento de ideias de uma parte do texto para outra, ou 
“compensação”, segundo terminologia apresentada por Heloísa Gonçalves Barbosa 
(2004). Utilizamos essa estratégia nos dois versos seguintes. A ideia da transformação 
dos que assistem ao cinema falado se desloca do terceiro verso para o segundo; a 
culpabilização do cinema por parte do eu lírico se move no sentido contrário. Na 
tradução, essa acusação se transforma em descontentamento, com o verso “and it’s 
letting me down”, que também traz a opinião negativa do eu lírico a respeito do cinema 
falado. Aqui, o ritmo foi priorizado. 
 
A sugestão de Low para a passagem seguinte foi a de transformar “barracão” em 
“shantytown” (o equivalente a “favela”) e “xadrez” em “prison camp”. Esse movimento 
se utiliza de sinédoques, espécie de metonímia que, neste caso, coletiviza a dimensão 
da comparação feita entre barracão e xadrez. Dessa forma, a tradução continua no 
mesmo campo semântico da letra original. 
 
O final da primeira estrofe é o que mais se distancia do sentido original. Não seria 
possível utilizar o nome de Risoleta na tradução, pois ele causaria ainda mais 
estranhamento aos falantes de inglês do que já causa aos brasileiros hoje em dia, 
devido à diferença de épocas. Ela foi, então, chamada de “my lover”. O verbo frasal 
“mess up”, que aparece na tradução literal, foi mantido como tentativa de traduzir 
“falseta”. O mais desafiador, entretanto, vem a seguir: a ideia de Risoleta desistindo dos 
idiomas estrangeiros, eufemismo para o ataque verbal direcionado ao eu lírico, em 
resposta à sua falseta. A sugestão da equipe foi a de utilizar xingamentos em português, 
ilustrando essa reação de Risoleta. Porém, é uma solução que se afasta demais do 
sentido ao se tornar muito gráfica, eliminando a sutileza que existe na letra original. Além 
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disso, é possível que essas palavras não fossem entendidas como xingamentos ao 
chegar aos ouvidos do público não-lusófono. Surge, então, a necessidade de repensar 
esse trecho da tradução. 
 
A sugestão seguinte foi a de tentar resgatar a sutileza nos versos de Rosa. Para isso, 
foi construída a imagem de Risoleta, agora chamada de “my lady” (que soa mais 
natural), falando francês dentro de seu barracão, provavelmente sem entender por 
completo o que está dizendo. Entretanto, quando ciente do comportamento indevido do 
eu lírico, Risoleta perde a compostura, distanciando-se do modo de agir das estrelas de 
cinema que tanto admira. Essa cena, apesar de não estar descrita na letra original, faz 
referência a ideias presentes na canção como um todo. Tem-se a imagem contrastante 
da moça tentando falar francês, um idioma sofisticado, dentro de um barracão no morro, 
bem como sua fascinação com as atrizes dos filmes, as quais tenta copiar, mas sem 
sucesso. 

Que um barracão | That their shantytown traps you 
Prende mais que um xadrez | More than prison bars 
Lá no morro | Tho’ my lady 
Se eu fizer uma falseta | Can be heard outside the shack [say 
A Risoleta | -ing “oui, mon cher” 
Desiste logo | When I’m in trouble 
Do francês e do inglês | She’s no fancy movie star 
 
A solução acima foi avaliada como a mais vantajosa para essa estrofe. Além da criação 
da cena de Risoleta, houve alteração em “That their shantytown traps you / More than 
prison bars”. O uso do verbo “trap” atende melhor ao critério do sentido, de acordo com 
a letra original. E “prison bars” cria uma rima com “movie star”, equivalente à rima de 
“xadrez” e “inglês” (versos 6 e 11 da primeira estrofe). Da mesma forma, a rima 
imperfeita de “shack” e “cher” corresponde à rima entre “falseta” e “Risoleta” (versos 8 
e 9). 
 
A gíria que o nosso morro criou | The slang that our favela made and spoke 
Bem cedo a cidade aceitou e usou | Was soon adopted by the city folk 
Mais tarde o malandro deixou de sambar | But now everyone let the samba behind 
Dando pinote | All forgotten 
E só querendo dançar o foxtrote | And the dance-floor reserved for fox-trotting 
 
A tradução da segunda estrofe manteve-se, quase que por completo, fiel ao sentido da 
letra original. Foram, também, mantidas as rimas entre os versos 1 e 2 (“criou”, “usou”; 
“spoke”, “folk”), e 4 e 5 (“pinote”, “foxtrote”; “forgotten”, “fox-trotting”). Já no terceiro 
verso, o sentido foi comprometido em favor do ritmo: o malandro foi substituído por 
“everybody”. A modificação ainda é cabível, pois a referência ao malandro funciona 
como uma metonímia para representar o coletivo de moradores do morro, ouvintes de 
samba (e, talvez, represente os brasileiros como um todo). Contudo, ao condensar essa 
brasilidade na figura do malandro, o efeito atingido por Rosa é mais forte. Essa força se 
perde na tradução cantável. Mas, no momento, essa foi a melhor solução encontrada 
pela equipe. 
 
Essa gente hoje em dia | All the people these days 
Que tem a mania | With their imported craze 
Da exibição | For showy displays 
Não se lembra que o samba | Should remember the samba 
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Não tem tradução | Defies all translation 
No idioma francês | For other nations 
Tudo aquilo | Everything 
Que o malandro pronuncia | That the rascals say with ease 
Com voz macia | (Please believe me) 
É brasileiro | Is “Brazilian” 
Já passou de português | Far beyond Portuguese 
 
Na terceira estrofe, o termo “mania da exibição” foi traduzido como “imported craze for 
showy displays”. Como muitas das palavras inglesas possuem apenas uma sílaba, foi 
necessário extrapolar o sentido original da letra com a adição de mais palavras, a fim 
de que o esquema rítmico fosse mantido. “Mania” virou “imported craze”: a adição da 
palavra “imported” reforça a obsessão com a cultura estrangeira e o desdém do eu lírico 
com essa situação. Já a expressão “showy displays” traz uma redundância que 
consegue evidenciar melhor a ambiguidade pretendida por Rosa com o emprego da 
palavra “exibição”. 
 
A seguir, a tradução transforma “Não tem tradução / No idioma francês” em “Defies all 
translation / For other nations”. A ideia do samba desafiar qualquer tradução foi uma 
sugestão do professor Low, que foi muito bem recebida pela equipe do projeto por 
sintetizar bem a ideia da canção. Todavia, ela não atende por completo ao critério do 
sentido, além de trazer a aliteração do som /eɪ.ʃən/ (em “translation” e em “nation”), que 
gera problemas da ordem da cantabilidade. 
 
Não tem tradução | Cannot be translated 
No idioma francês | To English or French 
 
O trecho acima foi a alternativa encontrada pela equipe a fim de solucionar esses 
problemas. A palavra “translated” é mais fácil de ser cantada do que “translation”, além 
de se aproximar mais do sentido original. E apesar da adição do idioma inglês nessa 
parte da tradução diferir do que se tem no verso original, ela faz com que seja possível 
resgatar a informação contida no último verso da primeira estrofe (“Do francês e do 
inglês”) - mais um caso de compensação. 
 
Nos versos restantes da terceira estrofe, foi acrescido à letra traduzida o apelo do eu 
lírico: “Please believe me”. Essa intervenção foi feita a fim de garantir que o número de 
sílabas poéticas fosse mantido, uma decisão que compromete o sentido a favor do ritmo 
e da rima ("with ease" e "believe me" como equivalentes a "pronuncia" e "macia", 
palavras que, inclusive, carregam o mesmo som de "i" de um idioma para o outro). No 
geral, foi uma solução satisfatória para o final dessa estrofe, mas que, ainda assim, 
sofreu alguns aprimoramentos. 
 
Tudo aquilo | All the things 
Que o malandro pronuncia | That our rascals say with ease 
Com voz macia | (Better believe me) 
É brasileiro | Is “Brazilian” 
Já passou de português | Way beyond Portuguese 
 
As substituições de “Everything” por “All the things”, assim como a de “Far” por “Way” 
na última estrofe, foram feitas para favorecer o critério da cantabilidade. A mudança de 
“the rascals” para “our rascals” foi feita para minimizar a perda de sentido na tradução 
da palavra “malandro”, dando a entender que não é de qualquer “rascal” que se está 
falando, mas dos especificamente brasileiros. E, por último, houve uma alteração em 
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“(Better believe me)”, que melhor atende ao critério do ritmo (4 sílabas poéticas, assim 
como em “Com voz macia”). 
 
Amor, lá no morro, é “amor pra chuchu” | The rhymes of samba don’t say “Je t’aime mon 
chou” 
As rimas do samba não são “I love you” | Our people go for “I love you, my boo” 
E esse negócio de “alô, alô boy” | As for your craze of “Hello, hello, boy 
“Alô Johnny” | “Hello Billy” 
Só pode ser conversa de telefone | It surely will drive your telephone silly 
 
A quarta e última estrofe foi uma das mais desafiadores. Ela traz expressões em inglês, 
que é a língua-alvo da tradução – a língua para a qual a canção está sendo traduzida. 
Na letra original, o português é a língua nativa do eu-lírico, e o inglês, a língua que marca 
a colonização cultural criticada pela canção. A princípio, a ideia para solucionar essa 
questão foi a de buscar outro idioma que pudesse desempenhar esse papel de 
colonizador para a língua inglesa, que seria agora a usada pelo eu-lírico. 
 
O espanhol não poderia ocupar esse papel, visto que, historicamente, não estabelece 
essa relação de dominação. Pensou-se, então, no francês, que além de ser mencionado 
na letra original, é uma língua de prestígio intelectual para os falantes do inglês. Essa 
foi a justificativa para a tradução dos dois primeiros versos dessa estrofe. O vocativo 
“mon chou” do francês (pode ser traduzido como “querido(a)”; literalmente, “meu 
repolho”) apresentou-se como uma boa opção para evocar a ideia do “chuchu” 
brasileiro, que desempenha papel semelhante. Aliado à expressão do inglês “my boo”, 
foi possível manter a rima entre as palavras de idiomas diferentes. 
 
Apesar da solução acima ser uma tradução aceitável para essa estrofe, ela destoa da 
canção como um todo. Aqui, o eu-lírico não seria brasileiro, habitante do morro, o que 
não pode acontecer em um samba de Noel Rosa. Além disso, sua identidade já foi 
estabelecida ao longo da música, nas menções ao samba e à “língua brasileira”, que 
supera o português. 
 
Amor, lá no morro, é “amor pra chuchu” | The rhymes in the samba don’t say “I love you” 
As rimas do samba não são “I love you” | ‘Cause love in the hood is “amor pra chuchu” 
 
A nova solução para esses versos atende melhor ao critério do sentido, e é fiel à 
identidade do eu-lírico. A rima foi mantida, com as mesmas palavras, mas os versos 
precisaram ser invertidos para que a letra melhor se adequasse ao ritmo. 
 
O final da tradução muda o nome “Johnny” para ‘Billy”, com a finalidade de criar uma 
rima com a palavra “silly”. Essa palavra foi usada para caracterizar o que Rosa chama 
de “conversa de telefone”. Inicialmente, essa tradução foi considerada semanticamente 
aceitável, já que “conversa de telefone” havia sido interpretada como uma conversa 
despretensiosa, inútil. Entretanto, depois de considerar melhor o contexto, a expressão 
pode ser entendida como uma conversa formal, artificial, devido à dificuldade de se fazer 
telefonemas na década de 1930. 
 
E esse negócio de “alô, alô boy” | Now, as for this thing of "hello, hello boy" 
“Alô Johnny” | "Hello Johnny" 
Só pode ser conversa de telefone | Well, one could only think it sounds rather phony 
 
A partir da nova interpretação, pôde-se manter o nome “Johnny” e a rima, agora com a 
palavra “phony”. Essa palavra é um trocadilho com a expressão “conversa de telefone”, 
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e descreve bem a formalidade de uma ligação telefônica, que pode ser considerada 
falsa por ser uma situação pouco natural. Da mesma forma, o eu-lírico considera falso 
o comportamento das pessoas do morro que tentam espelhar o que assistem nos filmes 
falados. 
 
Isso conclui a análise da tradução cantável de “Não tem tradução”, que pode ser 

observada integralmente no Apêndice D, anexado a esse trabalho. 

 
Conclusão 

 

Fazendo um balanço de como o resultado final atende aos critérios do Princípio do 
Pentatlo, a equipe considera que sentido e ritmo foram transferidos para a língua-alvo 
de forma efetiva. Esses foram os critérios considerados como prioritários para o caso 
dessa canção. Houve sempre a preocupação com o critério da naturalidade, capaz de 
ser melhor avaliado por nosso colaborador externo, Peter Low, falante nativo do inglês. 
O esquema de rimas não foi completamente mantido, com a exceção de algumas casos. 
Como regra geral, houve a preocupação em manter as rimas quando possível, mas 
jamais em detrimento dos outros critérios. Por fim, o critério da cantabilidade também 
foi pensado ao longo da tradução, mas só poderá ser devidamente avaliado por um 
cantor. Isso será possível somente durante o último estágio do projeto, que é o de 
gravação em estúdio dessa e das demais canções que estão sendo trabalhadas. Por 
hora, a tradução de “Não tem tradução” encontra-se em fase de revisão final. 
 
O segundo semestre de 2020 introduz mais uma fase do projeto, na qual pretende-se 
focar em aperfeiçoar as traduções cantáveis já produzidas e em criar outras, a partir de 
traduções literais já finalizadas. Pretende-se, também, divulgar os resultados obtidos 
com a pesquisa em revistas especializadas. E, a longo prazo, registrar todo esse 
trabalho em um álbum musical. Continuaremos trabalhando para a divulgação desse 

grande artista que foi Noel Rosa. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Técnicas de Machine Learning para Detecção de Objetos 

em Imagens Aéreas 

Resumo 

O desenvolvimento de novas técnicas e algoritmos de aprendizagem de máquina vem 
estabelecendo avanços importantes em diversas áreas da computação, incluindo a 
visão computacional. Aplicações diversas estão sendo criadas para áreas que envolvem 
o reconhecimento e rastreamento de objetos em imagens. Este trabalho foi realizado 
com o objetivo de desenvolver um sistema computacional capaz de detectar veículos 
em imagens aéreas, sendo esta captura realizada a partir de um veículo aéreo não 
tripulado (VANT), conhecido popularmente por drone. A principal abordagem trabalhada 
foi baseada na utilização das Redes Neurais Convolucionais (RNCs) e no algoritmo You 
Only Look Once (YOLO). Foram realizados testes em diferentes arquiteturas de RNCs, 
sendo obtido o melhor resultado com uma Precisão Média de 95,6%. Desta forma, foi 
possível realizar a classificação e o rastreamento de veículos em avenidas próximas a 
UFRN com alta precisão, incentivando o desenvolvimento de sistemas para 
monitoramento do tráfego e redução de acidentes em rodovias. 
 
Palavras-chave: Base de Dados.Visão Computacional.Aprendizagem de 

Máquina.VANT. 

TITLE: Development of Machine Learning Techniques for Detecting Objects in Aerial 

Images 

Abstract 

The development of new machine learning techniques and algorithms has established 
important advances in several areas of computing, including computer vision. Various 
applications are being created for areas that involve the recognition and tracking of 
objects in images. This work was carried out with the objective of developing a computer 
system capable of detecting vehicles in aerial images, this capture being from an 
unmanned aerial vehicle (UAV), popularly known as a drone. The main approach was 
based on the use of Convolutional Neural Networks (RNCs) and the You Only Look Once 
(YOLO) algorithm. Tests were carried out in different RNC architectures, obtaining the 
best result with an Average Precision of 95.6%. Thus, it was possible to carry out the 
classification and tracking of vehicles on avenues close to UFRN with high precision, 
encouraging the development of systems for monitoring traffic and reducing road 
accidents. 
 
Keywords: Database.Computer Vision.Machine Learning.UAV. 

Introdução 
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Os notáveis avanços no processamento, armazenamento e transporte de dados nos 
últimos anos, possibilitaram diversas tecnologias inovadoras de reconhecimentos de 
padrões. Inúmeras aplicações utilizando algoritmos modernos de aprendizado de 
máquina estão sendo criadas no mundo todo, tendo como foco as Redes Neurais 
Artificiais [1] (RNA). 
As RNAs se tornaram bastante populares na atualidade, principalmente devido ao 
avanço nas tecnologias de computação. O uso de sistemas distribuídos como Clusters, 
processadores Multi-core, do processamento paralelo utilizando Graphics Processing 
Unit [2] (GPUs), Tensor Processing Unit [3] (TP Us) ou Field Programmable Gate Array 
[4] (FPGA), possibilitaram um enorme aumento no desempenho de redes neurais 
artificiais e em outros algoritmos de aprendizagem de máquina, tornando possível, o 
desenvolvimento de abordagens como o Deep Learning [5] que necessita de alto poder 
computacional e paralelismo. Com a chegada do Deep Learning, novas classes de 
RNAs foram surgindo, como as Redes Neurais Convolucionais [6] (RNC) que possuem 
a capacidade de extrair e aprender sobre padrões espaciais em um conjunto de dados 
através de operações matemáticas chamadas de convoluções, este conceito já era 
amplamente utilizadas no Processamento de Digital de Imagens (PDI) [7]. 
Problemas de classificação e detecção de objetos em imagens podem ser encontrados 
em diversos áreas da indústria e sociedade, sendo estes problemas passíveis de uma 
solução computacional. Tradicionalmente este tipo de problema vinha sendo abordado 
utilizando principalmente os métodos clássicos de processamento de imagens, porém 
com as RNC, muitas dessas abordagens foram superadas. Apesar da enorme 
quantidade de dados que nos cerca, ainda há muito o que fazer a respeito da 
organização, coleta, pré-processamento e análise desta informação para que seja 
possível a criação de aplicações que tragam benefícios para a sociedade. 
A facilidade para aquisição de imagens aéreas contribui para aplicações na área de 
monitoramento e levantamento de dados espaciais. A maioria das bases de dados 
encontradas, utilizam imagens de satélites com altíssima resolução em elevadas 
altitudes. O uso de VANTs para a coleta de imagens aéreas, permite a coleta das 
imagens em baixa altitude e alta resolução, contribuindo para um monitoramento mais 
preciso devido à maior nitidez dos objetos a serem analisados. 
Algoritmos para detecção de objetos baseados nas novas abordagens do aprendizado 
de máquina como o You Only Look Once (YOLO) [8] , Fast R-CNN [9] e Single Shot 
MultiBox Detection (SSD) [10], tem se mostrado muito eficientes para resolver 
problemas de Visão Computacional [11]. Todos estes algoritmos estão em pleno 
desenvolvimento, avançando e melhorando de forma contínua. 
Neste trabalho foram estudados diferentes algoritmos para Detecção de Objetos no 
contexto da detecção de veículos em imagens aéreas. Foram experimentados em 
diferentes configurações com objetivo de encontrar a melhor solução. Além disso, uma 
base de dados composta por imagens aéreas foi construída. Os dados que compõem 
esta base de dados foram documentados e organizados de forma estruturada para 
realização dos testes de classificação e rastreamento dos veículos. 
 

Metodologia 

 
Inicialmente foi utilizado um drone DJI Spark para a coleta das imagens. Foram 
registradas imagens da BR-101, nas proximidades da praça cívica da UFRN, e na Rua 
Cel. João Medeiros, que fica na lateral da praça cívica da UFRN. Vídeos com resolução 
Full HD e taxas de aquisição de 30 quadros por segundo, foram gravados com o drone, 
em horários com boa luminosidade solar, entre 16:00 e 17:00 horas, e também foram 
gravados em altitudes de 70 e 100 metros do solo. 
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A organização e filtragem das imagens foi realizada utilizando a linguagem de 
programação Python [12], além das bibliotecas OpenCV [13] para manipulação de 
imagens e Numpy [14], especializada em operações matemáticas. Para a utilização das 
imagens nos algoritmos de detecção de objetos fez-se necessário anotar juntamente à 
cada imagem, qual era o objeto, baseado em classes preestabelecidas e seu 
posicionamento espacial. 
Além disso, as medidas devem ser devidamente normalizadas, tendo as posições X e 
Y entre 0 e 1 (X=0, Y=0) para a parte superior esquerda da imagem e (X=1, Y=1) para 
a parte inferior direita da imagem. Isto permite a passagem da informação correta para 
rede neural, mesmo que a imagem sofra mudanças de escala para se adequar às 
arquiteturas neurais utilizadas. Foram utilizados os softwares YoloMark [15] e o LabelMe 
[16] para automatizar as anotações de 896 imagens selecionadas.  
Devido à seu desempenho e também a familiaridade do autor e dos coautores com a 
linguagem C++, ela foi escolhida para as implementações, incluindo o framework pare 
redes neurais artificiais conhecido como Darknet [17]. O algoritmo YOLOv3 (versão mais 
recente YOLO) foi utilizado com a plataforma de desenvolvimento CUDA [18] (Compute 
Unified Device Architecture), além da biblioteca de visão computacional OpenCV. 
O YOLOv3 trata-se de um algoritmo de aprendizagem supervisionada baseado no Deep 
Learning. É constituído por uma rede neural artificial com blocos de extração de 
características típicos das redes convolucionais (camadas de convolução, e max pooling 
[19]). Possui ainda blocos de detecção onde as entradas são particionadas. Cada 
partição receberá uma probabilidade de conter um certo objeto. 
A rede do YOLOv3 conta com entradas quadradas (número de linhas igual ao número 
de colunas), fazendo com que seja necessário um redimensionamento das imagens 
(inicialmente em formato largo) para o formato adequado à rede. As proporções da 
imagem são mantidas no redimensionamento, os pixels faltantes para completar o 
formato correto de entrada da rede são preenchidos com o valor 0.Métodos de Data 
Augmentation [20] também foram utilizados para potencializar a extração de informação 
do dados. Esses métodos fazem pequenas transformações na imagem visando superar 
possíveis obstáculos que podem ser encontrados, como no caso de objetos vistos em 
outras perspectivas e com diferentes cores ou iluminações. 
No Aprendizado de Máquina, é de suma importância a separação do conjunto de dados 
em três subconjuntos, sendo eles o subconjunto de treino, o de teste, e o de validação.O 
subconjunto de treino é o que de fato será utilizado para modificar os parâmetros 
internos da rede durante a etapa de treinamento, o subconjunto de validação servirá 
como guia do comportamento da rede para casos mais gerais, e por fim, o subconjunto 
de testes vai oferecer a possibilidade de verificar se a rede é capaz de generalizar para 
dados não apresentados previamente. É importante ressaltar que a separação dos 
subconjuntos deve ser feita de forma aleatória para que os dados fiquem bem 
distribuídos e as generalizações mais realistas. A nossa base de dados foi separada em 
536 imagens para treino, 180 para validação e 180 para os testes. 
  
 

Resultados e Discussões 

 

Os modelos foram avaliados por meio da métrica conhecida como Mean Average 
Precision [20] (MAP), que é a média da precisão média, para as classes preditas pela 
rede. Esta precisão média é a área sob a curva de Precision e Recall para cada um dos 
diferentes limiares de detecção da rede. As métricas Precision [21] e Recall [21] foram 
calculadas usando um limite de Intersecção sobre União [22] (IOU) de 0,5, que indica o 
quanto uma caixa delimitadora predita de um objeto detectado sobrepõe a caixa 
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delimitadora verdadeira no conjunto de dados, desta forma, determinando se as 
previsões serão consideradas verdadeiras ou falsas. 

Todas as redes são treinadas utilizando um lote de 64 imagens por iteração e uma taxa 
de aprendizado de 0.001. Em algumas abordagens, para o melhor aproveitamento dos 
dados do conjunto de treinamento, foram utilizados em particular, mudanças de escala, 
rotação, inversão, corte, translação e preenchimento, bem como variações de cor, 

brilho, saturação, contraste e matiz das imagens. 

Dois modelos YOLOv3 foram treinados, cada um deles com tamanhos de (416 x 416) 
pixels e (608 x 608) pixels para as imagens de entrada da rede. Modelos de tamanhos 
maiores fizeram melhores generalizações em nossos experimentos apesar de terem 
mais custo computacional. O YOLOv3-608 detectou muito bem dentro do subconjunto 
das imagens de teste, obtendo um mAP de 95,6%. Com isso, previsões confiáveis 
puderam ser retiradas de imagens nunca vistas anteriormente pela rede. 

 

Conclusão 

 
Neste artigo, foi apresentada uma abordagem computacional que utiliza o 
processamento digital de imagens e as RNCs para detectar veículos em rodovias, isto 
a partir de imagens aéreas capturadas por um VANT. Para a detecção dos veículos e 
classificação das imagens, foi realizada uma comparação experimental entre algumas 
configurações da CNN Yolo, alterando o número de escalas de detecção e o tamanho 
de entrada da rede, obtendo assim uma boa precisão com menor tempo de 
processamento. Os resultados apresentaram, 95,6% de mAP para o YOLOv3, que é a 
versão completa e mAP de 73,5% para a versão reduzida, chamada de Tiny YOLOv3. 
Este tipo de desenvolvimento permite que de maneira confiável e totalmente 
automatizada, que o rastreamento de veículos em tempo real seja utilizado para detectar 
infrações de trânsito e prevenir acidentes em rodovias. Todas as ferramentas 
computacionais desenvolvidas durante este trabalho podem ser encontradas em nosso 
repositório disponível em https://github.com/heltonmaia/ECT-proj-cnn-vant, que inclui 
um tutorial para o uso das ferramentas propostas e possibilidade de adaptação para 
outros cenários. 
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Diagrama de funcionamento do algoritmo YOLO. Primeiramente a imagem é vista como 
uma grade de células, que contém “propostas” de caixas delimitadoras e probabilidades 
de conter objetos dentro delas. Finalmente é feita uma seleção de caixas delimitadoras. 

 

 

Detecção em uma imagem do subconjunto de testes. Nesta imagem foram detectados 
carros, motocicletas e ônibus, com suas devidas probabilidades de ocorrência. 
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Exemplo de imagem do conjunto de dados. Imagem da BR-101 a cerca de 70m do solo. 
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TÍTULO: Redes Neurais Convolucionais para detecção de camundongos e classificação 

comportamental 

Resumo 

O avanço nas pesquisas em Neurociências se tornou possível mediante a realização de 
testes e análises comportamentais de animais. O desenvolvimento de ferramentas 
computacionais auxiliam as pesquisas na área de Neurociências, possibilitam diversos 
desenhos experimentais e ainda, promovem a obtenção de melhores resultados. Nesse 
cenário, a união de técnicas de registro eletrofisiológico e registro de vídeo em um 
mesmo setup, vem sendo uma tarefa cada vez mais comum para os pesquisadores da 
área. A ferramenta computacional desenvolvida neste projeto utiliza técnicas de 
machine learning e Redes Neurais Convolucionais para detectar e rastrear 
camundongos em vídeo. O processo consiste inicialmente na captura e processamento 
das imagens utilizando uma câmera presente no setup, posteriormente, esta imagem é 
enviada para rede neural, previamente treinada, para detectar a presença do animal e 
informar seu posicionamento. Os resultados deste trabalho mostram uma alta acurácia 
na detecção dos animais, e um pequeno tempo de resposta para obtenção do seu 
posicionamento. Isto permite que o rastreamento dos animais em vídeos já registrados, 

ou ainda a possibilidade do desenvolvimento de aplicações em tempo real. 

 
Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Neurociências, Redes Neurais 

Convolucionais 

TITLE: Convolutional neural networks to detect mice and behavioral classification 

Abstract 

 

The advancement in neuroscience research was made possible by conducting tests and 
behavioral analysis of animals. The development of computational tools assists research 
in the area of Neuroscience, enabling several experimental designs and furthermore, 
promote the achievement of better results. Thus, the combination of electrophysiological 
recording and video recording techniques in the same setup has been an increasingly 
common scenario for researchers in the area. The computational tool developed in this 
project uses machine learning techniques and Convolutional Neural Networks to detect 
and track mice in the video. The process initially consists of capturing and processing 
the images using a camera present in the setup, then this image is sent to a neural 
network, previously trained, to detect the presence of the animal and inform its position. 
The results of this work show high accuracy in the detection of animals and short 
response time to obtain their position. This allows the tracking of animals in videos 

already registered, or even the possibility of developing applications in real-time. 
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Keywords: Machine Learning, Neuroscience, Convolutional Neural Networks 

Introdução 

A ferramenta apresentada neste relatório tem como objetivo automatizar o processo de 
observação experimental realizado por pesquisadores em neurociências 
comportamental, que estabelem correlações e causalidades entre tarefas 
comportamentais e registros eletrofisiológicos em roedores [1][2]. A principal técnica 
utilizada para o desenvolvimento dessa ferramenta foi o aprendizado máquina na sua 
forma supervisionada. No problema em questão, o objetivo é identificar a localização do 
animal estudado durante um registro em vídeo. Estudos bem difundidos indicam que os 
algoritmos que implementam a técnica de aprendizado supervisionado, são os melhores 
para resolver esse tipo de problema[3][4]. Objetivamente, a técnica se resume em 
realizar uma pré classificação das imagens por um supervisor (humano), após a etapa 
da supervisão, as imagens são utilizadas para o treinamento da rede neural. Durante 
este treinamento, deseja-se a minimização dos erros entre a detecção real e a esperada, 
o algoritmo então é ajustado, e por fim, uma rede neural treinada é capaz de auxiliar nos 

experimentos comportamentais relacionados. 

 
Metodologia 

 

Foi utilizada a linguagem de programação C/C++ e o algoritmo YOLOv3 [5] para 
detecção de objetos, neste caso, para detectar camundongos em diferentes conjuntos 
de dados [1, 6, 7]. O desenvolvimento computacional foi realizado em um sistema com 
CPU AMD Athlon II X2 B22 a 2.800GHz, 4GB de RAM, GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 
6GB, Ubuntu 18.04 LTS, CUDA 9.1, CuDNN 7.1. O primeiro passo na execução do 
projeto foi a elaboração do conjunto de imagens, utilizadas para treinar o modelo 
preditivo. Foram selecionadas imagens que continham animais para comparação futura 
com o preditor de regiões e obtenção do escore de confiança utilizando, a métrica de 
interseção sobre união (IOU). O conjunto de dados utilizados neste trabalho é uma 
composição de [1, 6, 7]. Para Ethological Evaluation [2] foram utilizados 3707 imagens, 
capturadas em uma visão superior da arena de experimentos de interação social entre 
camundongos. Para o Automated home-cage [6], uma amostra de 3073 imagens foi 
selecionada a partir de uma visão lateral de experimentos comportamentais. Para o Crim 
[7], uma amostra de 6842 imagens foi selecionada, 3492 de uma vista lateral e 3350 de 
uma vista superior. Um total de 13622 imagens compõem o conjunto de dados, o qual 
dividimos aleatoriamente o número de imagens utilizadas para o treinamento 50%, 
validação 25% e testes 25%. Como descrito brevemente na introdução, foi utilizado para 
detecção dos animais, o algoritmo Yolo em duas versões, Full e Tiny. Após o processo 
de seleção das imagens e recorte das regiões de interesse, as mesmas são utilizadas 
no treino da rede neural convolucional (YOLO), a fim de se ajustar o modelo com os 
melhores pesos possíveis. O processo de treinamento é concluído quando se atinge 
valores de erro aceitáveis para o experimento. Com o modelo devidamente ajustado, 
podemos entrar com novas imagens na rede neural e então visualizar suas respectivas 
predições. 

 
Resultados e Discussões 
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Foram utilizadas duas versões da rede YOLO para detectar os camundongos em 13622 
imagens. A primeira versão do YOLO treinada foi a Full, que utiliza uma arquitetura 
convolucional com 53 camadas de convolução, este modelo levou 139 horas para ser 
treinado. A segunda versão do algoritmo é a tiny, possui 23 camadas convolucionais, 
esta arquitetura torna o tempo de treinamento mais rápido, onde o modelo levou 18 
horas para ser treinado. As métricas utilizadas para avaliar o desempenho das predições 
não apresentaram diferenças significativas entre as duas versões. A versão Tiny da rede 
YOLO apresentou melhor estabilidade na precisão. Os resultados mostram que a 
precisão média alcançada foram de 90.79 % e 90.75 % para as versões Full e Tiny da 
YOLO, respectivamente.Em termos de resultados, comparando as duas versões, 
podemos observar que embora a versão full se pareça mais robusta devido ao maior 
número de camadas convolucionais, a versão tiny se apresenta como uma melhor 
solução para este problema. Podemos observar que para experimentos que exijam 
detecção em tempo real, a versão Tiny se apresenta como mais adequada para 
detecção dos animais. 

 
Conclusão 

 

Considerando as configurações de hardware utilizadas para o desenvolvimento do 
trabalho, obtivemos resultados que permitem a criação de sistemas de rastreamento em 
tempo real, onde ações podem ser tomadas durante o experimento de forma 
automatizada e inteligente, sem necessitar de atuação humana direta. Isto permite uma 
série de novos desenhos experimentais para os experimentos de neurociência 
comportamental com animais. Os códigos utilizados durante o desenvolvimento detes 
projeto estão disponíveis em <https://gitlab.com/helton.maia/proj-cnn-mice> sob a 
licensa GNU AGPLv3. 

 

Referências 

 
[1] A. M. Henriques-Alves and C. M. Queiroz, “Ethological evaluation of the effects of 
social defeat stress in mice: beyond the social interaction ratio,” Frontiers in behavioral 
neuroscience, vol. 9, p. 364, 2016. 

[2] M. G. Frasch, S. Lobmaier, T. Stampalija, P. Desplats, M. E. Pallarés, V. Pastor, M. 
Brocco, H.-t. Wu, J. Schulkin, C. Herry et al., “Non-invasive biomarkers of fetal brain 
development reflecting prenatal stress: an integrative multi-scale multi-species 
perspective on data collection and analysis,” arXiv preprint arXiv:1801.00257, 2017. 

[3] Stern U, He R, Yang CH. Analyzing animal behavior via classifying each video frame 
using convolutional neural networks. Scientific reports. 2015 Sep 23;5:14351. 

[4] Peixoto HM, Teles RS, Luiz JVA, Henriques-Alves AM, Santa Cruz RM. 2019. Mice 
tracking using the YOLO algorithm. PeerJ Preprints 7:e27880v1 
https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27880v1 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3505 

 

[5] Redmon, Joseph, and Ali Farhadi. "Yolov3: An incremental improvement." arXiv 
preprint arXiv:1804.02767 (2018). 

[6] Jhuang, Hueihan, et al. "Automated home-cage behavioural phenotyping of mice." 
Nature communications 1 (2010): 68. 

[7] Burgos-Artizzu, Xavier P., et al. "Social behavior recognition in continuous video." 
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2012. 

  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3506 

 

CÓDIGO: OU0879 

AUTOR: ANA CLARA DE MEDEIROS LIMA 

ORIENTADOR: HERCULANA TORRES DOS SANTOS 

 

 

TÍTULO: APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NOS DISCENTES DA ECT DE ACORDO COM AS 

NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES DE ENGENHARIA 

Resumo 

 

Segundo Joseph Schumpeter (1945), o empreendedorismo é desenvolvido por pessoas 
flexíveis e com habilidades técnicas de produzir e organizar recursos e operações 
financeiras, e ainda ter capacidade de lidar com o mercado e vendas. Pode ser definido 
também, como o processo de criar algo diferente, de valor, assumindo os riscos 
financeiros, onde é necessário a dedicação de tempo e esforço para seu 
desenvolvimento. Algumas habilidades empreendedoras são: buscar oportunidade e 
iniciativas, estar apto a correr riscos, desenvolver trabalhos de qualidade e eficiência, 
ter persistência e saber lidar com metas. Esse projeto buscar desenvolver ferramentas 
empreendedoras nos discentes do curso de Ciências e Tecnologias, para que sejam 
capazes de dominar as habilidades e competências que estão citadas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (DCNs de Engenharia). 
Com o auxílio da inPacta, é possível interligar o contexto de negócios tecnológicos, 
ênfase interna da ECT, e suas vertentes, para incentivar os alunos a desenvolverem 
seus poderes criativos, suas habilidades de organização e adentrar futuramente ao 

mundo comercial. 

 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo, habilidades empreendedoras, negócios 

tecnológicos. 

TITLE: APPLICATION OF TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND 

COMPETENCES IN ECT DISCENTS ACCORDING TO THE NEW CURRICULAR 

ENGINEERING GUIDELINES. 

Abstract 

 

According to Joseph Schumpeter (1945), the entrepreneurship is developed by flexible 
people and with technical abilities to produce and to organize resources and financial 
operations, and still to have capacity to deal with the market and sales. It can also be 
defined, as the process to create something different, something of value, assuming the 
financial risks, where it is necessary the dedication of time and effort for its development. 
Some enterprising abilities are seeking opportunities and initiatives, being able to take 
risks, developing quality and eficiente jobs, having persistence and knowing how to deal 
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with goals. This project seeks to develop enterprising tools in the students of the Ciências 
e Tecnologias course, so that they are capable to dominate the skills and competencies 
that are cited in the Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Engenharia (DCNs de Engenharia). With the aid of inPacta, it is possible to interconnect 
the technological business context and its sources, to encourage students to develop 
their creative powers, their organizational skills and to enter the comercial world in the 

future. 

 
 
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial skills, technological business. 

Introdução 

O setor produtivo encontra dificuldades para recrutar trabalhadores qualificados para 
atuar na fronteira do conhecimento das engenharias, que, para além da técnica, exige 
que seus profissionais tenham domínio de habilidades como liderança, trabalho em 
grupo, planejamento, gestão estratégica e aprendizado de forma autônoma, 
competências conhecidas como soft skills. Em outras palavras, demanda-se 
crescentemente dos profissionais uma formação técnica sólida, combinada com uma 
formação mais humanística e empreendedora. Partindo disso, este relatório deve 
auxiliar na implementação dessas habilidades empreendedoras nos demais discentes 
vinculados a ECT. Logo, o objetivo geral desse projeto é desenvolver ferramentas 
empreendedoras para que os discentes da ECT sejam capazes de aplicar as 
habilidades e competências que estão citadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Engenharia (DCNs de Engenharia). Através do ranking 2019 
de universidades empreendedoras realizado pela Brasil Júnior, percebe-se que a UFRN 
em si ocupou uma ótima colocação, sendo a melhor de todo o Norte e Nordeste no 
quesito ‘universidade empreendedora’ e ficando em 11º lugar na colocação geral dentre 
123 universidades avaliadas. Dentre os dados coletados, destacam-se inovação, 
extensão, cultura empreendedora, internacionalização, Infraestrutura e Capital 
Financeiro. Ao reduzir a escala em relação a UFRN, desejando estudar e implementar 
métodos para a ECT, destacam-se os seguintes pontos das DCNs de Engenharia: estar 
apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação 
inovadora e empreendedora; adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares 
em sua prática. Dessa forma, buscou-se metodologias que desenvolvam os pontos 

mencionados. 

 
Metodologia 

 
Em disciplinas da grade curricular do curso do BC&T, principalmente  na ênfase em 
Negócios Tecnológicos, devem ser abordados assuntos que favoreçam o 
desenvolvimento do espírito resolutivo e incentive os alunos a solucionar problemas 
reais, por mais que de uma realidade mínima, como organização pessoal. Dentre os 
assuntos a serem abordados, a ferramenta inicial que será trabalhada será o Business 
Model Canvas ou "Quadro de modelo de negócios". O BMC é uma ferramenta de 
gerenciamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio 
novos ou existentes. É um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos do modelo 
de negócios. O Business Model Canvas foi inicialmente proposto por Alexander 
Osterwalder baseado no seu trabalho anterior sobre Business Model Ontology. Deve-
se também incentivar os alunos a conhecer novas ferramentas, ou ferramentas 
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organizacionais utilizadas em grandes empresas, ferramenta como o Trello por 
exemplo, capaz de organizar fluxos de trabalho apoiada na metodologia Kanban, 
organizando os fluxos de trabalho em um quadro virtual, com listas de atividades, 
cartões, de forma ágil e intuitiva com diversas funcionalidades que ampliam a 
produtividade da equipe ou serviço. Em disciplinas da grade curricular como 
Metodologia Científica e Tecnológica; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Gestão e 
Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação; Práticas de Startup, entre outras 
disciplinas da ênfase em Negócios Tecnológicos, também deve ser incentivada a 
aproximação dos alunos com a incubadora vinculada a ECT, a inPACTA. A incubadora 
é um ambiente repleto de inovação e empreendedorismo, possui colaboradores atuando 
diretamente nos projetos pré-incubados e podem a todo momento atender os alunos da 
ECT. Fazer com que os alunos tenham consciência da existência e do papel da 
incubadora é primordial para o desenvolvimento dos itens solicitados pelas DCNs de 
Engenharia. Serão tratadas como ferramentas importantes também a introdução dos 
alunos da ECT ao desenvolvimento do currículo na Plataforma Lattes assim como o 
desenvolvimento do seu perfil no LinkedIn. A seguir destacam-se os conceitos  de cada 
uma das ferramentas: 
 
Desenvolvido pelo suíço Alexander Osterwalder, o Business Model Canvas representa 
um quadro de gerenciamento estratégico. O formato desenvolvido no Canvas foi 
pensado para incentivar a inovação, a prototipação e co-criação (criação colaborativa), 
baseando-se em conceitos do Design Thinking. Esse modelo permite que toda sua ideia 
ou negócio seja representada em uma página, dividida em nove blocos, sendo eles: 
Segmento de clientes, Canais, Relacionamento com o cliente, Proposta de valor, 
Atividades chave, Recursos chave, Parceiros chave. O canvas não deve ser montado 
apenas para a ideia ou negócio que está nascendo, pode ser uma atividade de prática 
constante para que estejam claros sempre os aspectos principais do modelo de negócio 
vigente, ou o que precisa ser melhorado para alcançar as escolhas adotadas no canvas. 
Sendo assim uma ferramenta muito importante para os egressos da ECT aplicarem 
onde quer que estejam, para desenvolver seu próprio negócio ou aplicar onde estiverem 
inseridos, tendo uma visão ampla, dinâmica e precisa da empresa/ideia/negócio em 
análise.  
 
O Trello é uma ferramenta virtual de gestão de projetos baseada na metodologia 
Kanban. Essa plataforma é compatível e sincronizada através de suas contas de login 
independente da forma de acesso, seja pelo computador, tablet ou smartphone. O 
Kanban significa cartão, tendo sido implementado pela primeira vez pela montadora 
Toyota. O conceito consiste em organizar o fluxo de trabalho em um ambiente de 
quadro, dividindo-o em listas de atividades e adicionando cartões a cada uma dessas 
listas. Esses cartões podem ser representados como Post-its. Uma das formas 
possíveis de utilização dessa metodologia se dá na medida que as atividades vão sendo 
realizadas, os cartões vão progredindo de lugar nessas listas de atividades, facilitando 
assim a visualização de progresso e atividades a serem realizadas, minimizando erros 
e tornando mais dinâmica a visualização dessas atividades. Este processo apesar de 
parecer simples é tido como muito importante em diversas empresas que destacam a 
redução drástica de e-mails para realização de atividades, direcionamento de 
responsáveis para atividades, mudanças em tempo real, melhoria do fluxo de trabalho, 
são depoimentos comuns feitos por empresas como Telefônica Vivo, Oi, Descomplica, 
disponíveis no Blog Trello. 
 
O LinkedIn é uma rede social muito influente e voltada para o meio profissional. Nela há 
recrutadores, empresas e profissionais. É possível publicar textos, fazer conexões com 
outros perfis, interagir, e colocar suas experiências e características no seu próprio 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3509 

 

perfil. Um bom perfil no LinkedIn demonstra proatividade, interesse profissional e 
dedicação, sendo essas características muito importantes para os recrutadores e 
desejadas em processos seletivos.  
 
O currículo Lattes: A plataforma Lattes é vinculada ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que por sua vez é uma entidade 
ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para incentivo 
à pesquisa no Brasil. Vale ressaltar que este currículo está mais ligado à busca de 
resultados na área acadêmica. Acessado de forma online, a plataforma monta um 
currículo padrão de acordo com os dados de entrada fornecidos pelo usuário, tais como: 
formação, atuação, produções, patentes e registros, entre outros. 
 
Caso seja uma tarefa muito dificultosa inserir os itens mencionados acima como 
Canvas, Trello, LinkedIn e Lattes na ementa das disciplinas do curso, alternativamente 
pode ser feito um questionário buscando alunos interessados para participar de módulos 
ou oficinas que podem ser realizadas com auxílio da inPACTA.  
 
Resultados e Discussões 

 

Através de dados colhidos da dissertação de mestrado “in2job - Microambiente de 
Inovação Virtual (MI-V): 120 horas para ir de uma ideia incipiente a um MVP inovador” 
apresentado para o Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação 
da UFRN, é possível ter a noção sobre a real situação dos alunos da ECT quanto ao 
empreendedorismo inovador e suas intenções em relação ao segundo ciclo da 
graduação. Em 2018, para 575 alunos participantes da disciplina de Metodologia 
Científica e Tecnológica foi aplicado um formulário composto por 8 questões e essa 
pesquisa teve adesão de 55,30% (318) destes alunos. Os dados representam 
informações relevantes para serem destacadas no presente relatório, tais como: “Ao 
serem questionados acerca de onde pretendem trabalhar após conclusão do curso, 
apenas 22% demonstraram interesse em abrir o próprio negócio; 36,8% pretendem 
trabalhar em empresa privada ao passo que 30,2% pretendem trabalhar em empresa 
pública. A carreira acadêmica foi a menos escolhida, tendo apenas 11% da 
preferência.”; Quando questionados se iriam fazer alguma ênfase, 94% das respostas 
foram que Sim; Em relação a qual ênfase pretendiam escolher, destacaram-se as de 
tecnologia mecânica, computação e biomédica, respectivamente com 28,6%, 18,6% e 
16,7% do total de respostas. Indicando assim que a maioria deseja ingressar no 
segundo ciclo para as engenharias mecânica, da computação e biomédica. A ênfase de 
Negócios Tecnológicos foi a menos votada, com apenas 2,2% das respostas. Evidencia-
se dessa forma a importância de desenvolver habilidades destacadas pelas diretrizes 
nacionais, tais como as inovadoras, empreendedoras, assim como a adoção de 

perspectivas multidisciplinares para preparar melhor esses alunos para o mercado. 

Dentro da própria ECT há o Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MPI) do Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PPgCTI) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), objetiva gerar capital intelectual 
e processos que desenvolvam uma cultura de inovação nos ambientes que compõem a 
tríplice hélice do desenvolvimento socioeconômico (universidades, empresas e setores 
governamentais), bem como a interação desses ambientes. Quando perguntado aos 
alunos se eles sabiam da existência do programa, 65,7% disseram não conhecer e 
73,9% afirmaram que não tinham interesse em fazer essa pós graduação. Antes de 
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cursarem a disciplina de Metodologia Científica, 66,7% dos alunos não conheciam a 
inPACTA e 92,1% dos alunos não pretendiam acelerar nenhum projeto na inPACTA. 

A aproximação dos alunos de graduação da ECT para a incubadora e métodos 
interdisciplinares que estimulem o empreendedorismo inovador podem ser ferramentas 
importantes para a mudança dessa percepção dos alunos tanto para demonstrar o que 
a Universidade pode oferecer para eles, quanto aprimorar suas habilidades 
profissionais. Faz-se importante que os alunos conheçam o programa de pós 
graduação, não só o da ECT, mas que possam abrir os olhos para essas oportunidades 
como um todo. Ainda no formulário, “a maioria dos alunos (70,4%) tem interesse pelo 
empreendedorismo, sendo que 39,3% não tem ideia, mas tem interesse em 
empreender; 28,6% tem ideia/projeto, mas não colocou em prática e 2,5% já tem um 
empreendimento. Os que não querem empreender representam 29,6%.” 70,4% dos que 
responderam ao formulário é um número alto e ainda assim não representa todo o 
universo que é a ECT em quantidade de alunos. São muitos alunos que podem ser 
alcançados, sensibilizados, apresentados a novas ferramentas que podem fazer a 
diferença em suas pesquisas, vida pessoal, profissão, ideias, startups, entre outros. 

 
Conclusão 

 

Devido a pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social, todas as 
atividades na UFRN foram suspensas e não foi possível dar continuidade a execução 
de atividades proposta pela metodologia deste trabalho. Porém, fica como sugestão a 
aplicação de oficinas ou módulos baseados primeiramente nos quatro aspectos a seguir 
para incentivar o empreendedorismo e habilidades interdisciplinares nos alunos da ECT: 
torná-los competentes para formular Canvas sempre que necessário, introduzir os 
alunos na ferramenta de gestão de projetos Trello, incentivar as produções acadêmicas 
que gerem retorno a sociedade e aprimorar seu currículo na plataforma Lattes e 
finalmente aprimorar suas habilidades para montar um bom perfil na maior rede social 
profissional, o LinkedIn. Tudo isso pode se tornar possível com o auxílio da inPACTA, 
sendo responsável também por aproximar o contexto inovador das startups para esses 
alunos e incentivar a eles mesmos a desenvolverem ideias de negócios para se 
tornarem os próximos pré incubados, assim como podem ser colaboradores na solução 
de problemas das startups já pré incubadas lá. De forma semelhante, um projeto 
também criado através do PPgCTI, “Scholae 3.0: aprendendo empreendendo”, trabalha 
desenvolvendo habilidades empreendedoras em jovens do ensino médio da rede 
estadual do RN. Uma parceria com a ECT, talvez como prestação de serviço, seria de 

grande importância para a capacitação dos alunos de forma eficiente. 
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TÍTULO: Análise do diálogo entre conhecimentos tradicionais e científicos num 

momento da sessão "Um ensaio sobre relações entre céu e mar". 

Resumo 

Nosso trabalho se insere no projeto de pesquisa “PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
SESSÕES DE PLANETÁRIO VOLTADAS PARA PÚBLICO GERAL”, relacionado a 
atividades realizadas com o Planetário da UFRN Barca dos Céus. Em etapas anteriores, 
foi feito o levantamento de saberes da população do RN no tocante à temática “ciclos 
astronômicos e ciclos do ambiente”, para a produção de uma sessão de planetário com 
metodologia específica adotada no projeto.  Entre as ideias que fundamentam essa 
metodologia temos a proposta de comunicação da ciência numa perspectiva de 
popularização, o que aponta para o diálogo entre conhecimento científico e outras 
formas de conhecimentos. Na fase atual, está sendo produzida uma sessão sobre ciclos 
dos ambientes costeiros do RN, englobando, particularmente, saberes levantados com 
pescadores de Diogo Lopes e Pipa. Aqui, apresentamos a estrutura da sessão em 
construção e analisamos como os saberes dos pescadores estão sendo abordados de 
modo a propiciar o almejado diálogo entre conhecimentos científicos e tradicionais. A 
análise é feita em momento específico da sessão, onde são abordados as fases da Lua 
e as marés Entre as tentativas de concretizar esse diálogo no roteiro, identificamos a 
adoção dos saberes tradicionais na apresentação do que se observa e vivencia do 
fenômeno em questão, seguidos da visão da ciência sobre a relação evidenciada pelos 
saberes tradicionais. 
 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia. Popularização da ciência. Fases da Lua e 

Marés. 

TITLE: Analysis of the dialogue between traditional and scientific knowledge at a time of 

the session “Na essay on relations between sky and sea”. 

Abstract 

Our work is part of the research project “PRODUCTION AND EVALUATION OF 
PLANETARY SESSIONS FOR THE GENERAL PUBLIC”, related to activities carried out 
with the UFRN Planetarium Barca dos Céus. In previous stages, the knowledge of the 
population of the RN was surveyed with regard to the theme “astronomical cycles and 
cycles of the environment”, for the production of a planetarium session with specific 
methodology adopted in the project. Among the ideas that underlie this methodology we 
have the proposal of science communication in a perspective of popularization, which 
points to the dialogue between scientific knowledge and other forms of knowledge. In 
the current phase, a session is being produced on cycles of the coastal environments of 
RN, encompassing, in particular, knowledge raised with fishermen from Diogo Lopes 
and Pipa. Here, we present the structure of the session under construction and analyze 
how the fishermen’s knowledge is being approached in order to provide the desired 
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dialogue between scientific and traditional knowledge. The analysis is made at a specific 
moment in the session, where the phases of the Moon and the tides are addressed. 
Among the attempts to make this dialogue concrete in the script, we identified the 
adoption of traditional knowledge in the presentation of what is observed and 
experiences of the phenomenon in question, followed from the view of science on the 
relationship evidenced by traditional knowledge.  
 
Keywords: Astronomy teaching. Popularization of science. Phases of the Moon 

Introdução 

O projeto de pesquisa “PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SESSÕES DO PLANETÁRIO 
VOLTADAS PARA PÚBLICOS GERAL” que está diretamente ligado às ações de 
extensão do Planetário Móvel da UFRN - Barca dos Céus, adota uma metodologia para 
produção e avaliação de sessões de planetário construída a partir do trabalho de 

FREITAS (2015). 

Tal metodologia parte do pressuposto de que essas sessões se inserem em práticas de 
educação não-formais relacionadas a propostas de popularização da ciência (FREITAS; 
GERMANO; AROCA, 2014; FREITAS, 2015). Ao se adotar a ideia de popularização, na 
comunicação sobre a ciência, pressupõe-se não a divulgação unidirecional do 
conhecimento científico ao público, mas também a valorização dos questionamentos e 
conhecimentos da população, em especial dos conhecimentos tradicionais. Almeja-se 
um diálogo entre esses conhecimentos, bem como que a comunicação e o diálogo sobre 
eles chegue e se estabeleça com um público o mais geral possível. Tem-se a 
preocupação de não apresentar o conhecimento científico a partir de uma régua 
hierárquica imaginária, em relação a outros tipos de conhecimento, tampouco como a 
única forma de enxergar e compreender o mundo, e antes disso, busca-se 

favorecer  pontes para que os conhecimentos dialoguem entre si.  

No presente trabalho apresentamos as ideais gerais que estão estruturando a sessão 
em construção pelo projeto “Um ensaio sobre as relações entre céu e mar” e analisamos 
como saberes tradicionais - de pescadores das praias de Diogo Lopes e Pipa - estão 
sendo abordados no roteiro de modo a propiciar o almejado diálogo entre com o 
conhecimentos científicos e tradicionais. A análise é feita em momento específico da 
sessão, onde são focalizados os fenômenos das fases da Lua e das marés. 

 

Metodologia 

 
De forma mais específica, a metodologia de produção de sessões que 
adotamos  contempla as seguintes etapas gerais, desenvolvidas não necessariamente 
de forma linear (FREITAS, 2015):  
1.Determinação do tema;  
2.Aprofundamento do tema delimitando sua relevância científica, social e cultural;  
3.Escolha da mensagem geral e desmembramento da mesma em núcleos de 
informação; 
4. Escrita do roteiro da sessão; 
5. Pesquisa e seleção dos recursos audiovisuais;  
6.Apresentação da sessão de planetário e seu desenvolvimento. 
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Para que o tema da sessão fosse subsidiado na perspectiva da metodologia de Freitas 
(2015), foi considerado importante realizarmos, em etapa anterior, o levantamento 
de  conhecimentos dos pescadores das áreas costeiras do RN sobre os ciclos 
ambientais daquelas regiões que são vivenciados por eles e sobre as possíveis relações 
entre aqueles ciclos e os ciclos do Sol e da Lua (fases da Lua e marés). Buscou-se 
identificar também como as práticas sociais e culturais que eles desenvolvem estão 
relacionadas a esses ciclos. 
É importante mencionar que a produção da sessão subsidiada pelos saberes levantados 
na etapa anterior do projeto está passando por adaptações para ser exibida em formato 
virtual, dado  o impedimento atual de aglomeração do público.  
As três primeiras etapas já foram concluídas, e o presente trabalho constitui uma análise 
da etapa cinco, em andamento.  
No desenvolvimento das três primeiras etapas que antecederam a escrita do roteiro, foi 
necessário o levantamento de conhecimentos científicos e, conforme mencionamos 
acima, de conhecimentos dos pescadores.  
Por meio de seminários e discussões entre os membros da equipe,  
foram definidos os seguintes objetivos para a sessão “Um ensaio sobre relações entre 
céu e mar”: 
1.Desenvolver a popularização e promover a valorização de conhecimentos tradicionais, 
que são tidos no grupo como conhecimentos válidos, e muitas vezes não reconhecidos 
nos livros e situações de ensino formal. Esses conhecimentos são também identificados 
por nós como do tipo adquirido de forma vivencial e usualmente integrado, 
oportunizando as quebras de caixinhas do ensino formal usual (JAFELICE, 2010; 
GERMANO, M. e KULESZA, 2014); 
2.Contribuir para a valorização da profissão dos pescadores, e para a sensibilização 
sobre o esforço envolvido nos produtos que viabilizam à sociedade;  
3.Construir pontes, ou melhor, diálogos entre conhecimentos tradicionais e científicos 
(GERMANO, M. e KULESZA, 2014; ALMEIDA, M.C., 2012); 
4.Promover o fortalecimento de nossa identidade local, tanto do ponto de vista ambiental 
(particularmente) como social.  
5.(re)Conhecer a influência da Lua sobre o comportamento e ciclos do ambiente e 
particularmente de organismos marinhos;  
6.(re)Conhecer a influência do “ano solar” nas características do ambiente e em ciclos 
de animais marinhos; 
7.(re)Conhecer a importância dos oceanos para o planeta e nosso cotidiano, bem como 
a relevância de cuidados em nossa relação com os mesmos. 
O roteiro da sessão, ainda em construção e adaptação, foi estruturado nos seguintes 
momentos: 
 
Momento um: Imersão. Nesse momento, os espectadores são convidados a imergir 
lentamente no momento e no tema da sessão; 
Momento dois: Importância dos oceanos para o planeta como um todo. 
Momento três: Importância dos oceanos  no cotidiano das pessoas. 
Momento quatro: Detalhamento sobre relações entre o Céu e o Mar: Navegação e 
o uso das constelações.  
Momento cinco: Detalhamento sobre relações entre o Céu e o Mar: a influência da 
Lua por meio das fases e da produção das marés.   
Momento seis: Intricamento entre vida e mar.  
Momento sete: Impacto humano nos oceanos e a necessidade de cuidados em nossa 
relação com o mesmo.  
 
A análise que pretendemos apresentar aqui, diz respeito ao roteiro relativo ao momento 
cinco da sessão.  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3515 

 

Para a realização de nossa análise fizemos a revisão da fundamentaçaõ teórica do 
projeto no que diz respeito à ideia de popularização, adotada na metodologia de Freitas 
(2015), e realizamos a leitura do momento 5 do roteiro, procurando analisar os trechos 
em que eram abordados conhecimentos tradicionais sobre céu e mar, e conhecimentos 
científicos sobre os mesmos, e verificar como cada um desses saberes eram 
apresentados, bem como o papel que cada um deles assumia. 
 
Resultados e Discussões 

 

Destacamos a seguir alguns trechos relevantes do momento cinco do roteiro da sessão 
onde fases da Lua e marés são abordados. 

Fases da Lua: 

“Tem dias em que sequer vemos a Lua no céu: dia de lua nova, quando, entre outras 
coisas, não há luz vinda da Lua, na metade dela que está voltada para a Terra. Cerca 
de três dias depois, já conseguimos ver um pouco a Lua crescendo, aumentando a 
quantidade de luz que vemos chegar da superfície dela. Essa luminosidade então segue 
crescendo dia após dia, até vermos a Lua toda cheia, iluminada - dia de luau, em Ponta 
Negra e em tantas outras praias por aí afora. Passada a noite de lua cheia, dia após dia 
a luminosidade da parte da Lua que vemos, irá diminuindo, minguando, e por isso 
dizemos que a Lua estará em fase minguante. Essa redução na luminosidade ocorre 
até que, novamente... não a vemos hora nenhuma no céu, ou seja, não vemos luz 
alguma vinda da superfície dela que está voltada para nós. Chegamos, assim, a mais 
um dia de lua nova, e o ciclo se repete.” 

No mesmo momento temos a seguinte fala: 

“Pois bem... A luminosidade da Lua, durante a noite, parece influenciar fortemente, por 
exemplo, a disponibilidade dos peixes, na pesca. Numa conversa com os pescadores 
Balito, José Lino, e seu Zé de Ana, lá em Diogo Lopes, aqui no RN, eles destacaram 
que passavam 15 dias em terra, ajustando a rede de pesca, e outros 15, no mar, 

pescando. 

O período dos 15 dias em que saíam para pescar, naquela época do ano, era o de noites 
sem Lua, ou, melhor dizendo, com menos luz da Lua, porque queriam pescar o peixe 
Serra, que entre outros peixes, eram melhores de pescar em noites escuras.   

Já o Atum, disseram, é peixe que só aparece para se alimentar nas noites de Lua.  

E principalmente, chamaram muito a atenção para o comportamento dos caranguejos, 
no período do ano em que se apresentam mais abundantes naquela praia, os meses de 
janeiro e fevereiro. Nesse período, passada a noite da lua cheia, uns três dias depois, 

os caranguejos saem aos montes, à vista de quem vive ali.” 

Podemos perceber que os aspectos das vivências trazidas nas falas dos pescadores 
estão sendo conversados com a fala que é apresentada as fases da Lua, acrescido da 
utilização prática da iluminação oriunda do reflexo da Lua na pesca. 
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Marés: 

Esse assunto traz bem mais contribuições dos pescadores e conhecedores, na 

perspectiva quantitativa, em relação às fases da Lua. No trecho do roteiro: 

“Mas tem outro fenômeno, que também marca fortemente o comportamento do mar, 
que precisa ser acompanhado por pescadores e mesmo, de algum modo, por animais 
marinhos. 

Vocês tem ideia de que fenômeno é esse?” 

“Para quem vive do mar, muitas vezes o tempo é marcado pelas marés.   

Todos os dias, nas diversas praias do planeta e em particular, nas praias do RN, as 
águas do mar, em determinado local, variam sua altura, num movimento regular de 

subida e descida. “ 

“Esse ciclo diário das marés faz com que elas funcionem como um relógio para muitas 
atividades humanas. A maré determina, por exemplo, a possibilidade dos barcos saírem 
para a pesca, numa praia onde há rochedos entre a margem e o mar mais profundo. 

Na praia de Pipa, pescadores nos contam que a maioria dos barcos que saem para a 
pesca precisam observar a maré. Ela não pode estar muito seca se não o barco arrasta 
no fundo e pode sofrer danos. Na volta, precisam estimar o ponto da maré para não se 
atrasarem, não podem chegar com a maré muito seca, já. 

É a maré, baixa, que determina o melhor tempo das marisqueiras catarem mariscos e 
siris nas margens do mangue ou do mar. “ 

 

Especificando mais ainda a propriedade dos pescadores sobre o assunto, temos o 

trecho: 

“Hoje a gente sabe que as águas que chegam numa praia vêm de outros locais do 
oceano, e que águas que saem daqui vão para outros locais vizinhos. Assim, águas do 
oceano migram diariamente de um local da Terra para outro, em correntes de marés, 

produzindo o recuo e avanço das águas na beira da praia. 

Muitos pescadores conhecem bem essas correntes de maré, e sabem diferencia-las de 
outros tipos de correntes que ocorrem nos oceanos.” 

Além da valorização dos conhecimentos dos pescadores na sessão utilizarmos também, 
a fala transcrita da entrevista no roteiro e também o próprio áudio da entrevista de seu 
Nildo, que pesca a mais de 40 anos.  

No momento sete observamos que há um aprofundamento maior em relação a parte 
histórica e científica dos estudos sobre marés,  falando brevemente que indígenas no 
mesmo período de Galileu, já associavam o responsável pela influência de maré à Lua. 
É apresentado fortemente Newton e suas descrições de estudos e como se deu seu 
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embasamento teórico. O momento ainda está em construção e esse pode ou não vir a 
ter esse diálogo com as falas dos pescadores.  

 
Conclusão 

 

A partir da análise desses momentos destacados e dos demais trechos do roteiro, 
chegamos à conclusão que movimentos de diálogos entre conhecimentos científicos e 
tradicionais estão ocorrendo na sessão “Um ensaio sobre relações entre céu e mar” nas 
seguintes formas: 

1.os saberes tradicionais são usados, em geral, para apresentar o que se observa, e o 
que se vivencia do fenômeno em questão, bem como de que forma este se faz presente 

e se integra à vida das pessoas, no dia a dia; 

2.os saberes científicos entram dialogando, apresentando o olhar da ciência para o 
fenômeno, e eventualmente a relação evidenciada pelos saberes tradicionais, entre 
fenômeno e aspecto do dia a dia das pessoas;  

3.os cientistas são apresentados como pessoas que estudam os fenômenos, e 
apresentam hipóteses que nem sempre são 
confirmadas;                                                                             

4. Quantitativamente o texto como um todo segue mais tempo nos conhecimentos 
vivenciais das pessoas em geral e nos científicos, embora os conhecimentos 
tradicionais sobre o ambiente entram assegurando coisas em geral não percebidas por 
todos no dia a dia. 

5. Falas dos conhecedores tradicionais são trazidas literalmente para compor falas no 
roteiro. 

 

Foi possível observar que os conhecimentos trazidos para o público são arquitetados, 
elaborados, pesquisados e propostos minuciosamente para que a compreensão sobre 
os aspectos astronômicos que conversam com o nosso ambiente sejam levados ao 
público de forma coesa e consistente em suas sessões, sejam presenciais de cúpulas 
ou no formato virtual. 

Os diálogos estabelecidos no roteiro das falas e conhecimentos científicos e tradicionais 
estão bem explanados nos momentos que foram analisados, o que indica 
posteriormente uma análise positiva e esperançosa na avaliação da sessão acerca da 
valorização, pelo público, tanto dos conhecimentos científicos como dos tradicionais.  

Ressaltamos a importância, mesmo que não analisada por extenso aqui, do momento 
final da sessão em andamento, onde trazemos impactos de ações humanas sobre o/s 
oceano/s, e convidamos as pessoas à reflexão e sobre nossas expectativas futuras 
quanto aos oceanos que banham nossas cidades. Espera-se que a sessão, e a 
presença de conhecimentos tradicionais e científicos nela contribuam para uma maior 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3518 

 

compreensão do meio ambiente e para aumentar a conscientização e sensibilização em 
relação ao/s oceano/s e sua importância em nossas vidas. 
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TÍTULO: Horta Inteligente: uso da fibra de coco como substrato 

Resumo 

Muito se debate, hoje em dia, sobre alimentação saudável, longe de agrotóxico ou 
produtos industrializados. Esse tema vem sendo abordado das mais diversas maneiras 
e sendo alvo de diferentes tipos de pesquisas. Desta forma, objetiva-se com este 
trabalho desenvolver um equipamento que permite ao usuário a experiência da criação 
de hortas domiciliares, com auxílio de chatbots e da autonomia dos processos de 
irrigação, utilizando a fibra do coco verde como substrato. A fibra de coco vem sendo 
amplamente utilizada devido às suas propriedades de retenção de água e aeração do 
meio de cultivo. Nomeada de Olga, a horta inteligente, foi confeccionada e testada, 
apresentando resultados esperados tanto em sua parte agronômica, quanto na 
automação, os quais foram observados através da germinação das plantas cultivadas e 
o controle preciso do consumo de água. Ademais, a Olga fortifica a ideia de uma 
alimentação saudável no convívio diário com as pessoas, além de apresentar 
praticidade e conforto.  
 

Palavras-chave: Olga. Automação de hortas. Chatbot. 

TITLE: Smart Garden: use of coconut fiber as a substrate 

Abstract 

Much is debated, today, about healthy eating, far from pesticides or industrialized 
products. This topic has been approached in many different ways and has been the 
target of different types of research. Thus, the aim of this work is to develop equipment 
that allows the user to experience home gardening, with the help of chatbots and the 
autonomy of irrigation processes, using green coconut fiber as a substrate. Coconut fiber 
has been widely used due to its water retention and aeration properties. Named Olga, 
the smart garden was built and tested, showing expected results both in its agronomic 
part and in automation, which were observed through the germination of cultivated plants 
and the precise control of water consumption. In addition, Olga strengthens the idea of 
healthy eating in the daily contact with people, in addition to presenting practicality and 
comfort.  
 
Keywords: Olga. Automation of gardens. Chatbot. 

Introdução 

A busca por uma alimentação mais saudável está tornando-se cada vez mais presente 
na vida cotidiana das pessoas. Esse tema vem sendo abordado das mais diversas 
maneiras e sendo alvo de diferentes tipos de pesquisas, um exemplo de trabalho é o 
Atlas “Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia” 
realizado pela geógrafa, professora e pesquisadora Larissa Mies Bombardi que afirma 
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que o feijão consumido por um brasileiro pode conter 400 vezes mais resíduo do 
inseticida malationa quando comparado ao mesmo grão no continente europeu 

(BOMBARDI, 2017). 

  

O que torna ainda mais preocupante em relação ao consumo de agrotóxicos são os 
malefícios que eles podem gerar para a saúde humana, com níveis de intoxicações 
agudas e crônicas. De acordo com estudos da OMS e OIT no Brasil, anualmente, 70 mil 
trabalhadores apresentam intoxicações agudas e crônicas devido ao uso de 
agrotóxicos, aliado a pesticidas somam 7 milhões de doenças agudas e crônicas não-
fatais o que apresenta grande risco a vida dessas pessoas (FARIA, 2007). 

  

Diante dessa temática a horta inteligente tem como objetivo auxiliar as pessoas na 
obtenção de uma alimentação mais saudável, tendo como principais características o 
uso de substrato produzido a base da fibra do coco verde e autonomia dos processos 

de irrigação. 

  

Para o Brasil, é estimado que sejam produzidos cerca de 7 milhões de toneladas de 
coco por ano e que em média a matéria descartada demore cerca de 12 anos para se 
decompor. Isso caracteriza-se como um grave problema, pois muitas das vezes esse 
descarte é feito de maneira inadequada, prejudicando principalmente o meio onde se é 
comercializado o fruto. De acordo com a Embrapa Tabuleiros Costeiros a cada 125 
cocos consumidos a área afetada pelo descarte da casca é de 1 metro cúbico, se 
dividissemos a produção anual por esse dado temos um acúmulo de 15.787 metros 
cúbicos por ano, o que é alarmante (DA SILVA, 2014). 

  

Dessa forma, é proposto pelo trabalho o reaproveitamento dessa matéria como 
alternativa para a problemática. Visando uma complementação e o uso especifico em 
hortaliças foi desenvolvido uma solução nutritiva que pudesse fornecer os 
macronutrientes e micronutrientes necessários para crescimento dessa cultura, para 
isso foi usado como referência a tabela da solução de Hoagland e Arnon (1950). 

  

Por fim, para validar a ideia do produto - Olga - foi realizada uma pesquisa qualitativa 
para todo o Rio Grande do Norte, com ela foi possível entender mais sobre público alvo 
a qual a Olga pode alcançar, apresentando resultados positivos para a aquisição de um 

produto automatizado para hortas. 

 
Metodologia 
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Inicialmente, na a fabricação do substrato feito a base da fibra de coco verde, é feita a 
coleta de matéria-prima para, então, seguir pelos processos de tratamento. Primeiro 
retira-se a fibra do coco e com o auxílio de um liquidificador ela é triturada com o objetivo 
de obter-se o pó. Após isso, todo material que foi produzido é levado a um processo de 
lixiviação, com a intensão de retirar impurezas que possam prejudicar as plantas que 
irão utilizar do substrato. 

  

Para a produção da solução nutritiva foi utilizada a tabela de hoagland e arnon, ela 
contém as quantidades e quais são os micronutrientes e macronutrientes necessários 
para o desenvolvimento de hortaliças. Os reagentes utilizados para a solução encontra-
se na tabela 1 (em anexo) e a quantidade de cada um deles foi estipulada através de 
cálculos estequiométricos. Com as medidas calculadas a etapa final é pesagem dos 
reagentes e mistura em 20 L de água destilada em agitação por 10 minutos. 

  

Na etapa de automação foi utilizado uma placa de prototipagem Arduino Uno, pois é de 
fácil utilização para testes e protótipos. Além do Arduino foi necessário um módulo relé 
para realizar a interação dos circuitos de controle com as bombas de irrigação, isso 
devido ao fato que as portas digitais do Arduino não possuem suporte para a corrente 

exigida pelos motores das bombas. 

  

O módulo relé foi produzido através da técnica de fotolitografia, que consiste na 
utilização de um fotolítico para realizar a impressão do circuito na placa. O layout 
utilizado para a impressão foi feito no Proteus e depois gerado um PDF para impressão 
em uma folha transparente. 

  

Para realizar a transferência do circuito para a placa é necessário uma série de etapas. 
Primeiro corta-se a placa do tamanho que dê suporte para todos os barramentos, após, 
passa-se uma camada fina de tinta fotossensível sobre a superfície da placa que contém 
cobre, com a fina camada aplicada o conjunto vai ao forno por 30 minutos em uma 
temperatura de 70 graus celsius para que a tinta seque e fique um pouco mais 

resistente. 

  

Com o circuito impresso em uma folha transparente corta-se a folha do tamanho 
correspondente a placa e a posiciona encima da camada de tinta fotossensível aplicada, 
dessa forma a placa está pronta para a exposição a luz ultravioleta por 10 minutos, e 
esse é momento onde começa a transferência do circuito. As áreas escuras do desenho 
permitem a passagem da luz ultravioleta, o que enfraquece as zonas correspondentes 
na camada de tinta fotossensível. Em anexo encontra-se um exemplo de fotolito “Figura 

1: Fotolítico”. 
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Para finalizar o processo, a placa é mergulhada em uma solução de barrilha - (limpador 
de piscina misturado com água), as partes enfraquecidas pela luz ultravioleta descolam-
se, assim ela é mergulhada em uma solução de percloreto de ferro que é responsável 
por retirar a camada de cobre que ficou desprotegida pela tinta, formando os 
barramentos, para retirar o resto da tinta o circuito é mergulhado em uma solução de 
hidróxido de sódio, e então pode-se realizar a solda e testagem com o auxílio de um 

multímetro. 

  

O designer da Olga foi feito no software Blender, o modelo escolhido para a fabricação 
possui 9 vasos. Sua estrutura constitui-se de peças formadas por duas lâminas de 
alumínio e entre elas um polímero. Para a escolha do material foi levado em 
consideração a resistência a água e o custo. A horta inteligente possui dois recipientes 
diferentes, uma para a colocação dos hardwares de controle, bombas e irrigação e outro 
para dar suporte aos vasos de plantas, os dois são separados por hastes metálicas com 

uma distância de 28,3 cm. 

  

Por fim, foi feita uma pesquisa qualitativa para saber a aceitação do público a um produto 
automatizado e que permitisse a criação de hortas residenciais. Essa foi realizada no 
período de 28/03/2019 a 27/05/2019 para todo o Rio Grande do Norte. Ela foi feita de 
forma online, com o auxílio da plataforma “formulários google” e presencial - de forma 
mais local em instituições da rede federal. Também foi feito uma análise SWOT, para 
averiguar os principais pontos fortes e as fraquezas da horta inteligente. Utilizando da 
plataforma Canva foi elaborada a logomarca da Olga e criada as redes para contato e 
divulgação do produto (Facebook, E-mail e Instagram). 

 
Resultados e Discussões 

 
Os testes para as partes de automação seguiram um cronograma específico, primeiro 
foi verificado se os circuitos produzidos estavam em perfeito funcionamento para, assim, 
testar a programação feita na IDE Arduino juntamente com as bombas de água e o 
módulo relé. 

  

Com o auxílio de um multímetro de bancada foi feito os testes de condutividade no 
circuito - módulo relé - fabricado através da técnica de fotolitografia, com o auxílio das 
ponteiras de teste foi averiguado se havia algum curto-circuito ou alguma trilha aberta, 
o resultado foi positivo apresentando perfeito funcionamento. 

  

Com o módulo relé testado, foi implementado ao sistema (bomba/Arduino) para verificar 
a comunicação entre o microcontrolador e o circuito fabricado, além disso, fazer alguma 
correção que fosse necessária na lógica de programação. Nos testes feitos os 
resultados foram os esperados, o microcontrolador respondeu corretamente aos 
comandos dados pela programação e o módulo relé fez o acionamento da bomba de 
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irrigação no tempo indicado, da mesma forma foi a resposta para o tempo em que a 
bomba fica desligada. 

  

No projeto da Olga foi idealizado o controle de 9 saídas de água para a irrigação de 
plantas, porém, devido ao fato de os recursos oferecidos para a pesquisa serem 
estratégias artesanais de fabricação e o menor custo possível, foi pesquisado diferentes 
formas para se alcançar o resultado esperado. Inicialmente foi pensado em uma 
estrutura horizontal controlada por um motor de passo DC para realizar a seleção de 
qual saída seria ativada. Foto 1 - “Estrutura 01 peça com movimento horizontal” pode 
ser vista no anexo corresponde ao texto. 

  

A estratégia é simples e funciona como um portão eletrônico de garagem, uma peça é 
ligada a um motor através de uma correia, essa está ligada a duas hastes de correr, 
quando o motor é acionado a correia é puxada realizando o movimento horizontal da 
peça. Porém, nos testes o motor não apresentou força suficiente para fazer o 
movimento. 

  

Em uma segunda tentativa foi montado uma estrutura retangular com 9 divisórias, uma 
para cada saída, para todas as divisórias foi feito uma única trava para passagem de 
água, essa controlada pelo mesmo motor utilizado na estrutura 1, mas a peça 
apresentou vazamentos que artesanalmente não seria viável insistir. Foto 2 - “Estrutura 
02 com trava aberta.” e Foto 3 - “Estrutura 02 com trava fechada.” em anexo. 

  

Por último foi feito um teste com um cano de água com 9 saídas na lateral, a ideia era 
fazer com que o cano enchesse linearmente e acionasse as 9 saídas ao mesmo tempo, 
mas devido a baixa pressão em algumas saídas havia vazamentos maiores, fazendo 
com que uma planta recebesse mais água que outra de uma forma a qual não era 
controlado. Foto 4 - “Estrutura 03 cilindro com enchimento linear.” encontra-se em 
anexo. 

  

Como as alternativas artesanais que visavam a diminuição dos custos não 
apresentaram resultados positivos, optou-se por comprar bombas de água submersas 
já comercializadas, o que garante o bom funcionamento de cada saída, sendo 
necessário somente o acionamento através de código. 

  

Para a montagem do protótipo foi utilizado de um modelo com 9 jarros, denominado de 
Olga-mini, ela apresenta dimensões 40 x 40 x 42 centímetros e é formada por duas 
estruturas quadradas que são responsáveis pelo armazenamento dos circuitos elétricos 

e suporte para plantas. 
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Foram definidas as medidas das peças de acordo com as dimensões citadas e foram 
cortadas com o auxílio de uma serra mármore. Para unir as peças foi utilizado de 
cantoneiras e parafusos. Para ajudar na locomoção colou-se uma alça na parte superior 
da Olga. Por fim, foi impresso em adesivo a logomarca da Olga e colado na parte inferior. 

  

A pesquisa qualitativa realizada revelou algumas informações sobre quais os públicos 
alvos que a Olga pode atingir, ela contou com 343 participantes, a maior parcela das 
respostas (44%) apontaram para pessoas que residiam na zona sul de Natal, dentro de 
uma faixa etária de 31 a 45 anos (51%) e com que possuem pós graduação (81,6%). 

  

A análise SWOT ajudou a definir os principais pontos fortes da Olga e as suas fraquezas, 
nela foi considerada os diferenciais propostos, concorrência de mercado, dificuldades 
com fornecedores e entre outros tópicos. Com isso foi possível definir que a Olga tem 
seus principais pontos favoráveis ligados a uma variedade de produtos a serem 
ofertados (substrato, solução, jarros e equipamentos), tecnologia como diferencial e 
mercado favorável a penetração. Em contrapartida, os seus principais pontos fracos 
estão relacionados ao pouco investimento para compra de equipamentos, é possível 

averiguar a tabela com a análise SWOT em anexo. 

  

O modelo Olga-mini, juntamente com a logomarca produzida no site Canva estão 
disponíveis, também, em anexo. Esses foram inspirados em um design simples que 

trouxesse a ideia de sofisticação e tecnologia. 

 
Conclusão 

 

Destarte, conclui-se que o projeto adequa-se a proposta, possibilitando o 
desenvolvimento de hortas residenciais com o auxílio da automação dos processos de 
irrigação. Adiante irá ser implementado sensores para um melhor controle da qualidade 
das plantas que se beneficiem pelo equipamento, além de uma assistente pessoal. 

  

Através das pesquisas mercadológicas aplicadas ao produto pode-se averiguar que a 
Olga tem potencial para o mercado, com aceitação do público e com pontos fortes bem 
definidos. 

  

Os resultados do trabalho apontam que a horta inteligente propõe soluções alternativas 
e eficazes para pessoas que procuram ter um alimentação mais saudável, com a 
produção de substrato feito a base da fibra coco verde a Olga atinge outros nichos 
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auxiliando também para a diminuição do acúmulo de resíduos sólidos em orlas e aterros, 
atuando positivamente para o meio ambiente. 

  

Com o conhecimento produzido pelo estudo também é ofertado avanços nas 
tecnologias utilizadas, trazendo mais um ponto para o tema da alimentação saudável, 
com baixo custo, livre de agrotóxicos, de forma simples e autônoma. 
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Tabela 1 - Reagentes 

 

 

Figura 1 - Fotolítico 
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Foto 1 - Estrutura horizontal 

 

 

Fotos 2 e 3 - Estrutura vazada 

 

 

Foto 4 - Estrutura com canos 
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Análise SWOT 
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Figura 2 - Logo Olga 

 

 

Foto 5 - Olga modelo mini 
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TÍTULO: USO DA MODELAGEM 3D PARA ELABORAÇÃO DE UMA HORTA 

INTELIGENTE 

Resumo 

Hortas domésticas provêm uma ótima alternativa ao consumo de alimentos orgânicos, 
além de permitirem o cultivo no conforto domiciliar. A criação de um sistema inteligente 
e intuitivo traz maiores benefícios ao público praticante desta atividade. Tal trabalho 
busca o desenvolvimento de uma horta inteligente, denominada Olga, que tem o objetivo 
de tornar acessível o cultivo de hortaliças no ambiente domiciliar com a praticidade de 
um sistema automatizado. Um dos pontos essenciais para o operação da horta é a sua 
construção, envolvendo o estudo das dimensões dos recipientes, a escolha dos 
materiais estruturais para a sua construção, a diminuição da dificuldade de manufatura, 
etc. Essa análise se torna bastante simples com o uso de ferramentas assistidas por 
computador, como o CAD, reduzindo a necessidade da criação de protótipos físicos 
para a validação do projeto e provendo facilidade na alteração das dimensões dos 
componentes. 
 
Palavras-chave: Prototipagem. Sustentabilidade. CAD. 

TITLE: DEVELOPMENT OF A SMART GARDEN USING 3D MODELING 

Abstract 

Domestic gardens bring a new alternative to the consumption of organic food, besides 
allowing cultivation on house comfort. Creating a smart and intuitive system promotes 
more benefits to the public practicing this activity. Such project seek the development of 
a smart garden, called Olga, with the objective of turning the home vegetable growing 
accessible with the practicality of an automated system. One of the essential points for 
the garden operation is your build, involving the dimensional study of components, the 
choice of structural materials for the construction, the ease of manufacturing difficulty, 
etc. That analysis becomes pretty simple with the use of computer aided tools, like CAD, 
reducing the necessity of creating physical prototypes to validate the project and proving 
facility on changing component dimensions. 
 
Keywords: Prototyping. Sustainability. CAD. 

Introdução 

O crescimento do número de famílias que buscam iniciar uma horta doméstica vem se 
intensificando na última década. Tal cultura deve-se a diversos fatores, como: a 
existência de agroquímicos que favorecem o extermínio de pragas e pestes presentes 
na agricultura, mas que causam danos à saúde pública; a facilidade no gerenciamento 
do crescimento de pequenas plantações; pouca necessidade de espaço. Esses pontos 
mostram o quão benéfico é cultivar uma pequena horta em casa e até mesmo o plantio 
de plantas ornamentais. 
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Embora fora mostrado vários pontos positivos, o cuidado é extremamente necessário 
para promover um bom cultivo. Hortaliças dependem de atenção constante e a 
ocorrência de falhas pode causar danos no crescimento da planta e até a morte. 

Uma estratégia estudada é o cultivo automático e eficaz de uma horta doméstica que 
utiliza-se de sensores e atuadores inteligentes, além do acompanhamento de um 
chatbot. Tal projeto é chamado de Olga, uma horta doméstica automatizada que visa 
tornar prático o plantio de hortaliças no conforto de uma casa. 

Considerando todo o projeto como um sistema, nota-se que uma das partes essenciais 
da horta se dá pela estrutura e montagem de todos os componentes, garantindo um 
bom espaço para plantio e colheita e uma ótima resistência mecânica sem a presença 
de fragilidades no sistema. 

A utilização de ferramentas computacionais como o CAD se torna necessária para 
adiantar todo o protótipo da horta inteligente, além de preparar para a confecção. 

Busca-se nesse projeto o desenvolvimento dos componentes estruturais da Olga, assim 
como seus materiais, dimensões e manufatura, além da sua montagem e preparação 
para o funcionamento. 

 

Metodologia 

 

A horta inteligente é um projeto que possui variações na disponibilidade do solo: desde 
a fabricação de modelos com 8 até uma estante com 32 vasos e soluções mais 
compactas, como uma horta vertical. Essa divisão e criação de diferentes modelos é 
viável para atender todos os públicos que buscam a melhor alternativa que lhes 

satisfaça. 

Para a criação da horta mais básica, se inicia com a estimativa do tamanho médio de 
um recipiente comum. Considerando um vaso de formato semi-cônico a fim de 
padronizar para todos os modelos, pode-se esboçar e dimensionar seu modelo, 

utilizando o software CAD PTC Creo Parametric. A Figura 1 dispõe do render do vaso. 

Partindo para o primeiro modelo da Olga, chamado de Mini, demonstrado na Figura 2 
deve-se buscar resolver outras variáveis no quesito dimensional que se validam para 
qualquer outro modelo: disposição e espaçamento dos vasos, altura útil para o 
crescimento da horta, área útil para a eletrônica e dimensão dos elementos estruturais. 
Como tal modelo possui apenas 8 vasos, sua disposição se assemelha a uma caixa de 
ovos, apresentando duas fileiras com 4 recipientes cada. Um protótipo anterior da Olga 
apresenta 9 espaços para cultivo, mas devido a limitações eletrônicas e buscando um 

maior custo-benefício na fabricação da horta, viu-se necessária a redução para 8 vasos. 

Para o segundo modelo da Olga, chamado de Wall, como mostra a Figura 3, têm-se o 
objetivo de criar um protótipo com a intenção de atender espaços domiciliares limitados, 
buscando uma solução compacta e simples de se gerenciar, mas que apresente a 
eficiência de uma horta inteligente. Esse modelo se assemelha a uma horta vertical, 
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onde sua instalação é realizada na parede e seu espaço é mínimo. Nota-se que é viável 
a existência de apenas 4 vasos, evitando sobrecarga estrutural. 

Já no último modelo, chamado de Olga PRO, visto na Figura IV, serão basicamente 
utilizadas 4 unidades da Olga contidas em uma pequena atmosfera a fim de aumentar 
a quantidade e qualidade do cultivo. Com a presença das hortas em conjunto, o volume 
plantado será bem maior e a gestão de cada vaso será bem mais simples e 

automatizado. 

Com essas variáveis em mente, a criação do projeto estrutural se torna bastante 
modular e simples. Para os materiais, se busca utilizar componentes que apresentem: 

boa resistência mecânica, visto que alguns modelos da Olga serão submetidos a 

maiores cargas; 

resistência a corrosão, já que boa parte da horta entrará em contato direto com ar e 
água durante sua operação; 

baixa densidade dos materiais, para reduzir o máximo de carga possível do projeto, 

evitando peso desnecessário; 

baixa dureza, permitindo que os componentes sejam manufaturados em casa, 
utilizando-se ferramentas simples; 

baixo custo de aquisição. trazendo uma horta sustentável e barata de se construir. 

Subdividindo a construção do projeto, pode-se criar uma espécie de chassi que sustente 
e una todas as outras partes, enquanto se utiliza outro material para a construção da 
carcaça, responsável apenas por enclausurar os componentes internos. 

Adotando os pontos necessários para a escolha dos materiais, foi escolhido o alumínio 
para performar o elemento estrutural e acrílico para compor a carcaça da horta. Ambos 
os materiais são bastante acessíveis e desempenham ótimas funções para o que é 
proposto. 

 

Resultados e Discussões 

 

Obedecendo a todos os pré-requisitos, é iniciado o desenho em CAD do primeiro 
modelo da Olga. É válido atentar-se na construção do projeto através do software para 
evitar mudanças bruscas que acarretam em aumento de prazo de construção e preço 
da manufatura. Com a Olga Mini, teremos uma chapa de acrílico com oito furos de 120 
mm de diâmetro cada para o encaixe dos oito vasos. Tem-se 540 mm de comprimento 
por 280 de largura. Sua espessura é de 3 mm. Para o encaixe das cantoneiras, serão 
feitos pequenos furos nos quatro cantos da chapa, como mostra o Anexo I. Utilizando-
se o software, o desenho do componente será baseado apenas no esboço do perfil e 

sua extrusão. 

Para compor as paredes da base da horta, será necessário o desenho de algumas 
chapas com geometrias bem simples. Serão duas chapas de 540 mm por 90 mm e outra 
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com 280 mm por 90 mm, ambas com 3 mm de espessura. É válido lembrar que serão 
realizados furações laterais de 5 mm com localizações assimétricas, para o perfeito 

encaixe nas cantoneiras estruturais, mostrado no Anexo II e III. 

As cantoneiras são componentes estruturais que unem as outras peças e garantem uma 
estrutura resistente. É utilizado uma cantoneira de alumínio com perfil em L de 10 mm 
com comprimento de 460 mm, como mostra o Anexo IV. Serão localizados furações de 

5 mm no perfil para o encaixe dos parafusos. 

Fazendo a análise do topo da horta, onde serão localizados os componentes eletrônicos 
e atuadores, se vê que é necessária a criação de um enclausuramento para a devida 
proteção. Tal região será construída com as mesmas chapas de acrílico da base, 
fechando as laterais. Para a região abaixo do topo se utilizará uma placa similar a 
utilizada para os vasos, mas com seus furos menores o suficiente para a passagem das 
mangueiras de irrigação. A união da placa com as outras chapas se dará pelo uso de 
duas cantoneiras apenas para a sua sustentação. Na região no topo do 
enclausuramento, se utilizará as mesmas dimensões da chapa com furos, mas sem 
nenhuma furação. 

No que diz respeito à Olga Wall, ficarão disponíveis quatro vasos para o cultivo vertical. 
Neste caso, a estrutura se assemelha bastante à construção anterior, com algumas 
diminuições. Na base, se utilizará uma das paredes com 150 mm de comprimento por 
90 mm de altura, substituindo a chapa de 280 mm por 90 mm. 

Avaliando a cantoneira, se observa que a utilização das mesmas dimensões e formas 
da horta anterior é válida. Portanto, a maioria dos componentes podem ser 
padronizados para outros modelos da Olga. No componente para o apoio e encaixe dos 
vasos, teremos a chapa de acrílico com 540 mm x 150 mm x 3 mm. Foram realizados 
quatro furos de 120 mm cada, igualmente espaçados. 

O topo da horta se dará com as chapas de mesmas dimensões da base, tanto nas 
laterais, quanto no fundo do enclausuramento, onde serão feitos quatro pequenos furos 
para a passagem da mangueira de irrigação e da tampa, para proteger os componentes 
internos. 

Para manter a horta suspensa e fixa na parede, uma das chapas laterais irá conter dois 
furos de 10 mm de diâmetro para o encaixe de possíveis dois parafusos com 8 mm, 
fixos na parede. 

 
Conclusão 

 

A aplicação do desenho tridimensional através da plataforma CAD em um projeto para 
uma horta inteligente se mostrou bastante prático e simples. Com a ausência de 
componentes mecânicos complexos, a Olga consegue ser representada fielmente para 
uma futura manufatura. Tal processo mostra também que o planejamento e cálculo de 
projetos anterior a sua construção promove a possibilidade de possíveis mudanças 

dimensionais, sem demandar custos desnecessários. 
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Por fim, a construção dos vários modelos da Olga busca oferecer diferentes opções 
para a mesma finalidade. Com uma estrutura feita apenas de alumínio e acrílico, os 
diferentes tipos de horta mostram a praticidade do projeto, comprovando a facilidade 
com que se alcança a sustentabilidade. 
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Render do vaso padronizado. Fonte: Autor (2020) 
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Perspectiva Isométrica da Olga Mini. Fonte: Autor (2020) 
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Perspectiva Isométrica da Olga Wall. Fonte: Autor (2020) 

 

 

Render da Olga PRO. Fonte: Coautor (2020) 
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Base de Furos da Olga Mini 
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Chapa Lateral da Olga 
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Chapa Lateral Pequena da Olga 
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TÍTULO: PT Monitoramento Inteligente da Umidade do Solo para o Cultivo de Tomate 

em Estufa 

Resumo 

A indústria no geral está em constante evolução devido ao avanço tecnológico e seus 
novos recursos que auxiliam em áreas distintas da mesma. A agricultura também faz 
uso das ferramentas utilizadas na Indústria 4.0, trazendo cada vez mais tecnologia e 
inovação para o campo. Galvão Junior (2018) Desenvolveu um sistema de 
monitoramento de umidade e automação de irrigação para a cultura do tomate em 
estufa. O sistema enfrentou alguns problemas como a oxidação dos sensores de 
umidade utilizados e a estratégia para medir a umidade do solo, porém, trouxe o controle 
manual da irrigação via aplicativo celular, além de gráficos do monitoramento da 
umidade. Tendo em vista os problemas apresentados no sistema citado, este projeto se 
comprometeu em continuar o desenvolvimento do sistema, solucionando os problemas 
apresentados e implementando melhorias para construir um sistema mais completo e 
confiável. 
 
Palavras-chave: monitoramento de umidade do solo, lógica fuzzy 

TITLE: Intelligent Monitoring of Soil Moisture for Greenhouse Tomato Cultivation 

Abstract 

The industry in general is constantly evolving due to technological advances and its new 
resources, which help in its different areas. Agriculture also uses the tools used in 
Industry 4.0, bringing more and more technology and innovation to the countryside. 
Galvão Junior (2018) Developed a humidity monitoring and irrigation automation system 
for greenhouse tomato cultivation. The system faced some problems such as the 
oxidation of the humidity sensors used and the strategy to measure soil moisture, 
however, it brought manual control of irrigation by smartphone application, in addition to 
graphs of moisture monitoring. In view of the problems presented in the aforementioned 
system, this project is committed to continue the development of the system, solving the 
problems presented and implementing improvements to build a more complete and 
reliable system. 
 
Keywords: soil moisture monitoring, fuzzy logic 

Introdução 

A indústria no geral está em constante evolução devido ao avanço tecnológico e seus 
novos recursos que auxiliam em áreas distintas da mesma. Pacheco e Tubino (2018) 
dizem que as instituições produtoras necessitam de melhorias contínuas, haja vista os 
novos recursos que a tecnologia nos trouxe. A Agricultura também se beneficia do 
avanço tecnológico. Novos recursos, também utilizadas na Indústria 4.0, são utilizadas 
para desenvolver sistemas inteligentes com o fim de auxiliar na produção de alimento, 
definindo assim a Agricultura 4.0 de acordo com Ribeiro, Marinho e Espinosa (2018). A 
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Embrapa (2020) afirma que, o mercado brasileiro de hortaliça é altamente diversificado 
e concentra sua produção em seis espécies - batata, tomate, melancia, alface, cebola e 
cenoura. Além disso, diz que o Brasil é um eficiente produtor de tomates, tanto no cultivo 
para processamento quanto o de mesa. O cultivo em ambiente protegido visa reduzir 
efeitos adversos como a chuva, alta radiação, menor incidência de pragas e doenças e 
variações sazonais, proporcionando um ambiente adequado para o desenvolvimento 
das hortaliças (ALVES et al., 2016). De encontro a tudo que foi supracitado, Galvão 
Junior(2018) desenvolveu um sistema de monitoramento e controle de umidade do solo 
para o cultivo de tomate em uma estufa da Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN. Este é 
constituído de dois módulos: sensor e central. No módulo sensor, três sensores de 
umidade do solo (modelo FC-28) coletam dados a partir de um Arduino Pro Mini em 
profundidades condizentes com as fases do cultivo do tomate. Estes são tratados e 
repassados para o módulo central por um Node MCU. O módulo central verifica a 
necessidade ou não de ativar a bomba de irrigação. Além disso, o módulo implementa 
um banco de dados local e um Web Service para a posterior coleta dos dados de 
umidade via aplicativo celular (devido a falta de internet no local do cultivo). Com os 
dados no aparelho, basta se conectar a internet para possibilitar a sincronização com a 
nuvem e serem gerados gráficos referentes a umidade do solo. No aplicativo móvel 
também é possível configurar o controle manual e automático (indicando o tempo de 
ligado e desligado da bomba, independente do valor dos sensores). Um dos problemas 
apresentados por Galvão Junior (2018) foi a rápida oxidação dos sensores resistivos 
FC-28 em experimentos de campo (menos de dois meses), e a consequente perda de 
precisão e confiabilidade dos mesmos. Outro problema observado na medição da 
umidade foi a utilização de apenas um sensor por fase. Acredita-se que a utilização dos 
três sensores com ponderamentos diferentes para cada fase seria uma forma mais 
confiável de efetuar a medição. A ponderação entre os sensores pode ser feita utilizando 
Inteligência Computacional, através de um sistema fuzzy. Nestes, possíveis entradas 
são submetidas a um sistema com diferentes etapas e ao final de todas iremos obter 
uma saída de acordo com a modelagem do sistema, sendo as entradas os valores lidos 
pelos três sensores e a saída a decisão de ligar ou não a bomba. O princípio de 
funcionamento dos sensores capacitivos permitem que o dispositivo seja bem menos 
exposto aos agentes oxidantes, apresentando uma alternativa ao FC-28. Eles possuem 
como vantagem a minimização da influência de atividades iônicas que comumente 
ocorrem em um solo cultivado(RADI et al., 2018). Por outro lado, temos uma pequena 
interferência da temperatura ambiente no funcionamento do sensor (RADI et al. 2018) 
e da temperatura da água (MIZUGUCHI et al. 2015). Este projeto visou desenvolver um 
novo módulo sensor para sanar os problemas citados e adicionar mais precisão e 
confiabilidade ao sistema. As principais mudanças foram a substituição dos sensores 
FC-28, substituição do Arduino ProMini e NodeMCU por um ESP32 e a ponderação dos 
valores lidos por meio de lógica fuzzy. Consumo de água e energia, além do número de 
frutos pretendiam ser analisados para verificar o sucesso ou não do módulo sensor 
inteligente 
 

Metodologia 

 
A oxidação dos sensores FC-28 foi considerada o principal problema de todo o sistema, 
pois, fornecem os dados da umidade, peça chave para o desenrolar do projeto, logo, a 
aquisição de novos sensores foi a primeira atividade feita. Para selecionar um novo 
sensor, pesquisas foram feitas em bases de artigos científicos como o portal de 
periódicos CAPES, IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) e em lojas 
de dispositivos eletrônicos. Como métrica utilizou-se o preço e a quantidade de 
informações e publicações científicas a respeito dos dispositivos novos. Em seguida 
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foram iniciados os testes para a substituição do NodeMCU e Arduino Pro Mini pelo 
ESP32. Começamos com leituras feitas no Arduino Uno (semelhante ao Arduino Pro 
Mini que difere apenas em relação a quantidade de periféricos) e no ESP32 dos 
sensores antigos (FC-28) para compará-las, mesmo com os sensores defeituosos, e 
checar se a resposta dos dois dispositivos era equivalente. A programação dos 
dispositivos foi feita em linguagem de programação C no ambiente de desenvolvimento 
Arduino IDE. Utilizou-se um copo descartável com terra suficiente para encobrir as 
hastes de metal do sensor e outro copo apenas com água. Foram registrados os valores 
lidos pelo sensor introduzido na terra seca, depois foi adicionada água a terra e mais 
uma vez registrada a leitura do sensor, para ambos os dispositivos. Seguindo, foram 
iniciados os estudos sobre o protocolo MQTT, Conexão Wi-Fi aplicado ao NodeMCU 
para que o mesmo fosse feito no ESP32 e a biblioteca eFLL. Os testes iniciaram com 
conexões em redes Wi-Fi e escaneamento de redes ao redor. Para iniciar os testes com 
o protocolo MQTT foi utilizado o MQTTBox, ferramenta que auxilia na aplicação dos 
principais conceitos do protocolo, como publicar e se inscrever em tópicos. Quanto a 
biblioteca eFLL, foram feitas simulações com o ESP32 gerando valores aleatórios 
possíveis, simulando os valores lidos pelos sensores. Com a chegada dos sensores, 
iniciou-se a fase de validação e calibração dos mesmos. Com o ESP32 foram checados 
os limites de leitura de umidade do sensor. Foi observado o valor lido pelo sensor no 
monitor serial disponibilizado pelo Arduino IDE. Para representar a umidade mínima o 
sensor ficou suspenso no ar a fim de evitar interferências, para representar a umidade 
máxima o sensor foi verticalmente introduzido num copo com água e depois 
horizontalmente numa garrafa com água. Os valores de todos os sensores foram 
registrados com intuito de notar a variação de sensor para sensor. Terminada a 
avaliação do funcionamento dos sensores, iniciou-se uma longa pesquisa para 
descobrir a melhor forma de calibrá-los, considerando o solo da estufa em que se 
realizou a primeira versão do sistema. Após estudos bibliográficos e consultas a 
profissionais da área, concluímos que deveríamos identificar quando que o solo se 
encontra na Capacidade de Campo. Para tanto deveríamos condicionar o solo de modo 
que se encontrasse no estado em questão e realizar as leituras com os sensores, dessa 
forma iríamos obter o valor determinante para a ativação ou não da bomba de irrigação. 
Foram coletadas amostras do solo da estufa para análise laboratorial realizada na 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) a fim de se 
obter informações sobre a composição do mesmo. Para identificar de modo laboratorial 
a capacidade de campo foi utilizado o método gravimétrico, que consistiu em secar as 
amostras em uma estufa de laboratório durante um período de no mínimo 24h para que 
o solo atingisse seu teor mínimo de umidade, pesar as amostras de solo, adicionar uma 
quantidade conhecida de água de maneira que pudesse ser escoada, aguardar duas 
horas para verificar a quantidade de água que escoou e verificar o peso final da amostra. 
A prática foi realizada no laboratório de química da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), 
localizado no Prédio do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) e foram utilizados os 
seguintes materiais: Copos descartáveis de 200 ml; Uma balança de precisão; provetas 
de 100ml; Funis, Béquer de 100ml. Inicialmente Foram feitos diversos furos nas bases 
dos copos plásticos para escoamento e em seguida foi tirado a tara do copo na balança 
de precisão. Os copos foram marcados do 1 ao 6 com um marcador vermelho, para 
facilitar a distinção das seis amostras. Em cada copo foram depositadas 100 gramas 
das respectivas amostras de solo, 100 mililitros de água e em seguidas foram apoiados 
em funis que orientavam o escoamento da água para dentro da proveta de 100 mililitros. 
Passadas duas horas após o início do experimento, os copos com as amostras 
misturadas com água foram pesados novamente e os valores foram registrados, bem 
como a quantidade de água que escoou para a proveta. Seguindo as fórmulas sugeridas 
para calcular a capacidade de campo pelo método gravimétrico, a mesma foi calculada 
para cada uma das seis amostras trabalhadas e anotadas em uma tabela. Para 
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identificar a capacidade de campo em campo, seria necessário o sensor industrial de 
umidade de solo HidroFarm, fabricado pela empresa Falker e utilizado em aulas práticas 
dos cursos de Engenharia Florestal e afins da EAJ. O sensor estava com defeito e foi 
necessário um reparo para a posterior utilização. O procedimento se daria dentro da 
estufa utilizada para a plantação dos tomates junto de voluntários do curso de 
Engenharia Florestal. O solo que receberia o cultivo seria encharcado com água e 
haveria um duto permitindo o posicionamento dos três sensores capacitivos, para 
coletar os dados. Os voluntários, por terem conhecimento do manuseio do equipamento 
e entendimento da dinâmica da umidade do solo, atentariam ao comportamento da 
umidade do solo após a suspensão da água usada para o encharcar. Os voluntários 
seriam responsáveis por avisar o momento em que o solo estaria em sua capacidade 
de campo e, neste momento, seriam registrados os valores lidos pelos sensores que 
estariam posicionados de maneira adequado para a leitura. 
 

Resultados e Discussões 

 
Toda a pesquisa de preço e informações referentes às alternativas de sensores 
substitutos culminaram na escolha do SKU:SEN0193. Sobre o sensor foi encontrado um 
artigo que trata da calibração do mesmo e no site de uma empresa fabricante, DFRobot, 
foi encontrado o esquemático do produto, além de exemplos de aplicações de 
monitoramento de umidade de solo e a melhor acessibilidade econômica. A compra foi 
realizada na plataforma Mercado Livre devido às condições de preço e frete. Foram 
comprados 4 sensores, três para serem efetivamente utilizados e um para prevenir 
algum possível problema, totalizando R$ 159,90 com recursos próprios. As leituras 
feitas tanto no ESP32 quanto no Arduino Uno se mostraram equivalentes. O ESP32 
possui um conversor analógico digital de 12 bits de resolução, já o arduino 10. No ESP32 
o valor das leituras apresentado pelos sensores resistivos no monitor serial do Arduino 
IDE foi de 4095 tanto para o solo seco quanto para o solo úmido, já no Arduino Uno 
esse valor foi de 1023 para os dois estados do solo. O defeito dos sensores mostrou 
que, independente do dispositivo, eles tinham como saída o valor máximo, o que 
indicaria umidade mínima para qualquer estado do solo, problema constatado na 
primeira versão do sistema. A Ferramenta MQTTBox trouxe um ambiente que permitiu 
a criação de clientes MQTT para publicar e se inscrever em tópicos, além de várias 
outras informações de configuração. A ferramenta permitiu um amplo entendimento 
sobre a comunicação entre o NodeMCU e o Módulo Central. Com todo o conhecimento 
adquirido, o código do NodeMCU foi passado para o ESP32 sem muitas dificuldades. 
Em relação a comunicação Wi-Fi, foram utilizados exemplos básicos e intermediários 
prontos da biblioteca de exemplos do ESP32. Ao instalar a extensão do dispositivo no 
ambiente de desenvolvimento Arduino IDE, diversos exemplos, incluindo os que 
envolvem conexão Wi-Fi, são disponibilizados, o que facilitou no entendimento do 
código já feito e sua reescrita no ESP32. Para realizar os testes com a biblioteca eFLL, 
foi necessário uma base de conhecimento a respeito de Lógica Fuzzy, que foi adquirida 
em sala de aula com a disciplina de Inteligência Computacional. A biblioteca foi instalada 
no ambiente de desenvolvimento e importada para o ESP32. Foi feita uma simulação 
de uma possível modelagem. O modelo desenvolvido foi composto por três variáveis 
linguísticas denominadas: Encharcado; Seco, e Úmido. Estas foram associadas ao 
estado do solo. Foram escolhidos valores fictícios para representar a leitura dos 
sensores capacitivos, pois os mesmos ainda não haviam chegado. A simulação 
funcionou como esperado, a variação dos valores pré-definidos nos gerou variações nas 
variáveis linguísticas de modo que, ao simular uma leitura de baixa umidade a saída 
retornada era a variável linguística Seco e ao simular uma alta umidade Encharcado. 
Ao chegarem, os limites de leitura dos sensores capacitivos foram conferidos com um 
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experimento semelhante ao feito com o FC-28. As leituras, com os sensores 
posicionados verticalmente, referentes a umidade mínima tiveram média de 3284,5 (no 
range entre 0 e 4095), já os introduzindo na água a leitura apresentou uma média de 
1491,8. A variação das leituras entre os quatro sensores foi desconsiderável. Ao realizar 
a leitura com os sensores posicionados horizontalmente, foi notado que mais uma vez 
não houve diferença significativa. Diminuindo o valor máximo do mínimo, foi constatado 
que o sensor varia num intervalo de 1792 unidades. Com o relatório da análise 
laboratorial da EMPARN em mãos, os professores, dos cursos de Engenharia Florestal 
e afins, nos informaram que o solo em questão é do tipo arenoso e tem baixa retenção 
de água, além disso, nos ajudaram na interpretação de outros dados presente no 
documento. Concluiu-se que o solo perde umidade rapidamente e que a umidade ideal 
para manter a plantação em bom estado deve ser mantida muito próxima a capacidade 
de campo. Logo concluímos que os valores lidos pelos sensores quando o solo estiver 
em sua capacidade de campo devem ser tomados como alvo, onde valores lidos em 
tempo real devem estar no máximo 20% abaixo do valor que representa a capacidade 
de campo. O resultado referente ao método gravimétrico utilizado para a obtenção da 
capacidade de campo nos mostrou que, em média, escoou 56 mililitros de água para 
dentro das provetas de 100 mililitros, e o peso final da amostras foi de 134,74 gramas. 
Também mostrou que no meio do procedimento foi perdido em média 8,58 mililitros de 
água que podem ter ficado nas vidrarias (funil, béquer, proveta) e no transporte do copo 
furado até a balança de precisão. O que a fórmula do método gravimétrico indicou foi 
que, em média, a capacidade de campo das amostras em porcentagem de solo utilizado 
foi de 43,33%, significa que as amostras atingiram sua capacidade de campo com 
aproximadamente 43,33% dos 100 ml de água utilizados. Para comparar o valor da 
capacidade de campo calculada de maneira laboratorial com a prática em campo, 
pretendia-se levar o sensor industrial HidroFarm para a estufa e realizar os testes como 
foram descritos na metodologia deste relatório, mas, devido a suspensão das atividades 
presenciais nos cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) em virtude da pandemia do novo coronavírus, as atividades foram suspensas 
por tempo indeterminado. 
 
Conclusão 

 
Tendo em vista as atividades que puderam ser feitas, pode-se observar que o ESP32 é 
um dispositivo que pode facilmente substituir o Arduino Pro Mini e o NodeMCU, 
empregando maior precisão, robustez e poder de processamento ao sistema. Ao longo 
dos testes feitos com os sensores capacitivos, devido ao tipo de proteção utilizada na 
fabricação, os mesmos não apresentaram variações nas leituras feitas, e nenhuma parte 
do sensor iniciou qualquer processo de oxidação ou corrosão, comprovando, até o 
momento, maior durabilidade. A biblioteca eFLL apresentou o comportamento esperado 
nas simulações feitas no ESP32, provando-se uma real possibilidade para realizar a 
ponderação dos sensores capacitivos. Uma vez formulado o método de obtenção da 
capacidade de campo na prática junto às novas tecnologias empregadas no projeto, 
espera-se que no futuro o sensor capacitivo SKU:SEN093, ESP32 e a biblioteca eFLL 
façam parte do produto final, alcançando o objetivo de ter um sistema automatizado e 
de confiança para irrigação de tomate em estufa. Com a renovação do projeto por mais 
um ano, pretende-se concluir a implementação dos sensores capacitivos e do ESP32 
ao sistema. Num primeiro momento, implementar a mesma lógica de irrigação usada 
com os FC-28 nos SKU:SEN0193 e em seguida utilizar o ponderamento através da 
lógica fuzzy para uma comparação de gastos. Para medir o consumo, pretende-se 
adicionar um dispositivo medidor de potência elétrica a fim de monitorar o consumo 
elétrico. O consumo de água será obtido através de uma relação entre a vazão da 
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bomba d’água e o tempo em que a mesma fica ligada. A avaliação da saúde da planta 
se dará com a avaliação do técnico responsável pelas culturas manejadas na estufa. O 
ESP32 é um Microcontrolador com muitos recursos computacionais e alto poder de 
processamento. Este, em projetos futuros, pode agregar mais precisão ao sistema com 
a adição de mais sensores como de temperatura, luminosidade, umidade do ar e etc. 
Também tem mais espaço de memória para a utilização de diversas novas tecnologias 
em conjunto, tornando o sistema cada vez mais completo. 
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TÍTULO: Aquisição e transmissão de dados de massa e variação de massa de grãos 

com ESP32 

Resumo 

Diante da baixa utilização ou da ausência de ferramentas tecnológicas no setor de grãos 
do país e tendo em vista o aumento da produtividade brasileira neste ramo, este projeto 
teve como objetivo desenvolver um sistema computacional com instrumentos e técnicas 
referentes à automação e sistemas embarcados para dar ao usuário a possibilidade de 
monitorar e controlar remotamente, através de uma interface com informações e 
gráficos, variáveis importantes do processo de armazenagem dos grãos, como 
temperatura, massa e umidade dentro de um silo de armazenamento, para desta forma 
auxiliar o produtor a obter uma otimização na durabilidade destes produtos. 
 
Palavras-chave: Sistemas embarcados, Controle PID, Automação de Silos, IoT. 

TITLE: Mass data acquisition and transmission and grain mass variation with ESP32 

Abstract 

In view of the low use or absence of technological tools in the country's grain sector and 
in view of the increase in Brazilian productivity in this field, this project aimed to develop 
a computer system with instruments and techniques related to automation and 
embedded systems to give the user the possibility to remotely monitor and control, 
through an interface with information and graphics, important variables of the grain 
storage process, such as temperature, mass and humidity inside a storage silo, in order 
to assist the producer to obtain an optimization on the durability of these products. 
 
Keywords: Embedded Systems, PID Control, Silo Automation, IoT. 

Introdução 

Os avanços da ciência e tecnologia impulsionaram um significativo aumento na 
produção alimentícia mundial. Só nos últimos 50 anos a capacidade produtiva agrícola 
cresceu entre 2,5 a 3 vezes, isso permitiu que a produção de alimentos fosse grande o 
suficiente para acompanhar o aumento populacional. (AGROSMART, 2016) No Brasil, 
segundo um relatório encomendado pela Fiesp ao longo da próxima década, a produção 
brasileira de grãos deverá crescer 45%, chegando a 343 milhões de toneladas 
(REVISTA GLOBO RURAL, 2020), e o Crescimento do meio rural não será parado ainda 
que diante da pandemia do novo coronavírus. O PIB do setor agropecuário ainda deve 
registrar crescimento de 2,5% em 2020 (IPEA, 2020). Apesar do crescimento recente e 
das estimativas otimistas sobre a produção de alimentos nacional, especificamente no 
setor de grãos há o grande desafio de não haver locais de armazenamento (silos, 
galpões) suficientes e adequados situados próximos aos locais de colheita. Uma 
pequena parcela da capacidade armazenadora se situa em propriedades rurais e 
possuem grandes deficiência em estrutura e tecnologia. Grande parte da produção de 
grãos no país vem de pequenos e médios produtores. Neste setor são usados depósitos 
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e galpões sujeitos a ataques de insetos, ausentes de secagem eficiente, além do 
previsível desenvolvimento de insetos, ácaros e microorganismos, estimula o 
metabolismos dos grãos, consumindo substância de reservas, causando deteriorações 
e diminuindo a qualidade. Umidade e temperatura inadequadas no interior das unidades 
de armazenamento, associadas a deficiências no manejo operacional, maximizam 
esses efeitos (ELIAS, OLIVEIRA, VANIER, 2017). O Armazenamento de grãos é uma 
etapa de grande importância da produção de uma safra, uma vez que se realizada de 
maneira correta, evita prejuízos com a deterioração dos grãos, a principal missão deste 
processo é conservar os grãos em condições adequadas para preservar a qualidade 
nutritiva e quantidade dos produtos até o momento do consumo. Alguns fatores como 
temperatura, massa e umidade dos grãos influenciam diretamente na qualidade dos 
grãos (FERRASA, 2008). Ainda que silos modernos possuam amplo amparato com 
sistemas automáticos de secagem e aeração, e que permitam a recirculação e 
movimentação de grãos, carecem de instrumentação tecnológica adequada para 
monitoramento e controle remoto dessas variáveis. A Internet das Coisas ou Internet of 
Things (IoT) possui inúmeras aplicações no ambiente rural. O monitoramento das frotas, 
segurança das fazendas e a reconfiguração/integração de toda a cadeia logística, desde 
a produção até a entrega dos produtos nos centros distribuidores, são apenas alguns 
dos exemplos de uso possíveis. Com o desenvolvimento de sensores cada vez mais 
avançados, ficou simples coletar e processar um enorme número de dados em tempo 
real com elevada precisão (V2COM, 2020). Em IoT sensores permitem com que se 
tenha informações de qualidade sobre cultivo, clima local e o solo, temperatura e etc. 
Além disso, é possível obter informações que vão além da percepção humana. Eles 
potencializam e agilizam a coleta de dados (LAVOURA10, 2018), com eles é possível 
saber a situação de um sistema de produção em tempo real e assim auxiliar o produtor 
no processo da tomada de decisão. 
 
Metodologia 

 
Neste projeto toda a instrumentação utilizada está presente no Laboratório de 
Tecnologias Aplicadas às Ciências Agrárias (TAPIOCA) da Escola Agrícola de Jundiaí 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entre os equipamentos, foi utilizado 
um kit de secagem de grãos fabricado pela empresa T&S, como base para teste, por ter 
um silo acrílico e possuir células de carga de formato S para obtenção de dados de 
massa de forma precisa e performática, sendo ideal para medição de massa em objetos 
extremamente leves como grãos. Além disso o kit também possui o controlador PID 
NOVUS n1100 fabricado pela empresa NOVUS, que possibilita a simulação de forma 
laboratorial de controles de massa e temperatura dentro do silo. Ademais foi utilizado o 
Arduino, que se baseia em uma plataforma, consistida em hardware e software de 
código aberto e de simples utilização, onde a placa é capaz de ler entradas como 
sensores e de mandar saídas e ativar mecanismos de acordo com o que é programado 
a fazer (ARDUINO, 2020). A linguagem de programação utilizada no projeto foi o 
JavaScript, se trata de uma linguagem leve, interpretada e baseada em objetos com 
funções de primeira classe, é a linguagem de script utilizada em páginas Web, mas 
usada também em ambientes sem browser como o Node.js. A linguagem é baseada em 
protótipos, multi-paradigma e dinâmica, suporta programação funcional e orientada à 
objetos (MDN WEB DOCS, 2020). O Projeto foi desenvolvido através da utilização de 
alguns frameworks e bibliotecas, um deles é o framework Vue.js, que se consiste em 
um framework progressivo para construção aplicações web de página única e de 
interfaces com o usuário. De maneira oposta à outros frameworks monolíticos, o Vue é 
projetado desde o início para ser adotado de forma incremental. A biblioteca principal é 
focada apenas na camada de visão e é fácil de entender e integrar com outras 
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bibliotecas ou projetos existentes (VUE.JS ORG, 2020). O Vue é uma tecnologia web e 
para usá-lo em uma aplicação nativa capaz de ser executada no Windows, Linux e 
MacOS, foi utilizado outro framework, o Electron JS, que se trata de um framework que 
permite ao desenvolvedor criar aplicações desktop nativas, usando tecnologias da web. 
É um projeto de código aberto iniciado por Cheng Zhao, engenheiro do GitHub 
(BRAINHUB, 2020). O Electron JS ajuda e poupa tempo do desenvolvedor, uma vez 
que com somente um código fonte, ele pode transformar uma aplicação web em uma 
nativa de Linux, Windows e MacOS, sem precisar ter conhecimento de diferentes 
linguagens de programação (ALIBABA CLOUD, 2018). Os frameworks Vue e Electron 
necessitam do Node.js para funcionar, desta forma foi necessária a utilização do Node.js 
que é um ambiente de execução JavaScript assíncrono e orientado a eventos (NODE.JS 
ORG, 2020). Com o Node.js é possível executar a linguagem JavaScript fora de 
navegadores da web. A programação do Arduino se dá na linguagem de programação 
C++, não no JavaScript, desta forma foi necessário programar o Arduino com um 
algoritmo denominado Standard Firmata, que faz com que o Arduino esteja apto a 
receber comandos via porta serial USB, com este algoritmo é possível obter sinais e 
controlar o Arduino através de diferentes linguagens de programação desde que o 
Arduino permaneça conectado à porta USB do computador. Para fazer uma execução 
JavaScript no Node se comunicar com o Arduino foi utilizado um pacote do Node 
denominado Firmata.js, permitindo assim com que o código JavaScript seja capaz de 
monitorar os dados vindos do Arduino e controlar a saída, possibilitando o controle da 
temperatura. Para construção de gráficos dinâmicos que permitem a visualização dos 
dados de temperatura em tempo real foi usada a biblioteca Plotly.js do JavaScript e para 
plotar gráficos de experimentos realizados foi usado um script na linguagem Octave, 
que se trata de uma linguagem de alto nível, destinada principalmente a cálculos 
numéricos e que fornece uma interface de linha de comando conveniente para resolver 
problemas lineares e não lineares numericamente e para executar outras experiências 
numéricas (GNU OCTAVE, 2020). 
 
Resultados e Discussões 

 
O projeto obteve resultados incompletos, em relação aos objetivos iniciais, uma vez que 
o trabalho dependia de atividades presenciais e de instrumentação presente no 
laboratório da instituição, o que ficou impossibilitado com a paralisação das atividades 
presenciais em razão da pandemia do novo coronavírus, sobretudo este trabalho teve 
como resultado um sistema computacional de código aberto, podendo ser acessado em: 
https://github.com/yuredev/smartsilo, multi-plataforma, com interface prática e 
comunicação com o arduino, que não só permite ao usuário a visualização em tempo 
real da temperatura interna do silo, bem como a possibilidade de controlá-la de maneira 
remota, usando 2 tipos diferentes de controle, o liga-desliga e o PID. Além disso o 
sistema desenvolvido permite a realização de experimentos de controle PID, salvando 
gráficos como imagens no sistema de arquivos para futura visualização e análise. Como 
parte adicional também foi desenvolvido um site para divulgação do projeto, e que pode 
ser acessado no endereço: https://smartsilo.netlify.app/html/sobre.html. Como parte 
incompleta está a migração da utilização da placa Arduino para o microcontrolador 
ESP32, nesta etapa houveram problemas de incompatibilidades em relação ao 
Standard Firmata, algoritmo anteriormente utilizado no Arduino, fazendo com que este 
processo tomasse muito tempo do trabalho. Todavia foram desenvolvidas adaptações 
através da utilização de mensagens SySex, contornando assim o problema, contudo a 
finalização desta etapa não foi possível em decorrência da paralisação das atividades 
presenciais, interrompimento esse que também impossibilitou o desenvolvimento da 
etapa de monitoramento e controle de massa e umidade. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3551 

 

 
Conclusão 

 
Este trabalho abordou um sistema de monitoramento e controle integrados da 
temperatura interna de um silo de armazenamento de grãos, desenvolvido na unidade 
da Escola Agrícola de Jundiaí pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, obtendo resultados incompletos, porém satisfatórios nas etapas de construção 
da interface e no monitoramento e controle da temperatura, ficando como pendentes as 
etapas de migração para o ESP32 e a de monitoramento e controle de massa e 
umidade, podendo assim ser partes a serem abordadas e desenvolvidas em trabalhos 
futuros, onde tambem poderia ser integrado o controle em malha aberta e o salvamento 
na nuvem de dados referentes ao processo de secagem dos grãos. 
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Figura 1 - Disposição dos sensores no silo didático de secagem de gãos 

 

 

Figura 2 - SmartSilo (Software multiplataforma) 
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Figura 3 - Representação do funcionamento do SmartSilo 

 

 

Figura 4 - Diagrama de blocos do controle Liga/Desliga 
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Figura 5 - Diagrama de blocos do controle PID 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3555 

 

CÓDIGO: ET0380 

AUTOR: JULIANA FREIRE PEQUENO DE SANTIAGO CARVALHO 

ORIENTADOR: JOSENALDE BARBOSA DE OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: CoMFiBis PSO: Integração da Computação, Matemática, Fisica e Biologia no 

Estudo de Otimização por Enxame de Partículas em Problemas nas Ciências Agrárias 

Resumo 

Observa-se que a necessidade de encontrar a melhor solução o mais rápido e com 
menos material possível se torna cada vez mais presente em nossa sociedade 
atualmente, e é visualizado em um futuro próximo, no qual a tecnologia da informação 
será muito utilizada. Com isso, a utilização de algoritmos de otimização, como o Particle 
Swarm Optimization, se torna necessária para o desenvolvimento de todas as áreas, 
como por exemplo, na área agrícola. À vista disso, este trabalho visa alcançar uma 
representação e perspectiva a respeito do funcionamento do algoritmo supracitado. 
Assim, o entendimento e o interesse nessa área de atuação aumentariam, o que 
facilitaria a modernização. Alguns exemplos práticos de atuação do algoritmo é, a 
necessidade de se utilizar um determinado grupo específico que seja mais eficiente para 
encontrar a solução final, assim, pode-se aplicar em necessidades médicas, agrárias, 
entre outras. 
 
Palavras-chave: Otimização - Ciências agrárias - Tecnologia da Informação - PSO 

TITLE: CoMFiBis PSO: Integration of Computation, Mathematics, Physics and Biology 

in the Study of Particle Swarm Optimization in problems in the agrarian sciences. 

Abstract 

It is observed that the need to find the best solution as quickly and with as little material 
as possible becomes more and more present in our society, and is seen in the near 
future, in which information technology will be widely used. Thus, the use of optimization 
algorithms, such as Particle Swarm Optimization, is necessary for the development of all 
areas, for example, in the agricultural area. In view of this, this work aims to achieve a 
representation and perspective regarding the operation of the aforementioned algorithm. 
Thus, the understanding and interest in this area of activity would increase, which would 
facilitate modernization. Some practical examples of how the algorithm works are the 
need to use a specific group that is more efficient to find the final solution, so it can be 
applied to medical and agrarian needs, among others. 
 
Keywords: Optimization - Agrarian Sciences - Information Technology - PSO 

Introdução 

O termo otimização na matemática é usado na busca pelos pontos máximo e mínimo 
das funções, a partir de uma seleção de amostra em um universo estatístico. Já os 
algoritmos de otimização visam utilizar a otimização para a resolução e análise de 
problemas e situações reais, procurando soluções mais favoráveis e econômicas para 
eles. A categoria destes algoritmos bioinspirados estuda: o comportamento de 
inteligência coletiva, algoritmos evolucionários - Inteligência artificial, redes neurais e 
sistemas imunológicos artificiais. Neste trabalho, foi-se explorado a aplicação destes 
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algoritmos na área da inteligência coletiva, por meio do estudo de comportamentos de 
enxames, com o algoritmo: Particle Swarm Optimization (PSO). Em termos biológicos, 
o PSO é baseado no estilo de vida dos pássaros, e como eles se organizam em 
sociedade, focando em seu voo e comunicação entre o enxame. Na matemática, esse 
algoritmo explora bastante a área da estatística e probabilidade, por exemplo, o campo 
de estudo do desvio padrão e da variância é averiguado na veracidade e precisão do 
resultado deste código, assunto o qual será abordado mais à frente. Em termos físicos, 
o algoritmo representa as movimentações das partículas com propriedades vetoriais: 
“Exploration” e “Exploitation”, alterando módulo,direção e sentido das mesmas. A 
“Exploration” ocorre enquanto a partícula desconhece a localização do ponto ótimo da 
função contínua, se movimenta de modo mais aleatório, buscando-o; e quando se 
aproxima, atenua sua movimentação, para alcançar precisamente seu objetivo; fase 
denominada “Exploitation”. Nesse contexto, a plataforma eletrônica Arduino, a qual é 
um ambiente de prototipagem eletrônico que possui sua própria linguagem baseada no 
C++, foi-se integrada ao projeto com o objetivo de usar-se de extensões para 
usufruirmos no desenvolvimento deste. A extensão escolhida foi o conjunto de matrizes 
de LED 8x8, o qual usamos para a melhor visualização dos algoritmos funcionando, de 
forma a permitir uma facilitação na interpretação e demonstração do funcionamento dos 
algoritmos. Entretanto, após o aprendizado do funcionamento da matriz de LEDs, o 
estado mundial de pandemia afetou o projeto com essas. Assim, iniciou-se o trabalho 
com uma plataforma virtual, construindo-se uma interface gráfica com a resolução e 
interação dos usuários. Isto posto, o objetivo deste projeto é uma resolução para uma 
melhor apresentação e ensino do funcionamento destes algoritmos. Assim, além de 
visualizarmos o gráfico e as funções matemáticas, o plano cartesiano também seria 
contabilizado. A ideia é integrar 4 conjuntos ou mais de matrizes, assim formando um 
plano cartesiano. Utilizamos a lógica da geometria analítica, trabalhando com os pontos 
cartesianos (×,y). Todas as funções que utilizaremos para testar os algoritmos são 
função de pontos mínimos, ou seja, procuram estar próximas do 0. Em linguagem real, 
é o resultado que mais econômico e otimizado do problema. 
 

Metodologia 

 
Neste trabalho, foi utilizado um kit de matrizes de LED 8x8, componente eletrônico da 
plataforma de prototipagem Arduino, e um Arduino Uno disponível no laboratório de 
pesquisa da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ - UFRN), na linguagem de programação 
própria, chamada Arduino . Além disso, utilizou-se o ambiente de desenvolvimento 
integrado e gratuito open-source NET BEANS, linguagem de programação Java, 
JavaFX e XML, e a ferramenta de layout integrada, o SceneBuilder. Ademais, foi-se 
utilizado dois códigos base do Particle Swarm Optimization para consulta e ajuda no 
desenvolvimento deste trabalho, um escrito na linguagem de programação Octave, e 
outro na linguagem Java, porém, voltado para o PSO binário. 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente, a pesquisa do Particle Swarm Optimization gerou diversos aprendizados 
sobre assuntos em áreas das ciências exatas, como por exemplo, matrizes - 
matemática, vetores - física, organização biológica dos pássaros - biologia, e além disto, 
a área computacional, com a presença, por exemplo, de números randômicos 
(aleatórios), estes são a base do algoritmo supracitado. Dessa maneira, a integração 
destes tópicos permitiu o conhecimento a respeito de várias funções matemáticas e de 
linguagens de programação. A partir disso, a tradução do algoritmo de Octave para Java 
foi realizada com sucesso, e além disto, foi-se desenvolvido funções para a integração 
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com a plataforma do Arduino e com a interface gráfica, as quais abordarei a seguir. A 
conexão entre o Arduino e o NetBeans foi realizada, transmitindo-se os dados que 
vinham do algoritmo do PSO para a plataforma do Arduino por meio da porta Serial e 
utilizando variáveis do tipo Byte. Infelizmente, não conseguimos transmitir números 
negativos e progredir com a organização do código e printagem deste nas matrizes de 
LED. Por outro lado, conseguimos realizar alguns testes em que a conexão entre essas 
duas plataformas de desenvolvimento estava funcionando. Por conseguinte, adquirimos 
experiência e aprendizado ao pesquisar sobre a conexão entre o NetBeans e o Arduino, 
ao testar alguns códigos encontrados pela internet, e realizar testes com a porta Serial. 
Isto posto, a outra discussão foi a respeito da programação de uma Interface gráfica que 
mostrasse o resultado do algoritmo PSO na tela. Assim, uma grande questão foi a 
tradução das posições do ponto cartesiano para o componente GridPane (Componente 
do SceneBuilder, aplicativo que cria as interfaces gráficas do JAVAFX), em que esse 
componente possui a formatação de uma tabela. Dessa maneira, trabalhamos com duas 
linhas de raciocínio que caminham juntas, porém não podem influênciar uma a outra, ou 
seja, a organização e estrutura do funcionamento do PSO em si, bem como a 
construção de uma transmissão dos resultados para a lógica de funcionamento da 
interface gráfica. A partir disso, o arredondamento dos números aleatórios foi 
fundamental para melhor visualização e printagem na interface. Dessa maneira, pode-
se analisar como o aprendizado do Particle Swarm Optimization engloba diferentes 
áreas do conhecimento, como matemática, biologia, física e computação. Além de que, 
a área dos algoritmos de inteligência coletiva são cada vez mais presentes no estudo 
da inteligência artificial. 
 
Conclusão 

 
Esse trabalho discorrou sobre a importância do estudo de algoritmos de otimização para 
a sociedade, desenvolvido na Unidade Escola Agrícola de Jundiaí. Assim, teve como 
resultado uma interface gráfica de representação do funcionamento do algortimo 
Particle Swarm Optmization (PSO), traduzido e desenvolvido para a linguagem Java. 
Ademais, a integração do algoritmo com as matrizes de LED não foi realizado, este é 
um ponto que pode ser melhor desenvolvido futuramente. 
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TÍTULO: CoMFiBis GWO: Integração da Computação, Matemática, Fisica e Biologia no 

Estudo de Otimização Lobo-Cinza (GWO) nas Ciências Agrárias 

Resumo 

A otimização de funções correntes opera de maneira complexa e à baixo custo, 
retornando dados ótimos destinados às mais diversas áreas de conhecimento. Este 
trabalho apresentará a otimização de modo didático e interativo, a fim de alcançar uma 
representatividade e perspectiva a respeito do funcionamento do algoritmo supracitado. 
 
Palavras-chave: Otimização; Ciências agrárias; Tecnologia da Informação; Lobo Cinza 

TITLE: CoMFiBis GWO: Integration of Computing, Mathematics, Physics and Biology in 

the Gray Wolf Optimization Study (GWO) in Agricultural Sciences 

Abstract 

The optimization of current functions operates in a complex and low cost manner, 
returning optimal data for the most diverse areas of knowledge. This work will present 
the optimization in a didactic and interactive way, in order to achieve a 
representativeness and perspective regarding the functioning of the aforementioned 
algorithm 
 
Keywords: Optimization; Agrarian sciences; Information Technology; Gray Wolf 

Introdução 

Caracterizando um mercado em apogeu, a área da Tecnologia da Informação se tornou 
imprescindível para a vida, estando abrangentemente presente na vida humana. Com a 
necessidade de buscar sempre a melhor solução, mais rápida e monetariamente 
acessível, um meio numérico e preciso se tornou fortemente utilizado. Sendo utilizado 
principalmente em funções correntes algoritmos de otimização, como Gray Wolf 
Optimization, foram desenvolvidos como alternativa para a aquisição de dados ótimos 
nas mais diversas áreas, tendo a agrária incluída, pela falta de um meio perfeito. Assim, 
o entendimento e o interesse nessa área de atuação aumentariam, o que colabora para 
o desenvolvimento global. Buscando tornar acessível à população, o enfoque será a 
plotagem das partículas otimizadas, tornando a otimização didática e conhecida. 
 

Metodologia 

 
Ao respeito de hardware, foram utilizadas 4 matrizes de LED 8x32, componente 
eletrônico da plataforma de prototipagem Arduino, e microcontroladores Arduino Uno, 
ambos disponibilizados pela Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ/UFRN). Em software, 
utilizou-se os compiladores open-source NetBeans e Arduino, e as linguagens de 
programação Java, JavaFX e XML e Arduino. 
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Resultados e Discussões 

 
A ideia inicial era a de que a visualização fosse implementada com auxílio da plataforma 
do Arduino Uno e o conjunto de Matrizes de LED, em conexão serial com o Java; porém, 
houveram inconvenientes com os fios e as entradas macho-fêmea que estavam inclusas 
às matrizes, que, para solucionar-los, seria necessário solda, que só era disponível no 
ambiente do laboratório da EAJ. Com a suspensão das aulas, esse método se incabível 
e de difícil conclusão. O novo meio encontrado utilizava JavaFX e uma interface que 
simula matrizes de LED virtualmente, o que facilitou o desenvolvimento, por não haver 
a dificuldade de integrar duas plataformas distintas e com fins diferentes. 
 

Conclusão 

 
Este trabalho buscou implementar otimização em uma função corrente na área agrária, 
onde a visualização do movimento das partículas e a captura de dados seria divulgada 
e explicada de maneira didática e acessível, todavia, com os incidentes relacionados a 
hardware, e o contexto pandêmico global, a ideia inicial foi mudada. Utilizando a Função 
Rosenbrock como Benchmark, num ambiente de 16x16, as partículas geradas pelo 
GWO são criadas a partir das equações do algoritmo, enviadas para o JavaFX e o XML, 
onde foi desenvolvida a interface, e plotadas em matrizes virtuais. 
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TÍTULO: Bioadsorventes derivados de finos de carvão de munguba para remoção de 

metais 

Resumo 

 

O presente trabalho buscou valorizar o resíduo proveniente da casca do fruto da 
munguba através da sua aplicação como potencial bioadsorvente para o tratamento da 
água produzida, avaliando a remoção de metais como cobre, chumbo e cromo pelo 
método de adsorção em banho finito. O bioadsorvente utilizado foi o carvão da casca 
do fruto da Pachira aquatica Aubl, munguba. O material foi caracterizado através de 
análises imediatas, MEV e FT-IR. Posteriormente, foram realizados os ensaios de 
adsorção para obtenção da eficiência de remoção dos metais, bem como as isotermas 
de adsorção. As bandas de FT-IR demonstram que o material possui grupos orgânicos 
presentes na lignina, celulose e hemicelulose; a micrografia mostrou que sua superfície 
contém poros com diferentes diâmetros. Essas características são favoráveis para 
processo de adsorção, indicando que a utilização desse material é viável para tal 
processo. A confirmação da viabilidade foi realizada através dos testes de adsorção que 
mostraram que os metais foram completamente adsorvidos com 10 g/L (0,5 g em 50 mL 
de solução) de bioadsorvente em solução. A partir dos gráficos linearizados dos 
modelos de Lagmuir e Freundlich foi possível concluir que o modelo de Langmuir se 
ajustou melhor aos dados experimentais de todos os metais, apresentando valores de 
R² maiores em todos os casos. 

 
 
Palavras-chave: bioadsorção, tratamento de efluentes, pachira aquática, metais. 

TITLE: Bioadsorbers derived from munguba coal fines for metal removal 

Abstract 

 

The present work sought to enhance the residue from the peel of the munguba fruit 
through its application as a potential biosorbent for the treatment of produced water, 
evaluating the removal of metals such as copper, lead and chromium by the finite bath 
adsorption method. The bio-adsorbent used was the charcoal from the peel of the fruit 
of Pachira aquatica Aubl, munguba. The material was characterized through immediate 
analysis, SEM and FT-IR. Subsequently, adsorption tests were carried out to obtain the 
metal removal efficiency, as well as the adsorption isotherms. The FT-IR bands 
demonstrate that the material has organic groups present in lignin, cellulose and 
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hemicellulose; the micrograph showed that its surface contains pores with different 
diameters. These characteristics are favorable for the adsorption process, indicating that 
the use of this material is viable for such a process. Viability confirmation was carried out 
through adsorption tests that showed that the metals were completely adsorbed with 10 
g / L (0.5 g in 50 mL of solution) of bioadsorber in solution. From the linearized graphs 
of the Lagmuir and Freundlich models, it was possible to conclude that the Langmuir 
model was better adjusted to the experimental data of all metals, presenting higher R² 
values in all cases. 

 
 

Keywords: biosorption,water treatment,metals, pachira aquatica 

Introdução 

O petróleo é essencial para movimentar a sociedade, seja como fonte de energia ou 
como algum de seus derivados, ele se faz presente na rotina de quase todo ser humano. 
Em dezembro 2019, a produção de óleo bruto no Brasil superou 3,1 milhões de barris 
por dia, sendo que a quantidade de resíduos do processo extrativista é muito maior do 
que de óleo, principalmente no que diz respeito ao seu efluente mais preocupante: a 

água produzida (ANP, 2019). 

O volume de água produzida extraída de um poço pode ser até dez vezes maior do que 
o de óleo e só aumenta com o tempo de atividade de um campo, tornando-a alvo de 
grande preocupação no quesito ambiental. Pois, em sua composição existe a presença 
de sais e metais pesados em quantidades muito elevadas, gotículas de óleo em 
suspensão, compostos orgânicos dissolvidos e voláteis, além de outros aditivos 
provenientes do próprio processo de extração do petróleo (GABARDO, 2007; GOMES, 
2014). 

Todos esses componentes apresentam riscos ao meio ambiente, mas os compostos 
orgânicos e os metais pesados são os maiores responsáveis pela alta toxicidade desse 
efluente, principalmente pelo seu caráter cancerígeno. Por isso, a água produzida 
precisa passar por tratamentos antes de ser descartada em corpos hídricos ou 
reinjetada no processo produtivo. O tipo de tratamento empregado vai variar de acordo 
com as características do poço, do óleo e da própria água. Sendo os componentes 
dissolvidos aqueles mais difíceis de serem removidos, necessitando do emprego de 
técnicas de remoção mais eficazes como uso de membranas, separadores e processos 

de adsorção. (ARAÚJO, 2017; GOMES, 2014). 

A adsorção é uma operação unitária bastante utilizada na indústria para separação de 
componentes específicos e no tratamento de efluentes. Neste fenômeno, certas 
moléculas presentes em um fluído (adsortivo) são atraídas para a superfície de um 
sólido (adsorvente) por um tempo finito, devido ao desbalanceamento de forças. A 
eficiência de remoção e o custo de um processo de adsorção está intimamente 
relacionada com o adsorvente aplicado e com as condições operacionais (temperatura, 
tempo de contato/retenção, pH do fluído, entre outros). (BRAGA, 2008; NASCIMENTO 
et al., 2014). 

No que diz respeito a baixo custo e alta eficiência de remoção, os bioadsorventes vêm 
se tornando uma alternativa cada vez mais plausível. Eles são materiais de origem 
orgânica, muitas vezes resíduos de processos industriais ou agropecuários, com alto 
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apelo ambiental e ampla disponibilidade ao redor do mundo. Sua composição química 
inclui biopolímeros como a celulose, hemicelulose e lignina, o que lhe confere grupos 

funcionais bastante desejados para a adsorção. 

Os carvões vegetais são um tipo específico de bioadsorvente que se referem às 
biomassas que passam pelo processo de carbonização. Por não necessitarem de 
ativação química e nem de temperaturas muito altas durante o seu processo de 
produção, estes materiais são ambientalmente e economicamente atrativos. Sua 
estrutura altamente porosa e a presença de grupos funcionais que possuem grande 
afinidade com metais e compostos orgânicos os tornam extremamente favoráveis na 
remoção desses contaminantes (LI et al., 2017). 

Por isso, este trabalho buscou valorizar o resíduo proveniente da casca do fruto da 
Pachira aquatica Aubl. (Munguba) através da sua carbonização e aplicação como 
potencial bioadsorvente para a remoção de chumbo e cobre, metais presentes na água 
produzida. Diferentemente do plano de trabalho original, onde seriam utilizados os finos 
de carvão do processo de carbonização da jurema preta (Mimosa tenuiflora), que 
precisou ser alterado devido a paralisação das atividades em função da COVID-19. 

 
Metodologia 

 

Material Bioadsorvente 

Os frutos de Pachira Aquatica Aubl. foram coletados na cidade de Natal - Rio Grande 
do Norte. As cascas foram colocadas para secar na estufa por 24 h a 100 °C, assim que 
separadas da polpa dos frutos. Após a secagem, elas foram levadas a uma mufla para 
o processo de carbonização seguindo as condições descritas por CORREIA (2019): com 
taxa de aquecimento de 1,87 °C/min, temperatura máxima de 450 °C e tempo de 
residência de 4 h. 

O carvão da casca do fruto da munguba (CCFM) obtido após o processo de 
carbonização foi triturado manualmente e macerado para redução do tamanho dos 
grãos. Posteriormente, foi peneirado para separação das partículas com granulometria 
média igual a 0,571 mm. Após peneirado, o material foi lavado em água deionizada e 
colocado para secar em temperatura ambiente por 24 h. 

Caracterização do bioadsorvente 

As análises realizadas no material foram: análises imediatas, microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) e espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR). 

As análises imediatas consistem em determinar o teor de umidade, cinzas, voláteis e 
carbono fixo de uma amostra. A caracterização foi realizada em triplicata, com auxílio 
de balança de precisão, estufa, mufla e cadinhos de porcelana. Os procedimentos 
seguidos foram baseados nas normas ASTM E871-82, ASTM E1755-01, ASTM E872-
82 e ASTM 3172-89. Os valores finais obtidos são o resultado da média aritmética das 
triplicatas. 
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A detecção dos grupos funcionais existentes na superfície do bioadsorvente foi 
analisada pelo FT-IR, a partir do método da pastilha de halogeneto alcalino, descrito na 
ASTM E1252 – 98 (reaprovada em 2013), que é destinado a materiais sólidos em geral. 
Os espectros foram obtidos para a região de 4000 a 400 cm-1, no modo transmitância, 
através do equipamento espectrofotômetro de infravermelho por transformada de 
Fourier da Shimadzu IRPrestige-21. 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada com o intuito de apresentar o perfil 
morfológico do carvão da casca do fruto da munguba (CCFM). As micrografias foram 
realizadas num microscópio de mesa Hitachi modelo TM-3000 operando em 15,0 kV e 
com escala de ampliação entre 15 e 30000x. 

Isoterma de adsorção 

Para simular o meio da água produzida, onde vários metais coexistem, foram 
preparadas soluções estoque multielementares com concentração de 100 mg/L dos 
íons metálicos a serem estudados. O preparo da solução se deu através da dissolução 
dos sais Pb (NO3)2, Cu (NO3)2.6H2O da marca VETEC com 99% de pureza e Cr 
(NO3)2.9 H2O, da marca Sigma-Alderich também com 99% de pureza. Eles foram 
solubilizados em água deionizada sob agitação constante e transferidos para um balão 
volumétrico, que foi aferido, tampado e homogeneizado logo em seguida. Essa solução 
estoque foi posteriormente diluída até a concentração de 50 mg/L e chamada de solução 
padrão, possuindo pH igual a 5,0. 

Os experimentos para avaliar a capacidade de adsorção do carvão da casca do fruto da 
munguba foram realizados em escala laboratorial e em duplicata, através do método de 

banho finito (batelada). 

Para o estudo da isoterma de adsorção do CCFM, as massas de bioadsorvente (0,0; 
0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; e 1,4 g) foram pesadas em erlenmeyers 
de 125 mL, no qual foram adicionados 50 mL da solução padrão multielementar de 50 
mg/L. Em seguida, os recipientes foram devidamente fechados e colocados sob 
agitação constante a 150 rpm por 180 minutos. Ao fim do tempo de contato estipulado, 
foi realizada a separação sólido-líquido através da filtração utilizando papel filtro 
qualitativo. Este procedimento também foi realizado para o branco, ou seja, sem o 
material bioadsorvente a fim de identificar qualquer interferência do processo de 
filtração. 

A leitura da concentração de íons de chumbo, cobre e cromo em solução após o 
processo de adsorção foi realizada num espectrofotômetro de absorção atômica (EAA) 
Shimadzu AA_6300 com atomização por chama. O gás acetileno foi empregado como 
comburente a uma temperatura aproximada de 2300 °C e velocidade de queima de 260 
cm/s. As lâmpadas usadas foram de catodo oco com λ=324,7 nm para o cobre, λ= 217,0 
nm para o chumbo e λ=357,9 nm para o cromo. 

As leituras no EAA foram feitas levando em consideração as limitações do equipamento 
para cada metal, ou seja, as faixas de detecção das concentrações não seriam iguais. 
Por isso, foram construídas curvas de calibração utilizando padrões de 1000 mg/L 
(mostradas nas Figuras 1,2 e 3), antes das análises serem feitas para se obter os 
valores mínimos e máximos de concentração sem que a absorbância fosse maior que 

1. 
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A capacidade de adsorção do adsorvente (q), representada em termos de quantidade 
de adsorvato (em massa ou mols) por massa de adsorvente. Este parâmetro pode ser 
determinado através de um balanço de massa que resulta na Equação 1. Na qual: q= 
capacidade de adsorção do adsorvente; Ci= concentração inicial do adsorvato (mg/L); 
Ceq= concentração de adsorvato no estado de equilíbrio (mg/L); m= massa de 
adsorvente (mg) e V= volume de solução (L). 

Para que fosse melhor estudada a forma como a remoção dos íons metálicos evolui 
com a massa de adsorvente adicionada, foram calculadas as eficiências de remoção 
dos íons metálicos em solução através da equação 2. Na qual: ER= eficiência de 
remoção (%) = concentração inicial do metal (ppm) e = concentração residual após a 

adsorção (ppm). 

 
Resultados e Discussões 

 

Análise Imediata 

As análises imediatas foram realizadas no bioadsorvente com o intuito de determinar a 
quantidade de umidade, compostos orgânicos voláteis e matéria inorgânica (cinzas) 
presentes nele. Os resultados obtidos estão mostrados em formato de gráfico de pizza 
na Figura 4. Como observado no gráfico, o teor de umidade do biocarvão foi de 
aproximadamente 7,36%, ou seja, a quantidade de água presente na biomassa é inferior 
a 10% em temperatura ambiente. Enquanto o teor de voláteis é de aproximadamente 
25% da massa total. 

Como os processos de adsorção geralmente não são realizados em altas temperaturas, 
tanto a água quanto os compostos orgânicos voláteis estarão presentes durante todo o 
processo, ao contrário do que acontece em aplicações como a pirólise. Para evitar que 
os compostos orgânicos contidos no teor de voláteis interfiram no desempenho do 
bioadsorvente, é realizada a etapa de lavagem do material para que todos os compostos 
solubilizáveis sejam retirados e não influencie o resultado da remoção dos 

contaminantes. 

Por outro lado, o teor de cinzas é de cerca de 16% e pode ser atribuído aos minerais 
provenientes da matéria-prima do carvão vegetal. Já o carbono fixo representa pouco 
mais de 51% da massa total do material. No trabalho de CORREIA (2019) são 
apresentados os valores de 5,57% de teor de cinzas e 76,90% de teor de voláteis para 
a casca do fruto da munguba antes da queima. Existe uma tendência de decréscimo do 
teor de voláteis e aumento do teor de cinzas com a carbonização de uma biomassa, 
pois alguns grupos orgânicos são sensíveis ao aumento da temperatura, sendo 

volatilizados durante a pirólise da biomassa. 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A amostra de CCFM foi submetida a um microscópio eletrônico de varredura para que 
sua morfologia fosse estudada. As micrografias obtidas variam de escala milimétrica até 

a escala micrométrica como é mostrado nas Figuras 5 e 6. 
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Nas micrografias observa-se que o material é poroso, heterogeneo e irregular. Para 
processos de adsorção, a porosidade de um biocarvão juntamente com a área 
específica são as propriedades físicas importantes, segundo Li et al. (2017). 
Usualmente, após a pirólise a porosidade de uma biomassa tende aumentar devido a 
formação de microporos resultantes da perda água e voláteis, consequencia do 
aumento da temperatura. 

As Figuras 6, 7 e 8 mostram a presença e a distribuição de microporos na superfície do 
carvão. É importante ressaltar que o material não apresenta tamanho e nem distribuição 
uniforme de poros. Segundo Li et al. (2017), as biomassas ricas em celulose geralmente 
produzem biocarbonos ricos em microporos, enquanto aquelas ricas em lignina geram 

predominantemente macroporos. 

No trabalho de Correia (2019) são determinados os teores de celulose, hemicelulose e 
lignina do casca da munguba antes da carbonização e foram obtidos os valores de 
45,23%, 18,62% e 10,80% respectivamente. Então, espera-se que o carvão possua uma 
quantidade de microporos superior a de macroporos, uma vez que a biomassa era rica 
em celulose. 

Além dos poros de diferentes diâmetros, pode-se constatar através das micrografias a 
existência de canais porosos provenientes da estrutura da parede celular vegetal. 
Observa-se também a presença de fragmentos depositados superficialmente que 
podem ser consequência do processo de decomposição e da ruptura das fibras. 

FT-IR 

A análise de infravermelho por transformada de Fourier permite a identificação de 
compostos orgânicos e inorgânicos que contenham ligações covalentes. No intervalo de 
comprimento de onda estudado nesta análise ocorrem mudanças nas energias de 
vibração e rotação das moléculas, gerando um espectro que pode ser utilizado para 
identificar grupos funcionais que sejam possíveis sítios de adsorção. 

Os dados obtidos de FT-IR e o gráfico plotado da transmitância em função do número 
de onda foram provenientes do trabalho de Correia (2019) e modificadas pelo autor, 
sendo mostrados na Figura 9. 

A munguba, por ser uma biomassa lignocelulósica, apresenta um espectro 
característico deste tipo de material, pois existem diversas bandas que podem ser 
atribuídas a grupos funcionais presentes nas moléculas de lignina, celulose e 
hemicelulose, que são bastante complexas. A banda em aproximadamente 3400 cm-1, 
por exemplo, pode ser atribuída tanto a celulose quanto a hemicelulose, pois ela é 
característica de uma deformação axial na ligação de hidrogênio no grupo funcional da 
hidroxila (OH). Outros picos também podem ser atribuídos a ligações presentes na 
celulose, como por exemplo os das faixas de 2925, 1380, 896 cm-1 (NASCIMENTO et 
al., 2014). 

Segundo Li et al. (2017), pirólises realizadas até 200 °C não geram biocarvões com 
diferenças significativas na presença de grupos orgânicos em relação a sua matéria-
prima. No entanto, acima desta temperatura a lignina, celulose e hemicelulose começam 
a degradar e o carvão passa a apresentar divergência nos grupos funcionais orgânicos 
presentes em seu diagrama de FT-IR. Sendo assim, como a Figura 9 se refere a uma 
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amostra de casca de munguba não carbonizada, o carvão da casca de munguba pode 
apresentar aspectos distintos dos discutidos. 

Eficiência de remoção 

Os valores de concentração obtidos nos dois ensaios experimentais foram utilizados 
para calcular as concentrações residuais médias e, posteriormente, a eficiência de 
remoção ponto a ponto através da equação 2. Os resultados foram plotados no formato 
de eficiência de remoção (%) versus massa de adsorvente (g), gerando o gráfico 
mostrado na Figura 10. No gráfico pode-se analisar que os pontos referentes ao chumbo 
formam quase uma reta antes de se estabilizarem no valor máximo, apresentando um 
comportamento quase uniforme de crescimento antes do pico de eficiência. No entanto, 
os outros metais apresentam retas com inclinações diferentes antes de se estabilizarem, 
de forma que o seu perfil mostra variação na eficiência de remoção conforme se 
aumenta a dose de CCFM. 

A Figura 6 mostra que os íons Cr (III) tiveram eficiência de remoção máxima apenas no 
ponto 6 (0,6 g de bioadsorvente), enquanto os outros metais no ponto 5 (0,5 g de 
bioadsorvente) já estavam totalmente removidos. Sendo assim, provavelmente 0,6 g de 
CCFM são capazes de adsorver completamente 50 mg/L de íons Pb (II), Cu (II) e Cr (III) 
presentes em 50 mL de solução durante 180 min de tempo de contato, sob 150 rpm de 

agitação. 

No trabalho de Moreira (2008), onde foi empregado o bagaço do pedúnculo do caju 
como bioadsorvente em soluções aquosas contendo vários metais, os íons de chumbo 
não apresentaram variação significativa com o aumento da concentração de adsorvente 
em solução. Este comportamento é bem diferente do que é mostrado na Figura 10, em 
que os íons Pb(II) tem uma eficiência de remoção melhor, à medida que aumenta a 
massa de bioadsorvente. Ainda no mesmo trabalho, as concentrações de adsorvente 
utilizadas variam entre 10 e 100 g/L, com o chumbo atingindo 100% de remoção em 10 
g/L e o cobre em 40 g/L. O desempenho do CCFM mostrado na Figura 10 mostra que 
os mesmos metais foram completamente adsorvidos com 10 g/L (0,5 g em 50 mL de 
solução) de bioadsorvente em solução, indicando que, em comparação com o 
bioadsorvente do bagaço do pedúnculo do caju, o CCFM consegue adsorver maiores 

concentrações de metais. 

Isoterma de adsorção 

Com os dados de concentração de equilíbrio dos íons metálicos, as capacidades 
adsortivas (q, mg/g) do bioadsorvente foram calculadas utilizando a massa de 
adsorvente e o volume de solução (50 mL) para cada ponto experimental, mostrado na 
equação 1. Através do gráfico de q (mg/g) em função da concentração de equilíbrio, Ce, 
(ppm) é possível se obter a isoterma de adsorção do processo, e consequentemente as 
características do processo de adsorção. As isotermas de adsorção para a solução 

multielementar estão representados no gráfico mostrado na Figura 7. 

Os perfis de isoterma de adsorção podem ser grandes fontes de informação sobre o 
comportamento de um material como adsorvente. Além de indicar se um processo é 
favorável, desfavorável, irreversível ou linear a curva obtida no gráfico da capacidade 
de adsorção (q) em função da concentração de equilíbrio (Ce) também pode apontar 
características de afinidade ou disponibilidade de sítios de adsorção do adsorvente com 
o adsorbato. 
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Segundo a classificação de Giles, as isotermas que possuem curvatura inicial voltada 
para baixo são chamadas de isotermas do tipo L (de Langmuir) e indicam a redução na 
disponibilidade dos sítios ativos (GILES et al., 1974). Assim como é possível ver na 
Figura 11, as curvas dos três metais possuem a curvatura voltada para baixo no início, 
representada pelos pontos onde a concentração de equilíbrio é zero. Além disso, a 
isoterma do chumbo também possui características do grupo H (High affinity), conhecido 

por ter adsorções extremamente fortes em regiões de baixa concentração. 

Uma vez calculados os valores de q, foi possível fazer o ajuste dos dados experimentais 
aos modelos de isoterma propostos por Langmuir e por Freundlich. Dentre os vários 
modelos teóricos existentes, esses foram escolhidos por serem bastante utilizados na 
literatura e por terem a capacidade de prever o comportamento dos dados experimentais 
utilizando apenas dois parâmetros (q e Ce). 

O modelo de Langmuir é baseado no conceito de que as velocidades de adsorção a 
dessorção na superfície do sólido são iguais no estado de equilíbrio. A partir daí são 
feitas as suposições de que os sítios de adsorção têm energia equivalente e as 
moléculas adsorvidas não interagem entre si, existe apenas um número definido de 
sítios em que cada um deles só pode comportar uma molécula adsorvida e adsorção 
ocorre em uma monocamada (NASCIMENTO et al., 2014). A Equação de Langmuir é 
representada pela equação 3. Na qual: q= quantidade de adsorbato aderente ao 
adsorvente; qmáx= capacidade máxima de adsorção do sólido; KL= constante que 
representa a interação adsorvato/adsorvente e Ce= concentração de adsorvato no 
equilíbrio. O formato linearizado foi aplicado neste trabalho através da equação 4, em 

seguida o fator de separação (RL) também foi calculado. 

O modelo de Freundlich se comporta diferente do modelo de Langmuir, pois considera 
o sólido heterogêneo e os sítios com diferentes energias adsortivas, aplicando uma 
distribuição exponencial para caracterizar os vários tipos de sítios de adsorção. O 
modelo de Freundlich é empírico e pode ser aplicado a sistemas não ideais, em 
superfícies heterogêneas e adsorção multicamada. No entanto, sua limitação está 
relacionada aos dados experimentais com elevados valores de Ce, uma vez que a 
equação não consegue prever os dados de equilíbrio nessas condições. A equação de 
Freundlich é representada na equação 5 (NASCIMENTO et al., 2014). Na qual: qe= 
quantidade de soluto adsorvido; Ce= concentração de equilíbrio em solução; 1/n= 
constante relacionada à heterogeneidade da superfície e KF= constante de capacidade 
de adsorção de Freundlich. No entanto, o formato linearizado mostrado na equação 6 

foi utilizado neste trabalho. 

A Figura 12 mostra o gráfico resultante para a linearização dos modelos de Langmuir 
(Fig. 12a) e Freundlich (Fig. 12b) para o cobre. É possível notar que os dados 
experimentais se ajustam muito melhor ao modelo de Langmuir, pois o valor de R² é 

muito superior ao encontrado na figura 17b. 

A Figura 13 mostra a linearização dos dois modelos para o chumbo, em que a fig. 13a 
mostra que o modelo de Langmuir se ajustou melhor para os dados experimentais do 
chumbo, enquanto o modelo de Freundlich não descreveu o processo de adsorção tão 
bem. Isso pode significar que a adsorção se dá em monocamada e a quantidade de 

sítios de adsorção disponíveis é limitada. 

Por fim, os modelos linearizados aplicados aos dados do cromo podem ser consultados 
na Figura 14. Assim como os outros dois metais, a adsorção deste metal também foi 
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mais bem descrita pelo modelo de Langmuir (Fig. 14a) e o modelo de Freundlich (Fig. 
14b) não se adequou tão bem aos dados experimentais. 

A Tabela 1 mostra os valores encontrados para os parâmetros dos dois modelos, assim 
como o valor de R², que indica o quanto o modelo se ajusta aos dados experimentais. 

O coeficiente de correlação R² mostra que o modelo de Langmuir descreveu melhor o 
comportamento dos dados experimentais obtidos para o cobre, o chumbo e o cromo, 
uma vez, os valores de R² são mais próximo a uma unidade do que os modelos de 
Freundlich. Quanto mais próximo da unidade for o valor desse coeficiente, mais ajustado 
será o modelo em relação aos dados experimentais, ou seja, maior a representatividade. 
Portanto, o chumbo teve os melhores resultados seguido do cobre e do cromo. 

Os valores do qmáx são interpretados como mg do íon metálico adsorvido por grama 
do adsorvente. De acordo com a Tabela 2 as capacidades máximas de adsorção do Pb 
(II) Cu (II), e Cr (III) proposta pelo modelo de Langmuir foram 5,99 mg/g, 4,23 mg/g, 1,70 
mg/g respectivamente. Pode-se notar que o chumbo foi o metal com a maior capacidade 
de adsorção. Os valores de KL foram 19,27; 1,33, 0,52 para o chumbo, cobre e cromo 
respectivamente. Os baixos valores de KL mostram que a energia de ligação entre o 
metal e o adsorvente é fraca, portanto, existe a possibilidade da porcentagem de 
dessorção dos íons ser elevada. Os valores de RL, calculados através da equação 7, 
mostram que as três isotermas possuem perfis característicos de processos favoráveis 
de adsorção, uma vez que seus valores estão entre 0 e 1. Da mesma forma que a 
comparação entre os tipos de isoterma apontaram para uma adsorção favorável, os 
dados experimentais aplicados ao modelo de Langmuir confirmam isso. 

Já de acordo com a constante de Freundlich (n), o carvão da casca da munguba possui 
alta interação com os íons metálicos de cobre, chumbo e cromo presentes na solução 
aquosa, pois todos apresentaram valor de n maior do que 1 indicando processos 
favoráveis. Além disso, a ordem crescente de atração entre o bioadsorvente e os 
adsorbatos seria Cr < Cu < Pb, uma vez que quanto maior for o valor de n, mais forte 
será a interação entre eles. 

A competição entre os diversos íons metálicos pelos sítios limitados de adsorção faz 
com que apenas aqueles metais com maior afinidade consigam ser adsorvidos. Fatores 
químicos de interação como raios iônicos, carga iônica e potencial do eletrodo 
influenciam na ordem de remoção desses contaminantes, mas é muito difícil se 
estabelecer uma ordem fixa baseada neles. 

Uma das explicações possíveis para o Cr (III) ser o íon com menor percentual de 
remoção é justamente o fato dele ser trivalente. Segundo DEMIRBAS et al. (2008), as 
biomassas lignocelulósicas apresentam um potencial de adsorção muito grande devido 
a presença dos polímeros como celulose, hemicelulose e lignina em sua composição. 
E, têm grande afinidade principalmente com cátions divalentes, como é o caso do Pb+2 

e do Cu+2. 

Outra explicação pode ser atribuída ao mecanismo de adsorção para o chumbo  e o 
cromo. Segundo Li et al (2017), ambos os metais possuem os mecanismos de 
complexação e troca catiônica, no entanto a complexação do cromo se dá com grupos 
funcionais contendo oxigênio, enquanto a troca de cátions do chumbo acontece 
principalmente com os íons comuns como sódio (Na), cálcio (Ca), potássio (K) e 
magnésio (Mg). 
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Por isso, o alto percentual de cinzas do bioadsorvente beneficia a adsorção do Pb (II), 
uma vez que a troca catiônica é seu principal mecanismo de adsorção, além da 
complexação com grupos carboxil e hidroxil. Enquanto boa parte dos grupos orgânicos 
oxigenados presentes na biomassa antes da carbonização podem ter volatilizado nas 
temperaturas mais altas. 

 

Conclusão 

 

A caracterização do CCFM apresentou resultados que sugerem que esse material tem 
potencial para aplicação como bioadsorvente, uma vez que o mesmo possui 
características desejáveis para um adsorvente, tais como superfície porosa e 
heterogênea, quantidade considerável de matéria orgânica (cerca de 16%) e presença 
de bandas de FT-IR que representam grupos orgânicos presentes na lignina, celulose 
e hemicelulose. 

Os testes de adsorção realizados variando a massa mostraram que 0,5 g do CCFM são 
suficientes para remover completamente 50 ppm de cobre, chumbo e cromo da solução 
aquosa multielementar. O perfil de isoterma obtido foi característico de processos em 
que existe grande afinidade entre adsorvente e adsorvato, classificado como favorável. 

O modelo de Langmuir se ajustou melhor aos dados experimentais de todos os metais, 
apresentando valores de R² maiores em todos os casos e chegando a 0,999 no caso do 

chumbo. 

Conforme a caracterização e os ensaios de adsorção é possível inferir que o subproduto 
proveniente da munguba é passível de ser valorado através da aplicação como 
bioadsorvente após o processo de carbonização e lavagem com água deionizada. Essa 
valoração permite a redução de resíduos sólidos descartados, tal como ganhos 
econômicos no processo de adsorção com a utilização de matérias de baixo custo. 
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Figura 1 - Curvas de calibração do chumbo. 
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Figura 2 - Curvas de calibração do cobre. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3577 

 

 

Figura 3 - Curvas de calibração do cromo. 
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Figura 4 - Resultados das análises imediatas para o CCFM. 
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Figura 5 – Micrografia do biochar de Pachira Aquatica Aubl. (a) x50. 
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Figura 6 – Micrografia do biochar de Pachira Aquatica Aubl. x250 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3581 

 

 

Figura 7 – Micrografia do biochar de Pachira Aquatica Aubl x500. 
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Figura 8 – Micrografia do biochar de Pachira Aquatica Aubl. x1000. 
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Figura 9 - FT-IR da casca dos frutos da Pachira Aquatica Aubl. 
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Figura 10 – Gráfico da eficiência de remoção (%) em função da massa de adsorvente 
(g). 
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Figura 11 – Perfil de isoterma de adsorção de cobre, cromo e chumbo pelo biochar 
proveniente da casca de munguba. 
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Figura 12 – Modelos de (a) Langmuir e (b) Freundlich aplicados aos dados 
experimentais do cobre. 
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Figura 13 - Modelos de (a) Langmuir e (b) Freundlich aplicados aos dados experimentais 
do chumbo. 
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Figura 14 - Modelos de (a) Langmuir e (b) Freundlich aplicados aos dados experimentais 
do cromo. 

 

 

Tabela 1 – Parâmetros dos modelos teóricos de isotermas de adsorção encontrados 

para cada metal. 
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TÍTULO: Implantação de uma aplicação para Internet das Coisas 

Resumo 

A internet das coisas é uma tecnologia que vem trazendo soluções inovadoras com 
objetivo de implementar ambientes inteligentes, tais como, cidades, fazendas, 
indústrias, sensores industriais, carros entre outras aplicações em diversos setores e 
mercado. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma 
aplicação para IoT a ser implantada no setor de compostagem da Escola Agrícola de 
Jundiaí - UFRN. A implantação de sensores de temperatura e umidade para 
monitoramento das variáveis que contribuem no processo de compostagem é uma 
tecnologia indispensável para que o usuário tenha todos os parâmetros necessário para 
tomada de decisão. Utilizando a plataforma Fiware que possui GEs como o Orion 
context Broker que é capaz de receber dados de contexto e o Cygnus que tem a 
funcionalidade de persistir os dados de contexto, dando informações de contexto para 
a tomada de decisões seguras. Atualmente, o setor de compostagem não possui um 
sistema que otimize o processo de compostagem. Dessa forma a implantação de um 
sistema IoT essencial para que o processo seja otimizado. 
 
Palavras-chave: Fiware. Orion. Cygnus. IoT. compostagem. resíduos. 

TITLE: Deployment of an Internet of Things application 

Abstract 

The internet of things is a technology that has brought innovative solutions such as smart 
cities, smart farms, smart industries, industrial sensors, smart cars and other applications 
in various sectors and markets. Thus, this workt aims to develop an IoT application to 
monitor the composting sector of the Agricultural School of Jundiaí - UFRN. The 
deployment of temperature and humidity sensors to monitor the variables that contribute 
to the composting process is an indispensable technology for the user to have all the 
parameters necessary for decision making. Using the Fiware platform that has GEs like 
Orion context Broker that is able to receive context data and Cygnus that has the 
functionality to persist context data, giving accurate information to the user so that he 
has the possibility to have parameters to make better decisions. Since the composting 
sector does not have a system that optimizes the composting process, the 
implementation of an IoT system is essential for the process to be optimized. 
 

Keywords: Fiware. Orion. Cygnus. IoT. composting. waste. 

Introdução 

A Internet das coisas é uma rede de dispositivos global interconectados unicamente 
endereçáveis que funciona com base protocolos de comunicação [1]. A conexão com a 
rede mundial de computadores viabiliza, primeiro, controlar remotamente os objetos e, 
segundo, permitir que os próprios objetos sejam acessados como provedores de 
serviços[2]. Em diversos casos, além da capacidade de comunicação, os objetos podem 
ser dotados de sensores capazes de captar variáveis do ambiente onde estão 
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instalados. A conexão de objetos à internet pode potencializar o surgimento de várias 
aplicações. Neste sentido, a internet das coisas pode prover comunicação entre 
usuários e dispositivos. Por exemplo, a utilização de objetos dotados de sensores de 
umidade e temperatura para monitoramento de ambientes controlados de difícil acesso 
e inóspitos.[4].  
 
A internet das coisas vem sendo aplicada em vários setores e em diversos tipos de 
mercado. Um exemplo são várias opções de sensores que são utilizados no setor 
agrícola e nas indústrias[4]. A cada dia os números de dispositivos conectados à internet 
aumenta significadamente.[3]. 
 
O setor agrícola é um dos setores que vem ganhando força para a implementação da 
IoT, muitas indústrias de máquinas e implementos agrícolas utilizam de sensores para 
a operação das máquinas, com capacidade avançada  de automação e comunicação 
entre os processos, os equipamentos realizam todas as operações por meio de 
dispositivos de controle inteligentes. As tecnologias mais utilizadas para o agronegócio 
são sensores e micro processadores de baixo custo, comunicação baseada em 
nuvem[5]. Dentro desse contexto, é possível destacar o potencial da aplicabilidade de 
IoT no setor de compostagem. 
 
A destruição de resíduos orgânicos biodegradáveis em aterro foi uma prática muito 
comum no passado e que foi utilizado dessa prática durante décadas, pois a rápida 
decomposição e liberação de odores destes resíduos dificultam a operacionalização e 
aplicação de um sistema de reciclagem[7]. Os danos que este tipo de prática irregular 
oferece ao ambiente são de grande proporção[8]. A compostagem requer aplicações de 
técnicas para controlar a decomposição de materiais orgânicas, com a finalidade de 
obter no menor tempo possível um material estável[9]. existem fatores que influenciam 
em seu processo, alguns desses fatores são temperatura, umidade, pH entre outros[10]. 
Já existem trabalhos que destacam o uso da tecnologia de IoT no  setor de 
compostagem. Um exemplo de sua aplicabilidade foi um projeto realizado no município 
de Santo Antônio do Leverger/MT, utilizando de sensores de umidade e temperatura 
para monitorar o processo de compostagem com os resíduos coletados na região[6]. 
 
Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema IoT para 
monitoramento do setor de compostagem da Escola Agrícola de Jundiaí, onde possa 
ter em tempo real todo o monitoramento. Para o monitoramento do processo de 
compostagem propõe-se o uso de sensores de umidade e temperatura para 
responsáveis por coletar as informações e enviar para uma plataforma IoT, mais 
especificamente a plataforma Fiware, responsável por implantar um padrão de dados 
de contexto. A Fiware, plataforma opensource para IoT, tem como principal objetivo 
facilitar o desenvolvimento de sistemas inteligentes, tais como, cidades inteligentes, 
indústria inteligentes, fazendas inteligentes entre outras aplicações que podem ser 
desenvolvidas através de sua plataforma[11]. Muitas Cidade da Europa e Brasil vem 
utilizando da plataforma Fiware em desenvolvimento de sistemas inteligentes[12]. A 
escolha do Fiware como parte do desenvolvimento do trabalho se deu por ser uma 
plataforma open source e que já vem sendo utilizado em vários países e obtendo êxito 
em seus projetos..  
 
Este trabalho tem os seguintes objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030 da ONU: Saúde e bem-estar; indústria, inovação e 
infraestrutura; parcerias e meios de implementação. 
 
Metodologia 
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O presente trabalho utiliza a plataforma Fiware que tem em sua documentação os 
habilitadores genéricos (GEs).Os GEs são organizados por capítulos, onde cada GE 
dispõe de especificações e modo de uso. Atualmente o catálogo do Fiware possuem os 
seguintes Habilitadores genéricos: Orion Context Broker, Cygnus, STH Comet, Cosmos, 
entre outros[13]. 

Os Habilitadores Genéricos GEs são APIs de suporte ao desenvolvedor. Dentre esses 
GEs é possível destacar o Orion Context Broker, responsável por receber dados de 
contexto por gerenciar todo o ciclo de vida incluindo atualizações, consultas, registros e 
assinatura[14]; e o Cygnus que serve de conector para que os dados de contexto 
fornecido pelo Orion Context Broker seja persistido uma vez que o Orion não tem essa 
função, assim criando uma visão histórica dos dados e possibilitando consultas no 
futuro[15]. 

O método de pesquisa utilizado na pesquisa é o qualitativo e o quantitativo. Quantitativo 
porque, quando coletado as informações e com o devido tratamento dos dados coletado 
pode-se ter uma margem de segurança maior, assim evitando distorções das 
informações obtidas[16]. 

O trabalho também utiliza o método qualitativo, assim podendo descrever e detalhar a 
forma como se desenvolveu toda a pesquisa e informar todo o processo de mudança 
que ocorrerá no setor de Compostagem após a implantação dos sensores utilizado no 
trabalho. 

A pesquisa qualitativa, por sua vez descreve a complexidade de determinado problema, 
sendo necessário compreender e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, 
contribuir no processo de mudança, possibilitando o entendimento das mais variadas 
particularidades dos indivíduos[16]. 

O trabalho utiliza o método hipotético-dedutivo, visto que tem uma solução provisória 
que pode ser questionado posteriormente a fim de solucionar e/ou diminuir até mesmo 
eliminar o erro. 

A pesquisa bibliográfica é de suma importância para o desenvolvimento do presente 
trabalho encontrando autores, pesquisadores, órgãos públicos e privadas da área do 
conhecimento abordado na presente pesquisa. A pesquisa bibliográfica oferece ao 
pesquisador uma possibilidade de buscar informações que venha agregar informações 
de qualidade e fornecer soluções para o problema da pesquisa. Apresenta, também 
uma flexibilização dos dados obtidos e o objeto de estudo ser constantemente ser 

revisto[17]. 

A área de conhecimento abordado no desenvolvimento da pesquisa é o científico, visto 
que as informações e fatos que foram comprovados em relação com testes e análises 
científicas. 

 
Resultados e Discussões 
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O projeto tem início com a comunicação entre os dispositivos e a plataforma Fiware que 
utiliza de GEs para facilitar o desenvolvimento. Os GEs utilizados são o Orion Context 
Broker e o Cygnus. Para manter o desenvolvimento simples todos os componentes 
utilizados são executados usando o docker. 

Figura 1 - Dispositivos Eletrônicos 

Fonte: google Imagens. Protoboard de 830 furos, Módulo Esp8266 Nodemcu V3 Wifi 

802.11, Dht22 Módulo Sensor De Umidade E Temperatura Am2302. 

A protoboard é fundamental para facilitar o desenvolvimento, visto que tem 830 furos 
para conectar os jumpers com os dispositivos que é utilizado no desenvolvimento do 
projeto. O NodeNCU é uma placa de desenvolvimento que combina o chip ESP8266 
com a pilha do protocolo TCP/IP integrada, permitindo implementar o acesso a rede 
WiFi com qualquer microcontrolador, possui uma interface usb-serial, utilizando da 
comunicação via cabo Micro-USB conectado diretamente no computador[18]. O Dht22 
Módulo Sensor De Umidade E Temperatura Am2302 tem a função de coletar a 
temperatura e umidade em um único módulo simplificando a conexão dos dispositivos 
na protoboard. 

O Orion Context Broker tem como sua função gerenciar dados de contexto, como 
entidades de dados, assinaturas e registros. O Orion recebe solicitações usando NGSI-
v2 e todas suas interações são iniciadas por solicitações HTTP[19]. Além dessa 
funcionalidade do Orion, ele também permite inscrever informações de contexto para 
quando ocorrer alguma condição desejada no projeto seja recebido uma notificação, 
assim podendo ter um controle em tempo real[20]. 

• Os dispositivos são cadastrados na plataforma do Fiware utilizando o GE Orion 
Context Broker para receber as informações de contexto de acordo com a 
necessidade do usuário, que no caso do presente trabalho é a umidade e 
temperatura. 

Para se ter uma conexão dos dispositivos com o Orion deve-se seguir alguns 
passos[21]: 

• Registrar as entidades com id e seus atributos; 
• Registrar os sensores e/ou atuadores com id e seus atributos; 
• Provisionar um grupo de serviço para obter uma chave de autenticação; 
• Conectar os sensores ou atuadores com o grupo de serviço criado; 
• Provisionar os dispositivos conectados; 
• Registar os comandos para os dispositivo provisionados. 

Os dados de contexto que são coletados são armazenados no Orion, porém não é 
função do Orion persistir esses dados. Tendo em vista que os dados gerados são de 
grande utilidade para que posterior análise pelo usuário é preciso realizar tal 
persistência. 

O GE Cygnus é um conector responsável por persistir os dados e gerando uma visão 
histórica das informações. O Cygnus que vai ser responsável por conectar o Orion 
Context Broker com armazenamentos Fiware, que pode ser entre MySQL, Kafka, STH 
Comet, MongoDB entre outros[22]. O presente trabalho utiliza a configuração padrão da 
plataforma que é o MongoDB, assim as informações de contexto manterá suas 
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informações no banco de dados MongoDB para consultas posteriores. Dessa forma, 
com a persistência da informação é possível que o usuário obtenha históricos de dados 

para análise e tomada de decisão. 

 
Conclusão 

 

A implantação de uma tecnologia no setor de compostagem da Escola Agrícola de 
Jundiaí pode ajudar no processo de gerar informações da qualidade dos compostos que 
são gerados pelo setor, visto que para se ter um melhor produto tem variáveis que 
precisam ser controlados como a temperatura e a umidade dos resíduos. Com a 
implantação de dispositivo que possam ter a capacidade de coletar esses dados e gerar 
para o usuário informações que possa ser interpretadas em base de suas necessidades 
e ter uma confiabilidade na tomada de decisão. 

Em virtude da pandemia da Covid 19 não será possível implantar o dispositivos, pois o 
isolamento social impossibilita a presença ao local. Para projetos futuros no setor de 
compostagem pode ter a implantação do dispositivo no setor e uma elaboração de um 
sistema mais robusto que venha a conectar outros sensores e atuadores e ter o 
processo de compostagem mais preciso e otimizado. Criando uma maior interação 
sistema/usuário. 
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TÍTULO: Construção do módulo especialista do sistema para auxílio à tomada de 

decisão sobre o manejo das pragas Cochonilha do Carmim e de Escama na Palma 

forrageira 

Resumo 

 

O projeto palmaS visa modelar, projetar e desenvolver um sistema computacional de 
apoio à tomada de decisão para gerenciamento integrado da Cochonilha-do-Carmim e 
da Cochonilha de Escama na palma forrageira (cacto). Uma das vertentes deste projeto 
é o desenvolvimento do sistema especialista, cujo intuito é auxiliar na tomada de decisão 
a partir de uma base de conhecimento específica sobre o assunto. Desta forma, este 
sistema em um aplicativo móvel pode ajudar o agricultor (usuário final) no 
gerenciamento das pragas e na aplicação adequada dos produtos de defensivos 
agrícolas de acordo com a fase de infestação e o ciclo de desenvolvimento da praga. 

 
 

Palavras-chave: Sistema especialista, cochonilha, praga, agricultura inteligente. 

TITLE: Development of the specialist system module to assist the decision support on 

the management of Carmine Mealybug and Scale Mealybug pests in forage palm 

Abstract 

 

The palmaS project aims to model, design and develop a computational support system 
for decision making for integrated management of Carmine Mealybug and Scale 
Mealybug in the forage palm (cactus). A part of this project is the development of the 
expert system, whose purpose is to assist in decision support from a specific knowledge 
base. In this way, this system in a mobile application can help the farmer (end user) in 
the management of pests and in the proper application of pesticide products according 
to the infestation phase and the pest development cycle. 

 
 
Keywords: Specialist system, mealybug, pest, intelligent agriculture. 
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Um sistema especialista, também chamado de sistema baseado em conhecimento, é 
um programa de computador que detém uma grande quantidade de conhecimento 
específico sobre um assunto e é capaz de usá-lo para encontrar a melhor solução para 
um problema, em geral esse tipo de sistema faz o papel de um especialista humano em 
determinada área. Neste tipo de sistema, o conhecimento deve ser capturado, 
organizado e disponibilizado na base de conhecimento de forma simbólica, ou seja, 
usando uma abstração do mundo a partir de um formalismo processável. Segundo o 
IBGE (IBGE, 2018), em 2017 55,8% da população brasileira de área rural com mais de 
10 anos possuía um smartphone. Dentre os fatores que potencializam o uso de 
smartphones é possível citar a portabilidade, a agregação de diversas funções de 
hardware como câmera, lanterna, alto-falante etc., a disponibilidade de software para 
comunicação por texto ou voz, e, principalmente, o fácil acesso à internet, que outrora 
seria acessível apenas através de computadores de mesa. Nesse sentido, o uso do 
smartphone como ferramenta para análise de dados é peça chave para a transformação 
do campo, onde o produtor, através do uso de software disponível em seu smartphone 
poderá usufruir de benefícios de técnicas computacionais como os sistemas 
especialistas. Dado que o projeto no qual este plano de trabalho está inserido busca a 
concepção e implementação de um sistema para o auxílio à tomada de decisão sobre 
o manejo das pragas Cochonilha do Carmim e de Escama na Palma forrageira, esse 
plano de trabalho justifica-se pela complexidade da construção da base de 
conhecimento do sistema especialista, passando pelas fases de aquisição do 
conhecimento a partir de entrevistas sucessivas com o especialista da área, colaborador 
do projeto, estudo para definição do formalismo de representação do conhecimento 
mais adequado e implementação. Além disso, são necessárias as fases para 
implementação da interface do aplicativo e acesso à API do especialista através do 
smartphone. 

 
Metodologia 

 

Para o desenvolvimento desse plano de trabalho foram realizadas visitas técnicas a 
áreas de produção de palma forrageira na Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte – EMPARN, bem como a realização de entrevistas e coleta de dados 
sobre a planta e sua produção. Na sequência foi desenvolvido o módulo especialista 
com base nos dados obtidos através de entrevistas com especialistas e colaboradores, 
além do estudo da literatura sobre o problema. Por fim, está em fase de 
desenvolvimento um aplicativo para dar acesso, através de uma interface amigável, ao 
sistema especialista. Após o sistema ser entregue, serão realizados experimentos para 
obtenção de dados sobre sua eficiência em termos de orientação ao combate à 
cochonilha. 

 

Resultados e Discussões 

 

A parte do projeto palmaS relacionada ao sistema especialista tem como objetivos 
principais os desenvolvimentos do módulo especialista e do aplicativo para 
smartphones. O primeiro visando agrupar e converter toda a base de conhecimento 
relacionada as cochonilhas em uma linguagem que a máquina possa compreender e 
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traduzir em um resultado consistente. Enquanto o segundo objetiva a praticidade e o 
alcance da ferramenta. 

No que diz respeito ao módulo especialista a sua construção estava baseada 
inicialmente em entrevistas presenciais, troca de dados para alimentar a base de 
conhecimento e visitas técnicas. Isto seguido da implementação do módulo especialista, 
análise da ferramenta por parte dos especialistas de modo a garantir a eficiência da 
mesma finalizando com testes contínuos. Em virtude da pandemia houve a necessidade 
de se adaptar as novas condições de trabalho. 

Algumas datas tiveram que ser alteradas e forma de interação ajustada. Os encontros 
passaram a ser através de vídeo conferências e a troca de dados via email. As visitas 
técnicas foram as mais afetadas, uma vez que só realizadas antes de março deste ano. 
Porém as constantes reuniões puderam resolver os problemas relacionados a esta 
etapa, culminando no fechamento do módulo especialista. 

Após a conclusão do módulo especialista deu-se inicio a elaboração do aplicativo para 
smartphone. A criação do aplicativo é a etapa final da parte do projeto que visa fazer a 
ponte entre o usuário final que é o produtor rural com o módulo especialista. Porém, em 
virtude das adaptações anteriormente citadas a finalização desta etapa teve que ser 
adiada. Algumas partes puderam ser adiantadas, sua data de fechamento está próxima 

mas indefinida. 

Toda a parte de prototipagem e de ajuste de requisitos puderam ser realizadas através 
dos encontros virtuais. Mas os encontros seguem ocorrendo para finalização da 
implementação e relato dos resultados parciais. Finalizada a implementação a aplicação 
esta será submetida a testes de modo que seja possível identificar falhas, corrigi-las e, 
posteriormente, poder entregar o produto requisitado e livre de falhas. 

Para desenvolvimento da aplicação está sendo utilizada a linguagem Kotlin devido a 
sua versatilidade. 

 
Conclusão 

 

O projeto palmaS tem uma proposta muito interessante de trazer ajuda em forma de 
tecnologia para os produtores rurais de palma forrageira. No caso, permitir que estes 
possam tomar decisões adequadas mesmo sem a necessidade de se consultar um 
especialista. O trabalho é totalmente voltado para a preservação dos palmais, 
propiciando um alimento de qualidade aos animais e permitindo um desenvolvimento 
econômico efetivo nas áreas rurais do estado do Rio Grande do Norte, inicialmente. 

Muitas são as pragas encontradas, mas as cochonilhas são as que aparecem com mais 
frequência e que além disso ainda são de difícil identificação e controle. Ao fornecer 
uma ferramenta que possibilite tratar as piores pragas relacionadas a palma no estado 
sem a necessidade de um haver um especialista por perto trará benefícios 
imensuráveis. 

Em termos mais técnicos, o módulo especialista está funcionando adequadamente, a 
base de dados foi alimentada como o conhecimento do especialista da EMPARN e está 
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pronta para ser utilizada na aplicação. Conforme abordado nos resultados o projeto 
encontra-se em andamento faltando finalizar a etapa de implementação e de testes, 

para de fato entregar o sistema esperado. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de uma plataforma móvel embarcada para aquisição de 

imagens de palmas forrageiras infestadas pela Cochonilha do Carmin ou de Escama 

Resumo 

 

Com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre a duração do período de vida das 
Cochonilhas de Escama e do Carmin, foi pensado inicialmente no desenvolvimento de 
uma plataforma móvel embarcada para aquisição de imagens de palmas forrageiras em 
campo, mas no decorrer do projeto o foco foi alterado para o desenvolvimento de um 
software para realizar a contagem de Cochonilhas de Escama automaticamente, a partir 

das tecnologias Python e OpenCV. 

 
 
Palavras-chave: Cochonilha, Sistemas embarcado, Python e OpenCV.  

TITLE: Development of an embedded mobile platform to acquire images of forage palms 

infested by the carmine mealybug and scale mealybug 

Abstract 

 

In order to increase knowledge about the life span of carmine mealybug and scale 
mealybug, it was initially thought about the development of an embedded mobile platform 
to acquire images of forage palms (cactus) in the field, but during the project the focus 
was changed for the development of a software to perform the scale mealybug count 
automatically, using Python and OpenCV technologies. 

 
 
Keywords: Mealybug, Embedded Systems, Python and OpenCV. 

Introdução 

Os sistemas embarcados são sistemas computacionais de menor poder de 
processamento, custo e tamanho capazes de realizar tarefas programadas específicas, 
os quais podem ser observados nos mais diversos equipamentos do nosso cotidiano, 
tais como: fornos de micro-ondas, geladeiras, veículos dos mais diversos tipos, etc. 

Desafios como a eficiência energética, o gerenciamento de memória e restrições de 
tempo real são conhecidos pelos projetistas de sistemas embarcados convencionais. 
Adicionalmente, com o crescimento da Internet das Coisas (IoT), novos 
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problemas/desafios surgiram como, por exemplo, a conexão de dispositivos IoT, o 
grande número de dispositivos, a coexistência de dispositivos conectados na mesma 

frequência (gerando interferência), Big Data, etc. (SAMIE; BAUER; HENKEL, 2016). 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma móvel com sistema 
embarcado para aquisição automática de imagens de palmas forrageiras infestadas 
com as pragas Cochonilha do Carmin ou de Escama com a finalidade de alimentar um 
banco de imagens na nuvem para futuros estudos por parte do próprio agricultor e da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) estabelecendo 
correlações entre o surgimento e a proliferação das pragas com as variedades de 
palmas e determinadas condições climáticas, como temperatura e umidade relativa do 

ar. 

Inicialmente, a ideia seria que a câmera do sistema embarcado ficasse direcionado à 
raquete infestada, e realizasse a aquisição das imagens em intervalos de tempo pré-
definidos pelos especialistas. Em um primeiro momento as imagens deveriam ter sido 
armazenadas localmente. Após o tempo de monitoramento indicado pelos especialistas, 
o agricultor poderia retirar a plataforma do campo agrícola e enviar as imagens 
coletadas pelo sistema para um banco de dados na nuvem, mantendo um histórico do 
seu palmal e fornecendo dados para os pesquisadores. 

Além disso, no decorrer do projeto foi identificado que no laboratório da EMPARN os 
pesquisadores realizavam a contagem das cochonilhas de forma manual, havendo a 
possibilidade desta ser automatizada. 

 

Metodologia 

 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a atuação das pragas 
Cochonilha do Carmim e de Escama em palmas forrageiras, para melhor compreender 
seus ínstares e seu manejo. 

Em paralelo, foram realizadas entrevistas com os especialistas de forma a compreender 
melhor que tipo de imagens seriam interessantes armazenar, assim como que tipo de 
análises futuras seriam pretendidas. 

Com a conclusão dessa primeira etapa, foi validado o uso e configuração do 
microprocessador Raspberry Pi, o qual serviria para observar se o desenvolvimento das 
cochonilhas no campo era igual ao desenvolvimento estudado em laboratório (ambiente 
controlado). A partir desse passo, seria possível realizar o uso da câmera para aquisição 
de imagens e armazenamento local dessas em um cartão SD. No entanto, como ainda 
não haviam chegado os equipamentos, foram realizados realizado alguns testes com 
um Raspberry e um Microsoft Kinect, com o intuito de utilizar a câmera do Kinect para 
obter imagens de forma automática. 

Como comentado na introdução, foi observado em reuniões posteriores que as 
pesquisadoras da EMPARN realizavam a contagem das cochonilhas de forma manual, 
uma atividade muito exaustiva. Daí surgiu a ideia de realizar uma prova de conceito para 
saber se seria possível automatizar essa contagem. Para realização dessa prova foi 
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utilizada a linguagem de programação Python junto com a biblioteca do OpenCV2 (Open 
Source Computer Vision Library). 

O OpenCV2 é uma biblioteca multiplataforma, totalmente livre ao uso acadêmico e 
comercial. Com a aplicação dessa biblioteca foi possível a utilização de duas técnicas 
de processamento de imagem: A binarização com limiar usando o Threshold e a 
suavização de imagens usando o blur. 

Com o agravamento da pandemia do covid-19, houveram limitações ao acesso dos 
recursos de infraestrutura da universidade. Diante dessa problemática foi necessário 
parar, temporariamente, o trabalho que vinha sendo desenvolvido, mas com o retorno 
das atividades em formato remoto a universidade possibilitou o acesso novamente a 
sua estrutura, então foi desenvolvido uma interface gráfica utilizando a biblioteca do 
PyQT para a prova de conceito ficar mais interativa. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na tentativa de realizar a prova de conceito observou-se que é possível fazer um 
software que realize a contagem das cochonilhas de forma automática. Foram obtidos 
resultados similares aos que os pesquisadores da EMPARN conseguiram de forma 
manual, e com o retorno das atividades foi construída uma interface gráfica para acessar 
esses códigos que já estavam funcionando. No entanto, com o desenvolvimento desse 
software pôde-se compreender que ele está com uma limitação pela dificuldade de 
sintonia dos parâmetros Threshold e Blur, que mudam a cada nova imagem. 

 
Conclusão 

 

Com o desenvolvimento desse projeto palmaS, ficou clara a importância de levar ajuda 
em forma de tecnologia aos centros de pesquisa. No caso, possibilitando a automação 
de uma atividade exaustiva e uma melhoria no âmbito de trabalho. Dessa forma, para 
que esse trabalho fique mais robusto e coeso é necessário que em um trabalho futuro 
seja feito uso de aprendizado de máquina, através de técnicas como o haar cascade 
dentre outras. 
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TÍTULO: Estimativas dos Custos de Produção e Receitas de Venda para o Cultivo 

Irrigado da Pinha (Annona squamosa, L.) e Graviola (Annona muricata, L.) no município 

de Tenente Laurentino Cruz/RN 

Resumo 

 

A fruticultura tem desempenhado um papel econômico importante no crescimento do 
agronegócio nacional. Visto isso, o projeto buscou Estimar os Custos totais de Produção 
e Receitas de Venda para o Cultivo Irrigado da Pinha (Annona squamosa, L.) e da 
Graviola (Annona muricata, L.) em um hectare no município de Tenente Laurentino 
Cruz/RN. Por meio de um estudo exploratório e descritivo, de forma a determinar os 
custos máximos e mínimos de produção e suas respectivas receitas de venda em um 
período de 10 anos. Verificou-se que nas duas culturas os custos totais de produção 
estabilizam a partir do quarto ano em R$ 7.175,69 mínimo e R$ 11.182,60 máximo para 
a pinha; e em R$ 5.804,44 mínimo e R$ 8.386,60 máximo para a graviola, além disso 
as estimativas de receitas evoluem e tende a se estabilizar para pinha de R$ 16.800,00 
mínimo e R$ 19.600,00 máximo, já para a graviola de R$ 36.800,00 mínimo e 
R$40.000,00 máximo. Evidenciando que a cultura da graviola apresentou melhor 
retorno financeiros em comparação com a da pinha no período de dez anos. 

 
 
Palavras-chave: Custos de Produção e Receitas de Venda. Fruticultura 

TITLE: Estimates of production costs and sales revenue for irrigated cultivation of pine 

cone (Annona squamosa, L.) and Graviola (Annona muricata, L.) in the municipality of 

Tenente Laurentino Cruz / RN 

Abstract 

 

Fruit growing has played an important economic role in the growth of national 
agribusiness. In view of this, the project sought to estimate the total Costs of Production 
and Sales Revenues for irrigated Cultivation of Pinha (Annona squamosa, L.) and 
Soursop (Annona muricata, L.) in one hectare in the municipality of Tenente Laurentino 
Cruz/RN. Through an exploratory and descriptive study, in order to determine the 
maximum and minimum production costs and their respective sales revenues over a 
period of 10 years. It was found that in both crops the total production costs stabilize 
from the fourth year on to R$ 7,175.69 minimum and R$ 11,182.60 maximum for the pine 
cone; and r$ 5,804.44 minimum and R$ 8,386.60 maximum for soursop, in addition, 
revenue estimates evolve and tend to stabilize for pine nuts of R$ 16,800.00 minimum 
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and R$ 19,600.00 maximum, already for soursop of R$ 36,800.00 minimum and R$ 
40,000.00 maximum. Evidencing that the soursop culture presented better financial 

returns compared to that of pine nuts in the period of ten years. 

 
 
Keywords: Production Costs and Sales Revenues. Fruit growing 

Introdução 

O agronegócio brasileiro vem demonstrado ao longo dos anos relevante crescimento 
econômico no país, se destacando com um papel na dinâmica econômica e social 
(Buainain et al., 2014). Sendo o Brasil o terceiro produtor mundial de frutas, somente 
atrás da China e da Índia, com um volume de 40,5 milhões de toneladas (IBGE, 2016), 
e participação de 4,6% na produção da fruticultura mundial (FAO, 2016). Evidenciando 
assim que, a fruticultura do país atingiu a marca de 16% de aumento em volume nas 
exportações de frutas, em 2019 foram exportados mais de 980 milhões de toneladas, 
comparados a 848 milhões em 2018. No que se refere a região Nordeste, foram 
exportadas aproximadamente 694,1 mil toneladas de frutas de um total aproximado de 
997,4 mil toneladas em 2019, conforme (AGROSTAT, 2019). 
 
Com relação ao estado do Rio Grande do Norte, em especial a fruticultura no município 
de Tenente Laurentino Cruz, situado em região de Caatinga, especificamente na 
Mesorregião Central do Rio Grande do Norte, Microrregião Serra da Santana, distando 
cerca de 229 km de Natal (IBGE, 2010). O município localiza-se sobre área de planalto, 
com cerca de 700 metros de altitude, juntamente com mais 06 municípios, forma o 
complexo serrano localmente conhecido como Serra de Santana. 
 
A fruticultura da região Tenente Laurentino Cruz- RN, é forte na produção de goiaba, 
mamão, manga, coco da baia, castanha de caju, de acordo com o (IBGE, 2018). 
Levando em consideração essas culturas anuais frutíferas cultivadas e a busca para se 
avaliar a introdução de novas culturas na região com a incerteza de uma rentabilidade. 
Segundo Gomes (2011), destaca-se a análise de viabilidade econômico-financeira dos 
projetos, vista como uma das principais ferramentas para a tomada de decisão 
empresarial. O retorno de um investimento está intrinsicamente ligado com o seu 
potencial em assegurar a recuperação total dos capitais investidos, ao mesmo tempo 
que concede um rendimento adicional em montante suficiente para liquidar os juros 
relativos às fontes de financiamento de capital e recompensar os respectivos 
sócios/acionistas em função da rentabilidade requerida, diretamente influenciada pelo 
grau de risco e de incerteza inerente ao projeto . 
 
Uma boa avaliação de um projeto necessita fornecer a taxa de retorno esperado, e dar 
elementos que possibilitem medir o grau de confiança que se pode relacionar à taxa de 
retorno. Isso direciona e contribui na tomada de decisão, deixando-a mais eficiente, 
conforme (PONCIANO, 2004). 
 
Para que a análise da viabilidade econômico financeira tenha uma maior eficiência é 
importante tomar conhecimento dos fluxos de caixa da atividade o qual se pretende 
implantar. Posto isso, o retorno de um projeto tem como sustentação o confronto de um 
capital investido, contra um fluxo de caixa, conhecido também como cashflow, derivado 
da atividade em estudo. Seria uma estimativa de entrada e saída do dinheiro que 
afetarão o caixa da empresa durante um determinado tempo de projeto. Para tanto, afim 
de estudos, a análise da viabilidade econômico financeira realizada para culturas da 
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graviola e pinha, visa contribuir como novas fontes de renda à investidores e agricultores 
bem como contribuir com portifólio de estudo no âmbito estadual e Regional. 
 
A gravioleira (Annona muricata L.) pertence à família Annonaceae, procedente da 
América Tropical, localizada em diversos países da América, Ásia e África. No Estado 
brasileiro, a graviola é cultivada, principalmente, na região Nordeste, sendo a maioria 
da produção destinada para as agroindústrias e utilizada na produção de suco, néctares, 
polpas, geleias, sorvete e doces, todavia, em outros países da América, a frutífera é até 
mesmo consumida in natura, (VILASBOAS, 2017). Na região nordeste, o cultivo da 
pinha (Annona squamosa L.) está em crescente desenvolvimento, o motivo disso é 
devido a possível obtenção de duas safras anuais, segundo (DA SILVA OLIVEIRA et 
al.,2016). 
 
Metodologia 

 
Tomando como base o vasto acervo de procedimentos e métodos disponíveis para 
atingir os objetivos colocado nesse trabalho, optou-se por uma pesquisa com base na 
classificação proposta por Vergara (2007) que pontua em dois aspectos: quanto aos fins 
e aos meios. O primeiro, a pesquisa buscam ser exploratória e descritiva. Quanto ao 
segundo, a pesquisa é bibliográfica, documental e estudo de caso. É considerado 
bibliográfica pois, há uma coleta de dados a partir de materiais de fácil acesso a todos, 
como artigos, revistas, livros e informações disponíveis na internet. A busca através da 
bibliografia ou de outras fontes, envolve toda literatura pública, que possuam ligação ao 
tema em estudo, indo à publicação aleatórias, boletins, jornais, revistas, à pesquisa 
monografias, teses e materiais cartográficos. O objetivo é envolver o pesquisador a 
ligação direta com tudo que foi estudado e documentado anteriormente (LAKATOS & 
MARCONI, 2017). 

A pesquisa é “documental”, pois são utilizados documentos obtidos de órgãos públicos 
e empresas da região. O estudo está envolvido na realização de um levantamento de 
todos esquemas, características, valores e etapas que cercam a produção de pinha 
(Annona squamosa L.) e a Graviola (Annona muricata L.) praticados na Região de 
Tenente Laurentino Cruz/RN. 

ÁREA DE ESTUDO 

O município em estudo Tenente Laurentino Cruz, situado na região Seridó do estado do 
Rio Grande do Norte, com uma população de 5.835 habitantes, separado em uma área 
territorial de 74,37km2 (IBGE 2016). Dos quais 72,60% convivem na zona rural, 
enquanto os outros 27,40% estão localizados na área urbana do município, com 
condições favoráveis edáficas e climáticas para o desenvolvimento da fruticultura, 
desde que possua sistema irrigação. No relevo, é possível notar que quase toda a 
extensão territorial está assentada no alto do Planalto da Borborema, de forma que os 
730.5 metros da altitude municipal o colocam como o município mais elevado do Estado 
do Rio Grande do Norte. De um modo geral, o território é bastante plano. Contudo, 
algumas comunidades rurais, próximas a Florânia, como Patacoroa e Pé de Serra, 
fazem parte da Depressão Sertaneja. 

Procedimentos de coleta de dados: 

Objetivando a coleta de dados, e buscando atingir os objetivos do projeto, foram 
utilizados, além de pesquisa bibliográfica, pesquisas de preços dos materiais, insumos 
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e serviços através de contato com lojas físicas de agropecuária pela região de Natal, 
Parnamirim, Mossoró e região em estudo, aonde foi informado os preços de insumos 

que serão necessários para implantação das culturas. 

Com relação a valores como produtividade e preço de vendas das culturas frutíferas, 
foram utilizados artigos e dados do CEASA/RN de venda em kg. Foi consultado e 
executado também publicações avulsas, consultas diretas com empresas produtoras de 
insumos agrícolas, consultas a profissionais que atuam na área, boletins, jornais, 
revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico e conteúdos 
publicados da internet, visando identificar os principais "stakeholders" e canais de 
comercialização de frutas no mercado local. Portanto, tendo essas informações foi 
realizado pesquisas de mercado para identificação dos valores mínimos e máximos de 
cada insumo e serviços de produção, assim como a produtividade e preço de venda das 
culturas, praticados na região. Com base nesses valores realizou-se uma Média 
aritmética visando uma maior confiança nos dados, obtendo um valor médio dos 
insumos e receitas. O resultado será a apresentação de estimativas de custos de 
implantação, o custo operacional efetivo, custo operacional total, custo total e receitas 
de produção baseadas, mas não limitado, em: 

• Preços mínimos e máximos dos insumos e serviços para o preparo da área para o 
desenvolvimento das culturas em análise 
• Preços mínimos e máximos dos insumos e serviços para o plantio das culturas no 
mercado local; 
• Preços mínimos e máximos dos insumos e serviços para execução dos tratos 
culturais/fitossanitários; 
• Preços mínimos e máximos de ferramentas e maquinários; 
• Preços mínimos e máximos das atividades de colheita e transporte 
• Produtividade das culturas no local 

• Preço de venda dos produtos 

Este procedimento tem sido utilizado com sucesso para a estimativa dos custos 
operacionais efetivos, operacionais totais e custo total de produção, assim como as 
receitas de produção, conforme pode ser observado nos estudos de Brito (2006), Ramos 

et al. (2013), Aworh (2015) e Peano et al. (2015). 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Tomando como base os quadros abaixo (quadro 1.0 e 2.0) da cultura da graviola 
(Anonna muricata L.) e pinha (Anonna squamosa L.) tem-se os elementos de custos à 
1ha referente a 10 anos de plantio, ao primeiro ano que será o de implantação, é 
necessário a aquisição de mudas o qual se observa que tem-se 15% de acréscimos isso 
é devido a provável perca de algumas mudas ao serem levadas ao campo. Para tanto 
é importante a escolha de um bom fornecedor que possam ofertar mudas sadias, com 
qualidade fitossanitária e devidamente registradas, pois assegura-se que o pomar 
obtenha ótimos desempenhos. Para se basear na quantidade de mudas tomou-se como 
espaçamento 4,0x2,0x2,0 para pinha (Anonna squamosa L.) pois com essa metragem 
é possível consorciar culturas de ciclo curtos extraindo ao máximo do espaço e obtendo 
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um retorno financeiro mais breve ajudando a custear os três primeiros anos do plantio. 
Já para graviola (Anonna muricata L.) o espaçamento é o recomendado pela literatura 
e técnicos extensionistas 5x5. Para as quantidades de Calcário, MAP, Cloreto de 
Potássio e ureia não foram inseridos valores, visto que pode ocorrer variação de 
propriedade a propriedade, para tal, faz necessário a análise química de solo o qual 
determinará a recomendação para cada uma, no entanto, o ideal é que seja feito todos 
os anos. Partindo para os custos envolvidos nas culturas em estudo é possível identificar 
o maior investimento no primeiro ano de implantação para um investidor que comece do 
zero, verifica-se que na cultura da graviola (Quadro 1.0) a maior porcentagem de custo 
ao primeiro ano é no elemento insumos correspondendo a 69,11% dos custos totais se 
comparado com a cultura da pinha (Quadro 2.0) o qual corresponde a 65,4% 
evidenciando que aos primeiros anos os maiores custos envolvidos em primeiro lugar 
estão no elemento (Insumos-A), tendo para a graviola (Quadro 1.0) valor mínimo de R$ 
11.403,65 e máximo R$ 14.475,08, já a pinha (Annona squamosa L.) (Quadro 2.0) R$ 
10.748,65 mínimo e máximo R$ 13.772,50. Em segundo lugar na cultura da graviola 
(Anonna muricata L.) (Quadro 1.0) entra o elemento (outros) correspondendo a 14% dos 
custos totais nesse tópico engloba o custo da terra em que refere-se a um custo anual 
mesmo a terra sendo própria, são envolvidos também o acompanhamento técnico, 
manutenção da irrigação e custos administrativos, logo após vem o item preparo de solo 
e plantio correspondendo a 9,03% do valor total, já na pinha o elemento em segundo é 
tratos culturais fitossanitários correspondendo a 12,9%. 

No item (B - preparo de solo e plantio) presentes no (Quadro 1.0 e 2.0) das duas culturas 
tem como sub conjunto aração, gradagem, marcação e coveamento, adubação em 
fundação, plantio e replantio, torna-se o terceiro custo mais elevado na graviola e na 
pinha devido a utilização de mão de obra manual dia homem (D/h) e mão de obra 
mecânica, hora maquina (H/m), tomando como base valores da diária de um trabalhador 
na região de Tenente Laurentino Cruz d R$ 40,00 mínimo e máximo R$ 80,00 e hora de 
um trator R$ 90,00 mínima e máximo a R$105,00. Ao quarto lugar entra o item tratos 
culturais/fitossanitários para graviola correspondendo a 7,76%. 

Dando continuidade para o segundo ano (Quadro 1.0) e (Quadro 2.0), observa-se que 
há uma queda no valor total decorrente do pomar já instalado, nesse período a cultura 
está se desenvolvendo e ainda não produz frutos o que consequentemente, não gera 
renda, para tanto a importância de uma consorciação como colocado na cultura da 
pinha, pois assim durante o período de desenvolvimento da cultura frutífera, pode-se ter 
uma renda auxiliando nos custos do pomar. Todavia, é possível observar que mesmo o 
pomar já instalado ainda há custos, dentre os mais altos está o elemento (outros) na 
cultura da graviola (Anonna muricata L.) correspondendo a 50% dos custos totais, já na 
cultura da pinha (Anonna squamosa L.) corresponde ao item tratos culturais e 
fitossanitários com 39,8%, os valores finais obtidos para o segundo ano é de mínimo de 
R$ 4.660,09 e máxima de R$ 6.837,60, sem ainda retornos financeiros, já para graviola 
mínima R$ 4.464,44 e máxima de R$6.676,60. 

Para o terceiro ano, (Quadro 1.1 e 1.5) e (Quadro 2.1 e 2.3) as culturas já começam a 
emitir os botões florais como consequência, inicia-se os custos de polinização artificial, 
essa atividade é muito importante para a formação dos frutos com isso tornando mais 
atrativo e comerciável. No entanto, há demanda de mão de obra manual (D/h), além de 
cuidados com frutos como o ensacamento deles o que previne a gravioleira de pragas, 
como exemplo a broca-do-fruto Cerconota anonella Spp, considerada a principal praga 
da graviola, o que pode ocasionar perca expressiva dos frutos comerciais e acarretar na 
diminuição da receita, sendo assim elevando a porcentagem de tratos culturais e 
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fitossanitários no 3 ano (Quadro 1.1) o qual corresponde o segundo mais custoso com 
29,3% do valor final. Os custos para o 3 ano de implantação ficaram para pinha (Anonna 
squamosa L.) Mínimo R$7.175,63 e máximo R$ 11.182,60 (Quadro 2.0 e 2.3) já para 
graviola (Anonna muricata L.) mínimo R$ 5.804,44 e máximo R$ 8.386,60, (Quadro 1.0 
e 1.5) porém, pôr a frutífera iniciar sua produção começa-se a originar receita. É possível 
visualizar no (Quadro 4.0) uma produtividade de 4000kg na cultura da graviola e 5320kg 
na cultura da pinha (Quadro 3.0) ao 3 ano, em que para o ultimo somente pomares 
irrigados e bem conduzidos podem ter safras no primeiro e segundo semestres e chegar 
a produtividades superiores a 6,0 t/ha (DE LEMOS, 2014). Os valores de receita 
estimado a partir da produtividade e com os preços pelo comercio (Quadro 5.0) que 
recebe as frutas, para essas culturas no ano 3 para graviola foi de mínimo de R$ 
18.400,00 e máximo R$ 20.000,00 (Quadro 4.0), já para pinha o valor de receita 
estimada foi de R$ 12.768,00 mínimo e R$ 14.896,00 Máximo (Quadro 5.0). 

Para os anos conseguintes (Quadros 1.1 ; 1.6) (Quadros 2.3 ;2.5) observa-se que os 
custos totais se estabilizam nas duas culturas isso é decorrente da consolidação do 
pomar, a partir de então os custos serão para realização de manutenção anuais, muito 
importante para que o pomar obtenha melhores rendimentos. As estimativas de receita 
evoluem devido o pomar já possuir plantas adultas e produtivas tendo como estimativas 
de receitas para pinha de R$ 16.800 mínimo e R$ 19.600,00 máximo (Quadro 5.0), e 
assim pelos próximos anos, sendo ainda possível através do sistema de irrigação extrair 
duas safras por ano. Já os valores de receitas estimadas para a graviola são R$ 
36.800,00 mínimo e R$40.000,00 máximo (Quadro 4.0). 

As anonáceas em especial as duas em estudo são frutíferas que se adequam bem ao 
clima da região semiárida nordestino, no entanto, devido a poucas chuvas típico da 
região, o cultivo em sequeiro não torna-se uma alternativa viável, para tanto é 
necessário que haja o sistema de irrigação em especial o de gotejamento, pois com 
essa tecnologia é possível economizar água, extrair melhor potencial das plantas e 
reduzir os custos. O sistema de irrigação entra como sendo um dos valores mais 
elevados do tópico A – insumo (Quadro 1.0 e 2.0) nas duas culturas devido abranger 
desde o dimensionamento até as instalações. Contudo, o valor é visto apenas ao 
primeiro ano pois são itens duráveis necessitando apenas de manutenção anual para 
ter o funcionamento correto esses custos podem ser vistos no elemento (outros). 

Por fim, com relação ao escoamento e a comercialização dos frutos (Quadro 5.0). Para 
a graviola a comercialização se torna mais restrita, devido ao consumo dificilmente ser 
in natura, ocorrendo, geralmente o escoamento para indústrias de polpas, que recebem 
a um preço de mínimo R$ 4,60kg e máximo R$ 5,00 (Quadro 4.0), entretanto, possuem 
como requerimento a graviola processada em pasta, pesando no mínimo 5kg, todavia 
também pode ser comercializada em mercados locais. No caso da pinha como é uma 
fruta que o consumo é in natura a comercialização pode ocorrer pela CEASA-RN, feiras 
de rua, mercadinhos e mercados locais, com preço de R$ 2,40 Mínimo à R$ 2,80 
Máximo (Quadro 3.0). 

 
Conclusão 

 

Diante da relevância do agronegócio na economia brasileira e do potencial e 
perspectivas de crescimento da fruticultura no estado do Rio Grande do Norte, este 
projeto objetivou estimar os custos de produção e receitas de vendas para a pinha 
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(Annona squamosa, L.) e para a Graviola (Annona muricata, L.) com sistema irrigado, 
no município de Tenente Laurentino Cruz, RN. Assim estimando os valores mínimos e 
máximos dos preços de insumos e serviços de produção, como da produtividade e os 
preços mínimos e máximos de vendas. Desse modo, contribuindo para ampliar o 
portifólio de informações sobre custos e receitas de implantação dessas culturas 
frutíferas, podendo assim auxiliar novos investidores acerca do tema. O trabalho 
apresentou os valores de produção das culturas da pinha (Anonna squamosa L.) e 
graviola (Anonna muricata L.), resultando que a segunda apresentou melhor retorno 
financeiro com valores mínimos de R$ 36.800,00 e máximos R$40.000,00 anuais, a 
partir do 4º ano, entretanto, o canal de comercialização (intermediário) se torna mais 
especifico devido ao pouco consumo da fruta in natura, sendo sua produção voltada a 
comercialização em forma processada de pasta para indústrias de polpas e lacticínios. 

Com relação cultura da pinha (Anonna squamosa L.) a possibilidade de obter duas 
safras anuais sendo irrigada, torna-se um fator atraente, além disso tendo como receita 
estimada mínima R$16.800,00 e máxima R$ 19.600,00 a partir do 4º ano, menor quando 
comparada com a receita da graviola, todavia, o seu canal de comercialização é voltada 
ao consumo in natura, portanto, comercializada em mercados públicos, Ceasas, 
supermercados e feiras de rua, sendo a intermediadora entre o produtor e o consumidor. 
Compreende-se que existe limitações no trabalho apresentado como a falta de estudos 
que abordem o tema de implantação dessas culturas agrícolas e fundamentação teórica 
dessas culturas na região do município de Tenente Laurentino Cruz, RN, mesmo diante 
dos problemas apresentados o projeto conseguiu atingir seus objetivos. Por fim, 
sugerisse que pesquisas mais aprofundadas de análise da viabilidade econômico-
financeira e de Risco da Produção com TIR, VPL e PAYBACK surjam, afim de contribuir 
com acervo de informações sobre o assunto. 
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Quadro 1.0 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da 
graviola (Annona muricata) em dez anos 

 

 

Quadro 1.1 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da 

graviola (Annona muricata) em dez anos 

 

 

Quadro 1.2 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da 
graviola (Annona muricata) em dez anos 
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Quadro 1.3 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da 
graviola (Annona muricata) em dez anos 

 

 

Quadro 1.4 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da 

graviola (Annona muricata) em dez anos 

 

 

Quadro 1.5 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da 
graviola (Annona muricata) em dez anos 
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Quadro 1.6 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da 
graviola (Annona muricata) em dez anos) 

 

 

Quadro 1.7 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da 

graviola (Annona muricata) em dez anos 

 

 

Quadro 2.0 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da pinha 
(Annona squamosa) em dez anos 

 

 

Quadro 2.1 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da pinha 
(Annona squamosa) em dez anos 
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Quadro 2.2 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da pinha 
(Annona squamosa) em dez anos 

 

 

Quadro 2.3 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da pinha 
(Annona squamosa) em dez anos 

 

 

Quadro 2.4 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da pinha 
(Annona squamosa) em dez anos 
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Quadro 2.5 – Estimativas de custos operacionais totais por hectare da cultura da pinha 
(Annona squamosa) em dez anos 

 

 

Quadro 3.0 – Estimativas de vendas da pinha (Annona squamosa) em dez anos 
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Quadro 4.0 – Estimativas de vendas da graviola (Annona muricata L.) em dez anos 

 

 

Quadro 5.0 – Possíveis canais de comercialização 
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Quadro 6.0- Banco de dados fornecedores locais 
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TÍTULO: ENCONTROS LITERÁRIOS: A FORMAÇÃO DO LEITOR E ESCRITOR 

JOVEM 

Resumo 

Considerando estudos contemporâneos sobre a leitura e a escrita, bem como as 
dificuldades enfrentadas na formação do leitor e escritor jovem na atualidade, este 
projeto, que desde 2017 vem sendo realizado satisfatoriamente, tem como finalidade, a 
partir de encontros de leitura semanais, desenvolver a leitura crítica e a escrita literária 
autoral dos alunos participantes. Ao mesmo tempo que nos sentimos instigados pela 
leitura e pelos debates ao longo dos encontros, também nos sentimos motivados a 
desenvolvermos nossos próprios textos, além de também amadurecermos nossa 
criticidade. Visto que a escola se configura como espaço ideal para o desenvolvimento 
dessa leitura crítica, esses encontros vêm acontecendo com um grupo de alunos do 
ensino médio integrado ao técnico da Escola Agrícola de Jundiaí, que se interessam 
pelas leituras literárias e as discussões sobre elas. 
 
Palavras-chave: leitura; formação leitora; leitor e escritor jovem. 

TITLE: Literary meetings: the formation of young readers and writers 

Abstract 

Considering contemporary studies on reading and writing, as well as the difficulties faced 
in the formation of young readers and writers today, this project, which since 2017 has 
been carried out satisfactorily, aims, from weekly reading meetings, to develop reading 
criticism and authorial literary writing of the participating students. At the same time that 
we feel instigated by reading and debating during the meetings, we also feel motivated 
to develop our own texts, in addition to maturing our criticality. Since the school is 
configured as an ideal space for the development of this critical reading, these meetings 
have been taking place with a group of high school students integrated with the 
technician of the Escola Agrícola de Jundiaí, who are interested in the literary readings 
and discussions. 
 
Keywords: reader; reader formation; young reader and writer 

Introdução 

As bibliotecas estavam cheias de ideias, talvez a mais perigosa e poderosa de todas as 
armas. 

Sarah J. Maas 

A leitura crítica como a entendemos aqui, a partir de Cassany (2011), trata-se de 
reconhecer o fato de que a forma como lemos e interpretamos os textos têm a ver com 
a comunidade a qual estamos inseridos, em um tempo e espaço específicos, variando 
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a chave de leitura segundo o gênero, a intenção e a circunstância em que se dá essa 
prática. Um leitor crítico entende que o texto também é um produto ideológico e é capaz 
de ler e compreendê-lo sem, necessariamente, concordar com o lido. Nesse sentido, a 
leitura crítica está relacionada ainda com a formação social, cidadã e humana do sujeito, 
interferindo na sua formade se posicionar e atuar no mundo como também amplia os 
horizontes dos leitores e ainda os fazem adquirir mais conhecimento. 

A leitura se configura como uma ferramenta de aprendizado em todos os âmbitos da 
nossa vida, desde os mais simples como a leitura de uma placa de rua até o estudo 
aprofundado de um texto; por este motivo, ela deve ser trabalhada em todas as áreas 
que passamos, não só na matéria escolar “Língua Portuguesa”. 

Concomitante à leitura, a escrita é de suma importância na contemporaneidade, por 
seus aspectos funcionais e expressivos, dos quais necessitamos em nosso cotidiano 
nas mais diversas situações comunicativas. Muitas vezes essa escrita é trabalhada 
somente de forma superficial e mecânica, sendo mais voltada para fins pragmáticos e 
imediatistas, consequentemente, fazendo as pessoas se restringirem a isso e, 
ocasionalmente, se acharem incapazes de realizar um processo mais fluido e artístico, 
uma forma de se expressar e se comunicar. Assim, “o ensino da escrita não pode ser 
tratado como uma questão técnica; a escrita precisa ser apresentada à criança como 
um instrumento cultural complexo, um objeto da cultura que tem uma função social”. 
(MELLO, 2006, p. 183). 

Pensando nesses aspectos e na dificuldade de formação desses leitores e escritores 
desde a educação inicial, a fase escolar mostra-se como o momento ideal para trabalhar 
essa concepção mais ampla e humanizada da leitura e da escrita , já que o contato com 
os mais diversos textos e a interação proporcionada nesse espaço pode ser um fator de 
estímulo e facilitação. Desse modo, o projeto visa despertar, em alunos do ensino médio 
integrado ao técnico em Informática, Aquicultura, Agroindústria e Agropecuária da 
Escola Agrícola de Jundiaí, o desejo de usar a leitura e a escrita como instrumentos 
para a sua formação crítica e para a construção de posicionamentos sobre o mundo. 
Sendo assim, na medida que tomamos consciência dessas discussões sobre a 
formação do leitor jovem, que têm se dado na área de estudos da leitura, isso a partir 
de reuniões com os professores orientadores, é que buscamos contribuir na pesquisa, 
junto ao grupo de leitura que formamos, no fomento dessa prática. 

 
Metodologia 

 

Esse projeto vem sendo realizado com sucesso desde 2017, desde então um grupo 
significativo de pessoas tem consolidado a prática dos encontros semanas. Esse 
sucesso do projeto, entre outras coisas, está relacionado ao fato de que a cada ano ele 
é divulgado junto aos novos e antigos alunos da instituição, seja indo nas salas de aula 
ou via redes sociais, de modo a democratizar esse espaço e torná-lo acessível ao maior 
número de pessoas possível, para que possam desfrutar dessa experiência, a qual 
consideramos maravilhosa, de compartilharem seus textos e vivências, por meio do 
desenvolvimento da leitura crítica seguida por debates. 

A dinâmica dos encontros geralmente começa com a leitura em voz alta de um texto, 
normalmente enviado por um dos participantes, e em seguida é aberta a discussão 
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sobre ele, com a participação de todos que quiserem fazer alguma reflexão. Isso se 
repete com os demais textos que são lidos ao longo do encontro, reforçando ainda mais 
a formação de leitores críticos com essa análise em grupo. Com a leitura desses textos, 
os alunos também sempre são motivados a trazerem suas próprias criações. 

Além dessas questões serem trabalhadas em grupo nos encontros, os professores 
orientadores também realizam reuniões com as bolsistas para desenvolver um pouco 

mais a fundo a leitura e a escrita e ampliar nosso repertório teórico sobre o assunto. 

Em decorrência do cenário pandêmico em que estamos inseridos e do isolamento social 
necessário nesse momento, as atividades (encontros de leitura e reuniões de 
orientação) acontecem, desde março, de maneira virtual, por meio dos aplicativos de 

chat, como o Whatsapp e o Google Meet. 

 
Resultados e Discussões 

 

Devido à pandemia, nem todos os nossos objetivos foram alcançados, não conseguimos 
realizar nossos encontros semanalmente e presencialmente devido ao isolamento 
social, mas conseguimos realizar satisfatoriamente alguns encontros de leitura online 
pelo aplicativo Google Meet. Lemos e discutimos textos autorais dos alunos 
participantes e também textos já conhecidos, como o poema “No meio do caminho” de 
Carlos Drummond. Os encontros online foram uma nova experiência, mas não deixou 

de ser prazerosa e edificante. 

Realizamos também reuniões virtuais com os professores orientadores e lemos alguns 
textos, como o “Máximas impertinentes”, de Luiz Percival Leme Britto, “Lutar com 
Palavras”, de Irandé Antunes e “Preconceito linguístico”, de Marcos Bagno. Neles 
observamos e aprendemos diversos aspectos sobre a leitura e a escrita em língua 
portuguesa, como, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm em ler gêneros 
formais; a forma que alguns livros são escritos de forma especializada que faz com que 
o acesso a eles venha a se restringir a poucas pessoas; que a escrita e a leitura se 
complementam; que nem só quem tem o “dom” de escrever é que pode escrever algo 
bom; que é preciso se planejar, escrever e revisar para que se tenha um resultado 
satisfatório; dentre outras coisas que nos fizeram crescer e refletir bastante em relação 
à leitura e à escrita. 

 
Conclusão 

 

Dado o que foi apresentado, é indubitável que, apesar dos obstáculos, a pesquisa se 
mostrou de grande importância no nosso processo de formação crítica e afirmo com 
veemência que eu, enquanto participante dos encontros de leitura e bolsista do projeto, 
que não possuía o hábito de escrever, fui estimulada a começar a desenvolver meus 
próprios textos. Apesar das dificuldades e de termos tido apenas encontros virtuais em 
2020, notamos também que as pessoas que participaram se sentiram gratificadas e se 
engajaram no projeto, sempre pedindo por mais. 
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Além do que foi comentado, os encontros vieram a ser algo de distração para esse 
momento tão difícil em que nos encontramos, um alívio pensar que pelo menos na 

leitura podemos nos deleitar. 
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TÍTULO: A formação leitora e literária do estudante da Escola Agrícola de Jundiaí 

Resumo 

O objetivo de nossa bolsa “A formação leitora e literária do estudante da Escola Agrícola 
de Jundiaí” visava o conhecimento e desenvolvimento de cada interação que 
pudéssemos ter com questões sociais, humanas, econômicas, e políticas, abordando-
as a partir da interação com a literatura. A nossa participação se faz com o propósito de 
levarmos a realidade escrita e apresentarmos o projeto de pesquisa aos alunos do 
Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio da Escola Agrícola de Jundiaí. A ideia inicial 
era lermos e discutirmos sobre escritores já conhecidos —, porém, com o tempo, 
passamos a introduzir nossos próprios textos. Assim, tivemos contato direto com a 
realidade literária de cada um. Em 2020, tivemos o empecilho da pandemia trazida pelo 
Coronavírus e, infelizmente, não chegamos a realizar encontros de leitura presenciais. 
Realizamos esses encontros virtuais contando com a participação de pessoas de fora 
do projeto, como professores, alunos da escola, e até alguns participantes que não 
possuíam nenhum vínculo com a instituição; além desses, tivemos reuniões apenas com 
a presença das bolsistas, em que discutimos sobre textos e livros distintos, como: 
“Máximas impertinentes — a formação do leitor” (LUIZ PERCIVAL LEME BRITTO), 
“Lutar com palavras: coesão e coerência” (IRANDÉ ANTUNES, 2005), e “Preconceito 
linguístico: o que é, como se faz” (MARCOS BAGNO,1999). Por fim, procuramos 
compartilhar as perspectivas tiradas a partir dessas leituras e das reflexões levantadas. 
 
Palavras-chave: Encontros de Leitura; Formação Leitora; Escrita Autoral.  

TITLE: The reading and literary formation of the Escola Agrícola de Jundiaí student 

Abstract 

The purpose of our scholarship “The reading and literary formation of the student at 
Escola Agrícola de Jundiaí” aimed at the knowledge and development of each interaction 
we could have with social, human, economic, and political issues, addressing them from 
the interaction with literature. Our participation is made with the purpose of taking the 
written reality and presenting the research project to students of Technical Education 
integrated to High School at Escola Agrícola de Jundiaí. The initial idea was to read and 
discuss writers already known — however, over time, we started to introduce our own 
texts. Thus, we had direct contact with the literary reality of each one. In 2020, we had 
the obstacle of the pandemic brought by the Coronavirus and, unfortunately, we did not 
get to hold face-to-face meetings. We held these virtual meetings with the participation 
of people from outside the project, such as teachers, school students, and even some 
participants who had no connection with the institution; in addition to these, we had 
meetings only with the presence of the fellows, in which we discussed about different 
texts and books, such as: "Impertinent maxims — the formation of the reader" (LUIZ 
PERCIVAL LEME BRITTO), “Fighting with words: cohesion and coherence” (IRANDÉ 
ANTUNES, 2005), and “Linguistic prejudice: what it is, how it is done” (MARCOS 
BAGNO,1999). Finally, we seek to share the perspectives drawn from these readings 
and the reflections raised. 
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Keywords: Reading Meetings; Reading Formation; Authorial Writing. 

Introdução 

A leitura no Brasil é uma ferramenta extremamente precarizada, principalmente porque 
não a vemos como essencial. Vemos os livros apenas como uma forma de estudar e 
tirar boas notas, raramente enxergamos lazer ou prazer no ato de ler. A última edição 
da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil, (2016)” nos mostra que, entre 2011 e 2015, 
o índice de brasileiros que consumiam livros passou de 50% para 56%, fazendo com 
que a média anual de livros lidos fosse 4,96, porém, desses 4,96 livros, apenas 2,43 
foram lidos inteiros. As pesquisas mostram que grande parte da porcentagem de leitores 
são religiosos e o livro mais lido por eles é a Bíblia. O problema dessa informação é que 
livros religiosos, por mais que contribuam para o hábito de leitura, não nos fornecem 
crescimentos críticos, não nos fazem criar visões sobre a realidade, não são livros que 
nos contam realmente sobre quem somos, sobre quem são os outros e qual é a nossa 
posição em temas sociais (política, economia, cultura...). 

Questões como essas nos fazem ter uma visão ainda muito mal interpretada da leitura, 
a vemos como longa, cansativa, chata e desnecessária, principalmente quando estamos 
falando dela na vida adulta. Estudos mostram que as maiores parcelas de leitores são 
compostas por crianças e jovens, com uma porcentagem de leitura ainda muito baixa, 
mas, ainda assim, são os quem mais possui o contato com a leitura. Ainda assim, à 
medida que crescemos vamos perdendo esse hábito. Entre 5 a 10 anos, 67% são 
leitores; de 11 a 13 anos, 84%, e diminui para 75% entre os jovens de 14 a 17 anos. A 
partir dos 18 anos, a taxa de leitores cai continuamente. 

Nesse sentido, considero que o distanciamento do hábito de ler ao longo dos anos se 
dá por conta dos adultos serem “muito ocupados”, possuírem seus trabalhos, suas 
famílias, seus problemas e suas obrigações, e usarem seu tempo livre para tarefas que 
custem menos esforços e energias, como assistir a um filme, ir à praia, ou sair com os 
amigos. Talvez precisemos de mais exemplos vindos de nossa própria bolha, de pais, 
professores, amigos. Um exemplo disso é o fato de que nem o próprio sistema de ensino 
nos propicia o hábito da leitura, visto que a última edição da pesquisa “Retratos da 
Leitura no Brasil, (2016)” nos mostra que cerca de 30% dos nossos próprios professores 
também se declaram não leitores e é importante que um professor leia a fim de 
influenciar seus alunos a fazerem o mesmo. 

Os responsáveis pelo nosso desinteresse em ler e os motivos que os causam são 
históricos, não porque somos preguiçosos ou apenas porque “não queremos”. De fato, 
grande parte não lê porque não quer, porém, o que vivemos no passado que nos 
influenciou a termos este futuro? A desigualdade social, o analfabetismo e a falta de 
estímulo em casa e na escola são origens diretas dessa indiferença literária, por isso 
carecemos de projetos que nos ponham dentro dessa realidade e nos mostrem o que 
perdemos se permanecermos fora dela. 

Temos como base essas informações que absorvemos sobre a formação do leitor jovem 
e, a partir delas, junto com o grupo de leitura que participou dos encontros e com as 
nossas reuniões com a professora orientadora, contribuímos para a pesquisa com a 
tentativa de adentrar nessa realidade e expandir nossas visões, baseadas em nossos 
conhecimentos e nossas opiniões e nas reflexões advindas dos encontros de leitura. 
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Metodologia 

 

Primeiramente buscamos divulgar o projeto entre os alunos dos cursos técnicos de 
Agroindústria, Agropecuária, Aquicultura e Informática por meio de cartazes, da criação 
de grupos em redes sociais e de comunicados nas salas divulgando nossos encontros. 
O encontro aconteceria às terças-feiras, às 12 horas e consistiria, basicamente, em nos 
encontrarmos em alguma sala de aula ou no Bosque do Ensino Médio para lermos e 
discutirmos variados textos. Porém, com ao início da pandemia, não tivemos a 
possibilidade de cumprir nenhum desses encontros presencialmente em 2020, por isso, 
tivemos as reuniões feitas pelo aplicativo Google Meet, nas quais, uma semana antes 
dos encontros, os participantes nos enviavam textos (autorais ou não), que seriam lidos 
em voz alta nas reuniões. Após a leitura discutíamos sobre o que o texto falava, que 
mensagem ele queria passar, a que essa mensagem fazia menção, e qual era a nossa 
interpretação do que lemos. 

Dessa forma, o objetivo de toda essa discussão era fazer com que alunos e professores, 
de distintas idades, opiniões e cursos, pudessem, juntos, terem contato com as 
realidades e os posicionamentos uns dos outros. Buscamos, através desse projeto, um 
lugar em que pensamentos diferentes se unissem; não que todos passassem a pensar 
igualmente, mas que pensassem diferentes e, ainda assim, se entendessem. 
Discutimos, aprendemos, consertamos e criticamos, tudo isso através do nosso direito: 
o direito de ler. 

Logo, ainda que não estudássemos a teoria de tudo, os textos levados aos encontros 
nos davam a oportunidade e o interesse. Não estávamos em uma sala de aula 
aprendendo algum assunto para passar na prova, não estávamos em uma hierarquia, 
nosso professor não estava ao centro da sala, estávamos um ao lado do outro, falando 
cada um por vez. Não tínhamos todo o peso do aprender que existe dentro de uma sala 
de aula, pois não estávamos em uma. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ao longo dos encontros e das reuniões tivemos a oportunidades de ler textos de 
escritores como Irandé Antunes, Marcos Bagno e Carlos Drummond de Andrade, além 
dos textos escritos por nós mesmos. Esses textos nos faziam discutir sobre amor, perda, 
tempo, relacionamentos, etapas e mudanças, além de nos tornarmos mais empáticos e 
relação à perspectiva do outro, desenvolvendo nossa criticidade e enriquecendo nosso 
conhecimento. 

Além dos encontros de leitura virtuais, que contava com reflexões de textos de escritores 
e textos feitos pelos participantes do projeto, tivemos as reuniões de discussões teóricas 
voltadas exclusivamente às bolsistas, que tinham o intuito de uma leitura visando uma 
melhor formação teórica. 

Assim sendo, podemos dizer que o projeto “A formação leitora e literária do estudante 
da Escola Agrícola de Jundiaí” não é uma pesquisa que enriquece apenas quem está 
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por trás dela, todos que se permitem participar dele também ganha seus conhecimentos, 
sejam linguísticos, críticos ou empáticos. 

É muito significativo termos feito algumas reuniões mesmo na situação atual, visto que 
esse panorama nos privou de vários outros encontros e projetos de serem concluídos, 
até mesmo projetos envolvendo esses encontros e professores da Escola Agrícola de 
Jundiaí. 

 
Conclusão 

 

É nítido o enorme significado desse projeto na rotina de um estudante, principalmente 
de um lugar como a Escola Agrícola de Jundiaí, uma escola técnica de dois turnos; uma 
rotina em um lugar desses é extremamente cansativa e trabalhosa. Como já dito, 
precisamos, cada vez mais, enxergar a leitura como um lazer, não como uma obrigação. 
Nesse sentido, esses encontros nos dão a possibilidade de termos a leitura e literatura 
ao nosso lado, não contra nós, como uma renovação daquilo que já conhecemos. A 
escrita e a leitura estão aqui por nós e aprender não deveria ser um sinônimo de 
chateação. Há formas mais fáceis e tranquilas de se aprender, algumas pessoas apenas 
não foram apresentadas a elas ainda. 

Esse projeto nos beneficia não só cultural e intelectualmente, mas também nos auxilia 
como pessoas. É mais do que essencial mostrar aos nossos jovens e às nossas 
crianças que não precisamos lidar com a informação como se fosse um peso, muito pelo 
contrário, ensinar e aprender são, além de lazer, interação, cultura, arte, política e um 
direito. Temos que mostrar a todos que o conhecimento é muito mais do que sentar em 
frente a uma cadeira, fazer uma prova e tirar a nota máxima. Conhecimento é errar, 

compartilhar e transformar. 
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TÍTULO: Mediações de leitura: a formação leitora do estudante da Escola Agrícola de 

Jundiaí 

Resumo 

RESUMO É fulcral pontuar que a leitura nos permite descobrir, compreender e aprender 
novas vivências e ideias. Diante disso, torna-se claro a importância da participação da 
escola na formação literária dos alunos. Nosso propósito dentro da bolsa “a formação 
leitora e literária do estudante da escola agrícola de Jundiaí” era formar um grupo de 
leitura com encontros presenciais que, primordialmente, visava à expansão de ideias e 
do conhecimento, por meio de debates e diálogos, entendendo que leitura dinâmica e 
descontraída pode ser uma das melhores formas de adquirir informações. Os debates 
eram tanto a partir de textos de autores já conhecidos quanto de textos de autores da 
escola, o que foi incrível pois tínhamos um contato mais direto com as pessoas que 
estavam ali. Tendo em vista o cenário pandêmico de 2020, não foi possível a realização 
de encontros físicos. Entretanto, realizamos encontros virtuais com os mesmos 
objetivos. Além disso, tivemos reuniões teóricas apenas com as bolsistas e a professora 
orientadora sobre livros distintos sobre os quais conversávamos e tirávamos conclusões 
mútuas sobre temas como preconceito linguístico e acesso à leitura. 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: Escrita autoral, Formação Literária; Grupo de leitura. 

TITLE: Title: THE READING AND LITERARY TRAINING OF THE JUNDIAÍ 

AGRICULTURAL SCHOOL STUDENT 

Abstract 

Abstract It is crucial to point out that reading allows us to discover, understand and learn 
new experiences and ideas. Given this, it becomes clear the importance of school 
participation in the literary formation of students. Our purpose within the scholarship “the 
reading and literary training of the student at the agricultural school of Jundiaí” was to 
form a reading group with face-to-face meetings that, primarily, aimed at expanding ideas 
and knowledge, through debates and dialogues, understanding that, dynamic and 
relaxed reading can be one of the best ways to acquire information. The debates were 
so much about texts by well-known authors or texts by authors from the school, which 
was incredible because we had a more direct contact with the people who were there. In 
view of the 2020 pandemic scenario, physical encounters were not possible. However, 
we hold virtual meetings with the same goals. In addition, we had meetings only with 
scholarship holders about different books from which we talked about them and drew 
mutual conclusions on topics such as linguistic prejudice and access to reading. 
 

Keywords: Keywords: Ideas; Literary Formation; Reading group 

Introdução 

INTRODUÇÃO Partindo da nitidez do cenário lamentável de leitura no Brasil e a falta de 
pessoas que pensem criticamente, que saibam questionar e relacionar fatos, temos 
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como pauta a importância da leitura no dia a dia das pessoas. Relatos da leitura no 
Brasil, pesquisa feita pelo Instituto “Pró-livro” de São Paulo em 2007, mostram que o 
número de livros lidos por habitante/ano era de 4,7, sendo desses livros quase metade 
inacabado. Ainda de acordo com a pesquisa do IPL (Instituto Politécnico de Leiria), o 
“gostar de ler” é algo mais característico do público infantil, o que reforça ainda mais a 
necessidade de estimular a leitura desde cedo. Quando os professores propõem 
atividades que promovem também a leitura em voz alta, os benefícios vão ainda além, 
já que os alunos têm mais uma oportunidade de absorver melhor os novos vocabulários 
adquiridos, aprender a pronúncia correta das palavras e adquirir noções de ritmo e 
pontuação na fala. Séculos atrás, Aristóteles, um filósofo grego, escreveu um livro 
chamado “Política”, no qual analisa o contexto de sua época e de épocas anteriores, 
além de apontar os regimes políticos possíveis. Apesar da grande distância de tempo, 
os teóricos políticos dos tempos atuais precisam passar pelo estudo das teorias 
aristotélicas para refletir acerca das condições atuais. Outro exemplo também seria a 
obra de Platão, que foi aluno de Sócrates. Em sua mais conhecida obra, “A República”, 
ele descreve um modelo ideal de cidadão que, se fosse reproduzido em larga escala 
dentro da cidade, constituiria uma sociedade perfeita, na qual todas as pessoas viveriam 
em perfeita harmonia. Milênios depois de ter escrito sua teoria, ele permanece sendo 
referência para os estudiosos posteriores, que o leem com bastante atenção. Outros 
milhares de exemplos poderiam ser dados, mas esses dois escritores citados serviram 
para que possamos perceber, a partir da leitura dos seus escritos, a importância dos 
pensamentos antigos para a reflexão contemporânea dos acontecimentos. E até hoje o 
modo mais comum de registro ainda é o livro. A leitura desenvolve um maior domínio 
da linguagem, a criatividade e o potencial de concentração, habilidades essenciais para 
um aprendizado de qualidade e para a formação de alunos mais engajados com os 
estudos, como habilidades de interpretação, enriquecimento do nosso vocabulário, 
aquisições de novas visões e linhas coerentes de pensamento. Segundo Tzvetan 
Todorov, na obra A literatura em perigo,“somos todos feitos do que os outros nos dão: 
primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a literatura abre ao infinito essa 
possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente”. 
Diante dessa realidade, tornam-se fundamentais projetos que permitam que as pessoas 
participem, busquem conhecimento e o mais importante, queiram de fato ler. Momentos 
que nos coloquem em contato com a leitura são primordiais para sentirmos como a vida 
funciona com ou sem ela. 
 
Metodologia 

 
METODOLOGIA Primeiramente buscamos divulgar o projeto entre outros estudantes 
do Ensino Técnico em Agropecuária, Agroindústria, Informática e Aquicultura integrados 
ao Ensino Médio, com vistas a formar um grupo de leitura, em que pudéssemos 
compartilhar textos e experiências. Fizemos cartazes e divulgamos em grupos sobre 
como funcionaria os encontros, datando dia, local e hora. A partir dos primeiros 
encontros o grupo foi se ampliando e atualmente somos mais de 40 alunos no grupo do 
whatsapp advindos dos diferentes cursos técnicos. Os encontros consistiam em nos 
encontrarmos em alguma sala de aula ou no Bosque do Ensino Médio, entretanto, com 
a pandemia, não conseguimos realizar encontros presenciais, por isso, tivemos as 
reuniões feitas pelo aplicativo Google Meet. Os participantes enviavam textos de outras 
pessoas ou deles e eram lidos em voz alta, por quem se voluntariasse, para todos 
escutarem. A partir disso, falávamos nossas reflexões e interpretações sobre o texto, 
relacionávamos com outras assuntos e leituras, e pontuávamos pontos específicos do 
texto que nos chamavam atenção. Os debates e reflexões foram importantes para 
entrarmos em contato com posicionamentos e visões de mundo diferentes, todos 
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respeitando a opinião do outro. E também, nossas reuniões entre bolsistas junto a 
professora, que nos líamos trechos de livros diversos.. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES Na medida que os encontros e reuniões foram 
acontecendo, tivemos a oportunidade de ler textos incríveis de diferentes autores, sem 
contar nos textos produzidos por nós mesmos, que nos permitiu conhecer um pedaço 
maior de cada um que estava ali. Eram diversos os temas como amor, sentimentos, 
melancolia, mudanças, finais, etc. Assim sendo, podemos dizer que o projeto “Encontros 
literários: a formação do leitor e escritor jovem”, a partir do plano de trabalho “Mediações 
de leitura: a formação leitora do estudante da Escola Agrícola de Jundiaí”, não é uma 
pesquisa que enriquece apenas quem está por trás dela, mas todos que se permitem 
participar dele também ganham seus conhecimentos, sejam linguísticos, empáticos, 
críticos etc. É muito significativo termos feito algumas reuniões mesmo com a nossa 
situação atual, uma vez que esse cenário nos privou e proibiu de vários outros encontros 
e projetos de serem feitos ou concluídos, até mesmo projetos envolvendo esses 
encontros e professores da Escola Agrícola de Jundiaí. Dessa forma, nossa participação 
na pesquisa foi pertinente não só no desenvolvimento da pesquisa como um todo, mas 
também para o nosso próprio amadurecimento como pessoa, estudante e cidadão 
crítico. Tudo isso considerando o caráter interdisciplinar do projeto, em que pudemos 
contar com discussões e contribuições nas leituras realizadas não só dos professores 
de linguagens (português, inglês e espanhol), como também dos professores de história 
e química, além de alunos e ex-alunos. 
 
Conclusão 

 
CONCLUSÕES De modo geral, os encontros de leitura foram importantes, sobretudo, 
para a nossa formação como pessoa. Enxergamos como um momento único e não 
como uma obrigação. Dito isso, esses encontros nos dão a possibilidade de termos a 
leitura e literatura ao nosso lado como coisas boas e não como algo cansativo. Os 
momentos eram possibilidades e oportunidades de sermos quem realmente somos, de 
trocarmos experiências e aprendizagens. Podemos concluir que aprender é 
fundamental para lidarmos com as adversidades que a vida nos impõe e também para 
o nosso desenvolvimento pessoal. Ler é, além de um ato político, amor, lazer, cultura e 
um direito. 
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TÍTULO: Identificação das variações morfométricas de nematoides gastrintestinais 

obtidos de caprinos naturalmente infectados 

Resumo 

A caprinocultura é uma grande fonte de renda no nordeste brasileiro, mas que vem 
sendo acometida pelas helmintoses gastrintestinais, que causam diminuição da 
produção, gerando impactos financeiros negativos. Identificar as espécies que 
acometem o rebanho é necessário para melhor manejar e tratá-la. Partindo disso, 
objetivou-se identificar, quantificar e mensurar variações morfométricas de nematoides 
gastrintestinais de caprinos. Para isso foram avaliados 24 caprinos machos, 
alimentados com bagaço de cana de açúcar ou feno de capim elefante e em duas 
condições sexuais, animais inteiros ou castrados. Durante o período experimental os 
animais foram acompanhados através de exames parasitológicos e uma amostragem 
de 12 animais foi necropsiada e recuperados os parasitos gastrintestinais, totalizando. 
1.262 parasitos, dos quais 289 foram alocados em lâminas contendo goma de Hoyer, 
para identificação dos gêneros e caracterização das estruturas sexuais. Os gêneros 
Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus e Trichuris foram identificados e a 
observação das variações morfológicas possibilitaram diferenciação entre machos e 
fêmeas. Entretanto, não foi possível a observação e consequentemente, a realização 
da morfometria das estruturas sexuais. Os animais castrados e inteiros alimentados com 
palma e capim elefante apresentaram maior carga parasitária. O gênero 
Oesophagostomum foi prevalente, independente do tratamento. 
 
Palavras-chave: Caprinos, Nematoides Gastrintestinais, Morfometria. 

TITLE: Identification of morphometric variations of gastrointestinal nematodes derived 

from naturally infected goats 

Abstract 

Goat farming is a major source of income in northeastern Brazil, but infections by 
helminths are leading to production decrease and generating negative financial impacts. 
Identifying the species that affect the herd is necessary to better manage and treat it. 
Based on this, the aim of this study was to identify, quantify and measure morphometric 
and morphological variations of gastrointestinal nematodes in goat animals. For this, 24 
male were evaluated, submitted to two kinds of diet (sugar cane bagasse or elephant 
grass hay) and two sexual conditions (hole animal and neuter). During the experimental 
period, the animals were evaluated by parasitological exams and after 120 days, 12 
animals were death and necropsied, being recovered 1,262 parasites, of which 289 were 
stored in slides containing Hoyer gum to identify the genus and characterize the sexual 
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structures. Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus and Trichuris were 
identified and the morphological variations allowed differentiation between males and 
females. However, it was not possible observe, and consequently, get the measures 
from the sexual structures. The hole and neuter animals fed with elephant grass hay 
showed higher parasitic load. The Oesophagostomum genus was prevalent, 
independently of the treatment. 
 
Keywords: Gastrointestinal Nematodes, Goats, Morphometry. 

Introdução 

O Brasil tem produção de caprinos eminente quando comparado com outros países, 
com destaque principalmente para a região nordeste, onde se encontram 90% dos 
rebanhos do país. A importância da caprinocultura no Nordeste é incontestável, contudo, 
o governo dispõe de poucas políticas de incentivo, mesmo sendo este um segmento 
bastante influente para a economia regional, onde várias famílias dependem 
diretamente da carne e couro para subsistência, consumo ou fonte de renda e também 
para economia de todo país. (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA, 2017). Além da falta de incentivo governamental, outros fatores 
podem impactar negativamente a produção de caprinos, dentre eles, as 
enteroparasitoses intestinais. Vieira (2008) afirma que o acometimento por essas 
parasitoses pode impactar diretamente na produção desses animais e que fatores 
ambientais e nutricionais influenciam no grau de parasitismo apresentado em cada 
animal. Os principais nematoides que acometem os pequenos ruminantes de maior 
importância econômica para exploração de caprinos e ovinos são da Família 
Trichostrongylidae e Strongyloididae. Os diversos parasitos do sistema gastrintestinal 
de ruminantes tendem a se desenvolver de forma mais eficaz em determinados órgãos. 
Parasitando o abomaso, têm-se os gêneros Haemonchus e Trichostrongylus; 
parasitando o intestino delgado, os gêneros Trichostrongylus, Strongyloides, Cooperia 
e Bunostomum; parasitando o intestino grosso, os gêneros Trichuris, 
Oesophagostomum e Skrjabinema (AMARANTE, 2014; AQUINO et al., 2016). Na região 
nordeste do Brasil, os nematoides gastrintestinais que apresentam maior prevalência e 
intensidade são do gênero Haemonchus, Strongyloides, Trichostrongylus e 
Oesophagostomum, tendo as espécies H. contortus, S. papillousus, T. colubriformis e 
O. colubianum maior relevância por estarem associadas a perda de peso e quadros 
anêmicos nos ruminantes (AMARANTE, 2014), impactando negativamente na produção 
animal. Dentre as metodologias utilizadas para identificar as espécies de nematoides 
gastrintestinais de pequenos ruminantes, a morfometria é considerada de extrema 
relevância para o diagnóstico específico, uma vez que permite avaliar a variação intra e 
interespecífica (VICENTE et al., 1993; MINHO et al., 2014). Diferenças no tamanho de 
estruturas internas auxiliam a identificação das espécies que acometem os animais 
domésticos e selvagens, permitindo avaliar infecções cruzadas entre espécies 
(COUTINHO et al., 2015). Diferenças nas medidas e nos caracteres morfológicos vêm 
sendo citadas como uma possível adaptação às diferentes regiões geográficas, 
principalmente àquelas de clima com estação seca prolongada (JACQUIET et al., 1997). 
Por outro lado, recentes estudos apontam a eficácia de metodologias espectroscópicas 
e eletroquímicas para a classificação de compostos biológicos (LIMA, 2018), que podem 
auxiliar na identificação de espécies de interesse. Metodologias como o NIR (do inglês 
"near infrared") podem ser utilizadas para essa finalidade, possibilitando a contagem e 
a diferenciação de forma mais rápida do que o convencional. Essa metodologia consiste 
na emissão de ondas infravermelho de uma distância de 2mm do composto biológico 
estudado, gerando uma reflexão ou refração do composto, que é captada e interpretada 
por um sistema que, com base em um banco de dados que contém informações 
bioquímicas sobre os sistemas biológicos estudados, reconhece tal composto e o 
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diferencia de outros. (LIMA, 2014; LIMA, 2018) Sendo assim, este trabalho objetivou-se 
em quantificar e identificar as variações morfométricas de nematoides gastrintestinais 
obtidos de caprinos naturalmente infectados a fim de identificar as espécies de 
nematoides presentes. 
 
Metodologia 

 
O experimento de campo foi conduzido no período de setembro a dezembro de 2018, 
no Setor de Caprinovinocultura da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias/EAJ/UFRN, localizada em Macaíba. O processamento das amostras, bem 
como a contagem e identificação das espécies de parasitos gastrintestinais foram 
realizados no Laboratório de Helmintologia do Centro de Biociências da UFRN. Foram 
avaliados 24 caprinos sem padrão racial definido (SPRD), todos machos, sendo 12 
inteiros e 12 castrados, com peso inicial médio de 14,5 ± 1,5 kg, distribuídos em 
delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x2, sendo 
duas condições sexuais (castrados e inteiros) e duas fontes de fibra dietéticas (feno de 
capim elefante com palma forrageira e bagaço de cana-de-açúcar com palma 
forrageira), totalizando quatro tratamentos e seis repetições. Durante o período 
experimental, os animais foram confinados em baias individuais (Figura 1a) providas de 
comedouro e bebedouro (Figura 1b). Antes do início das avaliações os animais 
receberam tratamento anti-helmíntico (ivermectina a 2,5 ml/10 Kg de peso vivo) para 
eliminar infecções prévias. A avaliação da infecção dos animais foi realizada 
semanalmente, por um período 120 dias, através de análises parasitológicas, 
hematológicas, avaliação clínica da anemia pelo Método FAMACHA© e análises de 
desempenho, segundo Zaros et al., (2014). Ao final do período experimental, 12 animais 
foram abatidos de acordo com o Regulamento Técnico de Métodos de Insensibilização 
para o Abate Humanitário de Animais (IN Nº 3 - MAPA, 2000) do Conselho Nacional de 
Controle da Experimentação Animal (CONCEA) e de acordo com a autorização do 
Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA-UFRN 054/2017). Durante a necrópsia, o 
abomaso e os intestinos delgado e grosso foram removidos, abertos e seus conteúdos 
transferidos para recipientes graduados. Uma alíquota de 20% de cada órgão foi 
preservada em solução de Railliet e foram processadas nesse plano de trabalho (Figura 
2). O conteúdo obtido e conservado durante a necropsia foi colocado em pequenas 
quantidades em uma placa de Petri e adicionado água. Com o auxílio de microscópio 
estereoscópio, os parasitos presentes no material foram capturados, contados e 
conservados em solução AFA (2 ml de ácido acético glacial, 5 ml de formaldeído 37-
40%, e 93 ml de álcool etílico 70%) para posterior identificação, segundo procedimento 
descrito por Ueno e Gonçalves (1998) (Figura 3). Após a separação dos parasitos, eles 
foram quantificados e identificados, levando-se em consideração os caracteres 
morfológicos. Para a identificação das espécies, foram medidas as seguintes estruturas: 
nas fêmeas foram analisados o comprimento total do corpo, comprimento do ovojetor e 
comprimento do apêndice vulvar; no gênero Haemonchus o tipo do apêndice vulvar 
também foi usado como parâmetro de análise. Nos machos foram observados o 
comprimento total do corpo e comprimento dos ganchos e espículos. Essas medidas 
foram obtidas em microscópio óptico com o auxílio de uma ocular micrométrica. Os 
resultados da contagem e identificação dos parasitos foram processados em planilhas 
do software Microsoft Excel® e apresentados como médias aritméticas. 
 

Resultados e Discussões 

 
Foram recuperados 1.262 parasitos (Tabela 1), obtidos do abomaso e intestino grosso. 
Nenhum parasito foi encontrado no intestino delgado. Dos parasitos recuperados, 289 
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foram acondicionados em lâminas contendo goma de Hoyer, totalizando 7 exemplares 
do abomaso, 282 do intestino grosso. O total de parasitos recuperados na necropsia foi 
maior no tratamento com animais inteiros e alimentados com palma e feno de capim 
elefante, representando 62% dos parasitos recuperados, seguido pelo tratamento de 
animais castrados e alimentados com palma e feno de capim elefante (25%). Esse fato 
se mostra importante, pois os dois tratamentos que apresentaram maior incidência de 
helmintos, têm em comum a mesma dieta, isto é, alimentação a base de palma e feno 
de capim elefante. Esse impacto não foi gerado por aspectos nutricionais (uma vez que 
as duas dietas apresentam valores nutricionais equivalentes), mas muito provável pela 
origem do feno de capim elefante que foi utilizado. O capim foi cultivado na própria 
Escola Agrícola de Jundiaí e nessa área larvas em estádios L2 e L3 (infectantes) já 
foram encontradas (ANDRADE JUNIOR, 2013; SILVA, 2016 e ROBERTO, 2018). A 
contaminação se dá pelo fato de caprinos e ovinos naturalmente infectados por 
helmintos pastejarem nessa área e ocasionalmente defecarem ali. Os tratamentos com 
animais inteiros e alimentados com palma e bagaço de cana-de-açúcar e animais 
castrados e alimentados com palma e bagaço de cana-de-açúcar tiveram menor 
prevalência de nematoides, apresentando os dois, 13% dos helmintos recuperados. 
Essa baixa incidência, em comparação aos demais tratamentos não tem relação direta 
com a dieta imposta, visto que tanto o feno de capim elefante como o bagaço de cana-
de-açúcar apresentam grande teor energético e baixo teor protéico, tendo o feno de 
capim elefante 752,60g de proteína para cada 1kg de matéria seca e o bagaço de cana-
de-açúcar com 852,30g de proteínas por 1kg de matéria seca (LIMA, 2019). No que se 
diz respeito às análises morfológicas e morfométricas, foi possível identificar quatro 
gêneros: Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus e Trichuris. Nos gêneros 
Oesophagostomum e Trichuris foi possível diferenciar os nematoides em macho e 
fêmea; no gênero Trichostrongylus só foram encontrados machos. Isso pode ser 
observado nas Tabelas 2 e 3. Como mencionado anteriormente, a morfometria 
apresenta grande eficácia para identificar gêneros de nematoides gastrintestinais, onde 
medidas de estruturas específicas determinam o gênero do parasito. Nesse presente 
estudo, foram obtidas medidas que variaram entre 12,1mm a 74,2mm de comprimento 
e 0,97mm a 1,28mm de largura. Dentre essas medidas foi possível identificar que os 
parasitos pertencem ao gênero Oesophagostomum e Trichuris. Concentrando os 
exemplares que mediam entre 12,1mm à 20,9mm de comprimento do gênero 
Oesophagostomum os exemplares de 62mm à 74,2mm de comprimento no gênero 
Trichuris. Estudos revelam que o gênero Trichuris tem grande variação morfométrica 
entre as espécies circunscritas no gênero. No estudo de Cutillas et al., (1995) o 
comprimento do corpo dos parasitos variaram entre 32mm e 75mm. Pelo pequeno 
número amostral de exemplares do gênero Trichuris neste presente trabalho, as 
variações de medidas foram menores, mas ainda assim, se encontrando dentro do 
alcance posto por Cutillas et al (1995). Houve variações de tamanho entre os machos e 
fêmeas (Tabelas 2 e 3), evidenciando o maior comprimento de fêmeas. Pela baixa 
visibilidade dos órgãos reprodutores, não foi possível identificar os representantes em 
nível de espécie. Entretanto, Ueno e Gonçalves (1998) afirmam que o gênero Trichuris 
tem seus machos medindo entre 35 e 70 mm e as fêmeas entre 50 e 80 mm de 
comprimento, medidas obtidas nos exemplares analisados neste trabalho. No gênero 
Trichostrongylus a dinâmica populacional se mostrou atípica, onde todos os exemplares 
recolhidos eram machos. Isso vai de frente com os resultados de (NIEZEN, 1998) que 
em alguns estudos constatou a quantidade de machos em uma população de 
Trichostrongylus, podendo variar de 43% a 47%. Contudo, vale ressaltar que a 
quantidade de exemplares de Trichostrongylus recuperados nesta presente pesquisa 
foi muito baixa, não podendo assim, ser usada como parâmetro comparativo. 
 
Conclusão 
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Os animais castrados e inteiros alimentados com palma e capim elefante apresentaram 
maior carga parasitária. O gênero Oesophagostomum foi encontrado em maior número 
em todos os tratamentos, o que implica dizer que os caprinos estudados apresentam 
baixa resistência a esse gênero. Apesar de seguir protocolos propostos por outros 
estudos, a identificação dos parasitos em nível de espécie foi inviabilizada, uma vez que 
os exemplares se apresentavam muito escuros nas lâminas, impedindo a medição de 
estruturas internas.  
 
Referências 

 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Pesquisa Pecuária 
Municipal 2017: efetivo dos rebanhos caprinos e ovinos. Sobral, n.1, 2018. Acesso em: 
02 jul. 2020. Disponível em: <<www.bdpa.cnptia.embrapa.br>>.  
VIEIRA, L. S. Métodos alternativos de controle de nematoides gastrintestinais em 
caprinos e ovinos. João Pessoa, Tecnologia & ciência agropecuária. v.2, n.2, p.49-56, 
2008. AMARANTE, A.F.T. Os parasitas de ovinos. São Paulo. 2014. Disponível em: 
<<http://books.scielo.org>> Acesso em: 02 fev. 2020.  
AQUINO, R. S.; LEMOS, C. G.; ALENCAR, C. A. et al. A realidade da caprinocultura e 
ovinocultura no semiárido brasileiro: um retrato do sertão do Araripe, Pernambuco. 
Publicações em Medicina Veterinária e Zootecnia. v.10, n.4, p.271-281, Abr., 2016  
VICENTE, J.J. Nematóides do Brasil. Parte V: Nematóides de Mamíferos. Curitiba, 
Revista Brasileira de Zoologia. v.4, p.1-452,1993. MINHO, A. P. Endoparasitoses de 
ovinos: conhecer para combater. Embrapa Pecuária Sul. Circular técnica, 45, 2014. 
Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/991015. Acesso em: 
15 mai. 2020.  
COUTINHO, R. M. A. et al. Phenotypic markers to characterize F2 crossbreed goats 
infected by gastrointestinal nematodes. Small Ruminant Research, v. 123, n. 1, p. 173–
178. 2015. Acesso em: 12 Mar. 2020. Disponível em: <<www.pubag.nal.usda.gov>>  
JACQUIET, P. et al. Identification of Haemonchus species in domestic ruminants based 
on morphometrics of spicules. Parasitology Research, v.83, p.82-86, 1997.  
LIMA, Leomir Aires Silva de, Tainá C. Baia, Renata A. Gama, Luiz Henrique da Silva 
Gasparotto, and Kássio M.G. Lima. “Near Infrared Spectroscopy as an Emerging Tool 
for Forensic Entomotoxicology.” NIR News 25, no. 8 (December 2014): 5–7. 
doi:10.1255/nirn.1489.  
LIMA, Leomir Aires Silva de. Novas metodologias espectroscópicas e eletroquímica 
aplicando classificação multivariada em sistemas biológicos. 2018. 125f. Tese 
(Doutorado em Química) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. ZAROS, L. G. et al. Response of resistant and 
susceptible Brazilian Somalis crossbreed sheep naturally infected by Haemonchus 
contortus. Parasitology Research, v. 113, p. 1155-1161, 2014.  
ANDRADE JUNIOR, A.L.F. Parâmetros parasitológicos e desempenho produtivo de 
ovinos naturalmente infectados com nematoides gastrintestinais mantidos em diferentes 
pastagens tropicais. 2013. 83f: il. Dissertação. (Mestrado em produção animal). 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Macaíba-RN, 2013.  
SILVA, F. C. Respostas de ovinos naturalmente infectados por nematoide 
gastrintestinais em pastos de capim-massai. 2016. 64f: il. Dissertação. (Mestrado em 
produção animal). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Macaíba – RN, 2016.  
ROBERTO, F. F. S; Avaliação de ovinos naturalmente infectados por nematóides 
gastrintestinais sob pastejo intermitente em cultivares de Brachiaria brizantha. 2018. 
76f:il. Dissertação. (Mestrado em produção animal). Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Macaíba – RN, 2018.  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3638 

 

LIMA, V. H. C. Bagaço de cana-de-açúcar e feno de capim elefante em dietas para 
caprinos castrados e não castrados terminados em confinamento. Dissertação. 
(Mestrado em produção animal). 85f: il. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Macaíba, RN. 2019.  
CUTILLAS, C. et al. Trichuris ovis and Trichuris globulosa: morphological, biometrical, 
and genetic studies. Experimental Parasitology, v. 81, n. 4, p. 621-625, 1995. UENO, H.; 
GONÇALVES, P. C. Manual para diagnóstico das helmintoses deruminantes. v.4, p.143. 
Tókio, 1998 NIEZEN, J. H.; WAGHORN, G. C.; CHARLESTON, W. A. G. Establishment 
and fecundity of Ostertagia circumcincta and Trichostrongylus colubriformis in lambs fed 
lotus (Lotus pedunculatus) or perennial ryegrass (Lolium perenne). Veterinary 
parasitology, v. 78, n. 1, p. 13-21, 1998. 
 
Anexos 

 

 

Figura 1 – a: Animais experimentais e sistema de manejo; b: Baias com bebedouros e 

comedouros. 
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Figura 2 – Etapas do procedimento de necropsia dos animais experimentais. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3640 

 

 

Figura 3 – Contagem dos nematoides gastrintestinais recuperados através da 
necropsia. 
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Tabela 1 – Total de parasitos gastrintestinais recuperados dos animais experimentais 
de acordo com o gênero e tratamento. 

 

 

Tabela 2 – Comprimento e largura (mm) total média (menor medida – maior medida) 
dos exemplares fêmea e macho de Oesophagostomum recuperados do intestino 
grosso. 

 

 

Tabela 3 – Comprimento e largura (mm) total média (maior medida – menor medida) 

dos exemplares fêmea e macho de Trichuris recuperados do intestino grosso. 
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TÍTULO: Identificação e quantificação de células do sistema imune da mucosa de 

caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais 

Resumo 

Animais mais resistentes às parasitoses gastrintestinais são capazes de debelar os 
parasitos a partir da sua resposta imune e seus mecanismos efetores mais eficientes. 
Assim, é importante avaliar o tipo de resposta imune e quantificar as principais células 
efetoras da mucosa desses animais durante essa resposta. Por esses motivos, o 
objetivo desse trabalho foi identificar e quantificar células imunes da mucosa 
gastrintestinal de caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais. 
Para isso foram avaliados 24 caprinos machos, alimentados com bagaço de cana de 
açúcar ou feno de capim elefante e em duas condições sexuais, animais inteiros ou 
castrados. Durante o período experimental os animais foram acompanhados através de 
exames parasitológicos e uma amostragem de 12 animais foi necropsiada e obtidas 
amostras da mucosa do abomaso, intestinos delgado e grosso para confecção das 
lâminas histológicas para contagem dos mastócitos, leucócitos globulares e eosinófilos. 
Foram contados 30 campos aleatórios de cada lâmina e os dados obtidos submetidos 
à análise de variância. Não houve diferença significativa na contagem de todos os tipos 
celulares em relação ao tratamento do animal. Observou-se neutrófilos na mucosa do 
abomaso somente dos animais castrados e alimentados com bagaço de cana de açúcar 
apresentaram. Todavia, foi possível constatar uma resposta imune de fase primária com 
a presença de eosinófilos, mastócitos e leucócitos globulares. 
 
Palavras-chave: CAPRINOCULTURA, NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS, CÉLULAS 

IMUNES 

TITLE: IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF CELLS OF THE MUCOUS 

IMMUNE SYSTEM OF CAPRINE NATURALLY INFECTED BY GASTRINTESTINAL 

NEMATOIDS 

Abstract 

Animals more resistant to gastrointestinal parasites are able to fight off parasites from 
their immune response and their most efficient effector mechanisms. Thus, it is important 
to evaluate the type of immune response and quantify the main mucosal effector cells of 
these animals during this response. For these reasons, the objective of this study was to 
identify and quantify immune cells of the gastrointestinal mucosa of goats naturally 
infected by gastrointestinal nematodes. For this, 24 male goats were evaluated, fed with 
sugarcane bagasse or elephant grass hay and in two sexual conditions, whole or 
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castrated animals. During the experimental period the animals were followed by 
parasitological examinations and a sampling of 12 animals was necropsied and samples 
were obtained from the abomasum mucosa, small and large intestines to make the 
histological slides for mast cell count, globular leukocytes and eosinophils. Thirty random 
fields of each slide were counted and the data obtained were subjected to variance 
analysis. There was no significant difference in the count of all cell types in relation to 
the treatment of the animal. It was observed neutrophils in the abomaso mucosa only of 
the castrated animals and fed with sugarcane bagasse presented. However, it was 
possible to observe a primary phase immune response with the presence of eosinophils, 
mast cells and globular leukocytes. 
 
Keywords: CAPRINOCULTURA, NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS , IMMUNE 

CELLS 

Introdução 

 Sendo uma atividade de grande valor socioeconômico, a caprinocultura vem ganhando 
destaque, principalmente na região semiárida do Nordeste brasileiro (AHID et al., 2007). 
Porem, infecções parasitárias têm sido um dos entraves na produção do rebanho, 
geralmente relacionado aos aspectos sanitários (VIEIRA, 2008). Essa queda na 
produção caprina se dá pelo acometimento causado por nematoides gastrintestinais, 
que causam perda de peso, má eficiência produtiva de leite, reduzindo a resistência 
imunológica do animal, podendo levá-lo a óbito (SCZESNY-MORAES et al., 2010). Os 
principais nematoides gastrintestinais que acometem caprinos e ovinos 
são  Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp., Strongyloides sp. 
(BARBOSA et al., 2011). 
 Dependendo do estado nutricional e da resposta imunológica do animal, esses 
helmintos causam sintomas graves como anemia, diminuição da resistência 
imunológica e perda de peso (TAYLOR et al., 2016). A medida mais usada para 
controlar infecções causadas por nematoides gastrintestinais é o uso de fármacos anti-
helmínticos. Todavia, o uso indiscriminado e excessivo torna-se preocupante, tendo em 
vista um aumento da resistência parasitaria a essas drogas e a contaminação química 
dos solos (SCZESNY-MORAES et al., 2010). O microclima das pastagens pode 
favorecer o desenvolvimento de larvas no solo onde os caprinos pastejam (SILVA, 
2016). Assim, a escolha do sistema de produção pode ser uma estratégia no combate 
do aumento dessas infecções, como sistema de confinamento que vem sendo utilizado 
principalmente nos períodos de seca onde a alimentação é oferecida pelo criador 
excluindo atividade de pastejo. Alguns ruminantes têm a capacidade de debelar as 
infecções causadas por endoparasitos através da eficiência de sua resposta 
imunológica, assim, classificar e selecionar rebanhos resistentes torna-se uma medida 
eficiente contra parasitos. Essa resposta imunológica, quando eficiente, evita o uso de 
anti-helmintos, como diminui a disseminação larval do pasto, favorecendo todo o 
rebanho (ZAROS et al., 2007). É necessário para uma resposta imunológica eficiente 
contra parasitos a participação de mecanismos celulares e humorais modulados por 
reguladores químicos, tais como as citocinas. A primeira barreira contra patógenos é 
formada pelo epitélio do trato gastrintestinal e, em seguida, o sistema imunológico, 
constituído de resposta inata primaria e adaptativa secundaria (BALIC et al., 2000; 
MEEUSEN et al., 2005).  
 As respostas mais eficientes contra parasitos são relacionadas à resposta Th2, 
reguladas por interleucinas que tem a principal função recrutar células efetoras como 
eosinófilos, mastócitos, neutrófilos e leucócitos globulares, essenciais no ataque aos 
helmintos, secreção de muco e funções regulatórias da resposta imune (URBAN et al., 
1991; LACROUX et al.,2006). Vários estudos mostram ao longo do tempo a importância 
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dos granulócitos no combate a infecções causadas por nematoides. Os eosinófilos são 
células efetoras contra infecções parasitárias, recrutadas em uma resposta imunológica 
inicial do hospedeiro, de forma que sua ação principal é a imobilização do parasito. Os 
eosinofilos causam danos aos parasitos pelo conteúdo dos seus granulócitos, que 
desregulam a permeabilidade da membrana parasitaria através do sistema 
complemento (HERNÁNDEZ et al., 2019). Mastócitos e leucócitos também tem papel 
efetor na resposta imune, acionados pelas imunoglobulinas IgE, mastócitos liberam 
histamina e quimiocinas que participam na eliminação parasitaria. As principais funções 
a partir da sua degranulação é o aumento peristáltico do órgão parasitado, que gera 
uma maior produção de muco, resultando a expulsão parasitaria (BERTAGNON et al., 
2019). Muitos estudos vêm utilizando ovinos como modelo experimental para avaliar a 
resposta imune de pequenos ruminantes contra infecções gastrintestinais, todavia é 
necessário conhecer a resposta imune de caprinos, tendo em vista o aumento da sua 
produção. 
 
Metodologia 

 
O experimento de campo foi realizado na Unidade Acadêmica Especializada em 
Ciências Agrárias – UAECIA – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN, localizada na cidade de Macaíba/RN, no setor do Grupo de Estudo em 
Forragicultura – GEFOR. As amostras parasitológicas e hematológicas foram 
processadas e analisadas a cada 7 dias no laboratório de parasitologia animal da 
UAECA/EAJ/UFRN. As amostras teciduais foram encaminhadas para o Laboratório de 
Técnicas Histológicas no Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, onde foi confeccionado as lâminas histológicas para 
contagem das células imunológicas. Foram avaliados 24 caprinos machos sem padrão 
de raça definida (SPRD), divididos em dois grupos de acordo com o estado sexual do 
animal, Esses animais foram subdivididos em tratamentos (Figura 1), de acordo com a 
alimentação oferecida. Assim, 12 animais foram alimentados com feno capim elefante 
e palma gigante; 12 animais foram alimentados com bagaço de cana de açúcar e palma 
gigante intercalando entre castrados e inteiros. Os caprinos utilizados nesse estudo 
foram provenientes de um trabalho realizado por Lima (2019). Antes do início das 
avaliações, foi administrado anti-helmíntico (ivermectina a 2,5 ml/10 Kg de peso vivo) 
para eliminar possíveis infecções prévias. Durante o experimento, os caprinos se 
mantiveram em baias individuais providas de comedouro e bebedouro sob confinamento 
intensivo, sem a prática de pastagem (VOLTOLINI, 2011) (Figura 2). Durante o período 
experimental, com duração de 98 dias, foram coletadas amostras de fezes diretamente 
da ampola retal dos animais para avaliações parasitológicas e hematológicas. Ao fim do 
período experimental, 12 animais foram abatidos, considerando a técnica de métodos 
de insensibilidade para o abate de animais (IN Nº 3 - MAPA, 2000), do Conselho 
Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética para o Uso de Animais da UFRN (CEUA-UFRN, protocolo nº 054/2017). 
Durante a necropsia, o abomaso, intestino delgado e intestino grosso foram limpos em 
água corrente para serem coletados fragmentos, que posteriormente foram lavados em 
solução salina 0,5% e fixados em formalina a 4%, por pelo menos 6h (BRICARELLO et 
al., 2008). Após a fixação, as amostras foram levadas para o Laboratório de Técnicas 
Histológicas no Departamento de Morfologia da UFRN. Com o auxílio da técnica 
responsável pelo laboratório, o passo seguinte foi seccionar os tecidos em uma 
espessura média de 5mm. Logo após a clivagem, os tecidos foram colocados em 
cassetes identificados com o tipo de tecido e o número correspondente ao animal 
(Figura 3). Os cassetes foram mergulhados em recipiente contendo álcool 70% por 48h 
para assim iniciar o processo de desidratação progressiva. A cada 1 hora os mesmos 
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foram embebidos em álcool 80% e 90% e três vezes mergulhados em álcool absoluto. 
Em seguida foi feito a inclusão do material em parafina, e para isso, foi necessário 
substituir o álcool do tecido por xilol. Após a diafanização, o tecido foi emblocado com 
parafina a 60º C, processo chamado impregnação (CAPUTO; GITIRANA; MANSO, 
2010).(Figura 4). O material impregnado na parafina, procedeu-se a microtomia para a 
secção do tecido, com espessura de aproximada de 4 a 6 micrômetros. Por fim, os finos 
cortes de tecido impregnado com parafina foram alocados em um recipiente com água 
e álcool e em seguida em banho maria com temperatura média de 47º C(Figura 5). Com 
as lâminas limpas, as finas camadas que se encontravam no banho maria foram fixadas 
nas lâminas. Nessa fase, as células das amostras teciduais ainda estavam incolores, 
havendo necessidade de coloração. Foi realizado dois tipos de coloração: hematoxilina 
e eosina (H&E) para a pesquisa de eosinófilos e leucócitos e azul de toluidina a 1%, 
para amastócitos (BRICARELLO et al., 2008). Antes disso, as lâminas passaram por 
recipientes contendo xilol para a desparafinização, em seguida de reposição da água. 
O material foi emerso em álcool absoluto, álcool 90%, 80%, 70% de forma decrescente, 
e logo colocada em água para a coloração. Após a hidratação do tecido, as lâminas 
passaram por processos, de modo que, inicialmente, foram imersas por 20 minutos em 
corante de hematoxilina, alocadas em água por 25 minutos e em seguida imersas em 
álcool 70% por 1 minuto. Em seguida colocar o corante de eosina e deixar agir por 1 
minuto e logo adicionar álcool 95% (Figura 6). Por fim as lâminas seguiram para o álcool 
absoluto e posteriormente xilol, finalizando com a fixação das lamínulas (CAPUTO; 
GITIRANA; MANSO, 2010). A coloração do azul de toluidina foi realizada a 
desparafinização, emergindo as lâminas em xilol por 10 minutos e repetindo o 
procedimento duas vezes. Logo, foi feita a hidratação decrescente nos volumes de 
álcool absoluto, 90%, 80% e 70% durante 1 minuto em cada imersão. Seguindo a 
hidratação, as lâminas foram colocadas em água durante 5 minutos e logo emergidas 
no corante azul de toluidina a 1% por 1 minuto e logo em seguida, o processo de 
lavagem em água corrente, e montagem das lâminas com a fixação das lamínulas 
através de Entellan, um selante que tem a capacidade de colar a lamínula na lamina 
(Figura 7). Foram feitas 72 lâminas, sendo 36 lâminas coradas com azul de toluidina e 
36 lâminas com coloração de hematoxilina e eosina. A contagem das células imunes foi 
feita de acordo com o método de Bricarello et al., (2008), usando a objetiva de 100. Foi 
escolhido 30 campos aleatorios de observação, cada campo com 0,01mm² de área. A 
contagem das células foram transformadas em Log(x+1) e os resultados expressos 
como médias aritméticas (± desvio-padrão) do número de células/mm2 da mucosa. 
Diferenças significativas entre os tratamentos foram avaliadas através do Teste t de 
Student com significância de 5%. 
 

Resultados e Discussões 

 
As Tabelas 1, 2 e 3 mostram os resultados da contagem de células imunes encontradas 
na mucosa de caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais. Cada 
tabela apresentada pertence a um órgão, com a contagem de eosinófilos, neutrófilos, 
leucócitos globulares e mastócitos, divididos de acordo com o tratamento que o caprino 
foi submetido. Na Tabela 1 observa-se a contagem das células referentes ao abomaso, 
sem haver, entretanto, diferença significativa entre as médias (P>0,05) calculadas de 
acordo om o tratamento. Porém, observou-se que apenas os animais castrados e 
alimentados com bagaço de cana de açúcar apresentaram neutrófilos. Eosinófilos e 
mastócitos apresentaram uma menor contagem no grupo de animais castrados e 
alimentados com feno capim-elefante, diferindo da contagem de leucócitos globulares, 
menor número no grupo de animais inteiros e alimentados com feno capim-elefante. 
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 A Tabela 2, apresenta a contagem das células do intestino delgado sendo possível 
observar que, assim como no abomaso, não houve diferença significativa entre as 
médias (P>0,05), considerando os tratamentos. Contudo, foi observada uma menor 
contagem de eosinófilos, leucócitos globulares e mastócitos nos animais inteiros e 
alimentados com feno capim-elefante.  
Na Tabela 3, também não foi visualizado diferença significativa entre as médias 
(P>0,05) da contagem das células do intestino grosso. Observou-se que a contagem de 
eosinófilos e leucócitos globulares foi menor nos animais castrados e alimentados com 
bagaço de cana de açúcar. Já a menor contagem de mastócitos foi observada nos 
animais inteiros e alimentados com bagaço de cana de açúcar. 
 Sabe-se que hospedeiros nutridos e com dietas ricas de fontes proteicas tendem a 
produzir uma resposta imunológica mais eficiente contra helmintos (TOSCAN et al., 
2017). Desse modo, pode-se avaliar que os tratamentos foram constituídos por uma 
dieta isoproteica, mudando a fibra dietética oferecida e o estado sexual do animal. 
Assim, uma dieta isoproteica entre os tratamentos pode indicar a ausência da diferença 
significativa entre a contagem das células imunes como também o fato do animal ser 
castrado ou não, não interferiu na resposta imune (LIMA, 2019). A contagem de 
eosinófilos e mastócitos foi predominante em alguns tecidos de mucosa gastrintestinal, 
direcionando assim a inferir que os animais tiveram uma resposta mais Th2 com células 
efetoras atuando na fase primária da infecção (BERTAGNON et al., 2019; HERNÁNDEZ 
et al., 2019). 
 

Conclusão 

 
Os tratamentos nutricionais com o tipo de fibra, associados ao estado sexual do animal 
não mostrou uma interferência significativa na avaliação da contagem de células 
efetoras da resposta imune de caprinos infectados naturalmente por nematoides 
gastrintestinais. Todavia, foi possível visualizar uma resposta imune de fase primaria 
com a contagem de eosinófilos, mastócitos e leucócitos globulares. É necessário a 
realização de mais estudos para avaliar a possível existência de relação da resposta 
imune com a dieta, utilizando outras fontes alimentares. 
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FIGURA 1 -Esquema com a distribuição dos animais divididos de acordo com o estado 
sexual e tratamento nutricional. 

 

 

Figura 2- Sistema de confinamento, com baias individuais. 
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Figura 3- Clivagem e identificação de tecidos acondicionados em cassetes. 

 

 

Figura 4 --A: Blocos de parafina com tecido incluso e identificado. B-Processo de 
impregnação. 
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Figura 5 -A: Micrótomo e cortes de tecido em banho maria. B- Recipiente contendo 
álcool e água com os tecidos em cortes finos. 

 

 

Figura 6 -A: Processo de coloração com hematoxilina e eosina. B- Lâminas coradas com 

hematoxilina e eosina prontas para leitura. 
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Figura 7 -A: Processo de coloração das lâminas coradas com azul de toluidina 1%. As 
fotos estão invertidas. -B: Lâminas prontas para leitura coradas com azul de toluidina 
1%. 

 

 

Tabela 1. Média (± desvio-padrão) da contagem de eosinófilos, neutrófilos, leucócitos 
globulares e mastócitos na mucosa do abomaso dos animais castrados e inteiros 
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separados por tratamento nutricional, infectados naturalmente por nematoides 
gastrintestina 

 

 

Tabela 2. Média (± desvio-padrão) da contagem de eosinófilos, mastócitos e leucócitos 
globulares por campo (0,01mm2) na mucosa do intestino delgado dos animais castrados 
e inteiros separados de acordo com o tratamento nutricional, infectados naturalmente 
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Tabela 3. Média (± desvio-padrão) da contagem de eosinófilos, mastócitos e leucócitos 
globulares por campo (0,01mm2) na mucosa do intestino grosso dos animais castrados 
e inteiros separados de acordo com tratamento nutricional, infectados naturalmente por 
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TÍTULO: Efeito da fração de lixiviação e adubação orgânica na morfofisiologia do sorgo 

em condições salinas 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da fração de lixiviação e doses de esterco 
bovino sobre o desenvolvimento de plantas de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] cv. 
BRS Ponta Negra irrigado com água salina, em casa de vegetação. As plantas foram 
cultivadas em vasos contendo solo arenoso. foi aplicado quatro doses de esterco 
bovino: 0; 10; 20; e 30 t ha-1. A confecção da solução salina foi realizada com a 
utilização de sais de NaCl, CaCl22H2O e MgCl26H2O, na proporção de 7:2:1. As 
frações de lixiviação serão de 0, 50 e 100% da lâmina de irrigação. O delineamento 
experimental foi o inteiramente casualizado com quatro repetições, em esquema fatorial 
4 x 3. Foram analisadas as variáveis suculência foliar e massa foliar específica. Houve 
efeito negativo das doses crescentes de esterco bovino sobre a suculência foliar. O nível 
de fração de lixiviação de 50% apresentou os melhores resultados para as variáveis 
analisadas. 
 
Palavras-chave: salinidade, irrigação, íons tóxicos. 

TITLE: EFFECT OF Leaching Fraction And Organic Fertilization On Sorghum 

Morphophysiology In Salt Conditions 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the effects of the leaching fraction and doses 
of bovine manure on the development of sorghum plants [Sorghum bicolor (L.) Moench.] 
Cv. BRS Ponta Negra irrigated with saline water, in a greenhouse. The plants were 
grown in pots containing sandy soil. four doses of bovine manure were applied: 0; 10; 
20; and 30 t ha-1. The saline solution was prepared using salts of NaCl, CaCl22H2O and 
MgCl26H2O, in the proportion of 7: 2: 1. The leaching fractions will be 0, 50 and 100% 
of the irrigation depth. The experimental design was completely randomized with four 
replications, in a 4 x 3 factorial scheme. The variables leaf succulence and specific leaf 
mass were analyzed. There was a negative effect of increasing doses of bovine manure 
on leaf succulence. The leaching fraction level of 50% showed the best results for the 
analyzed variables 
 

Keywords: salinity, irrigation, toxic ions. 

Introdução 

O uso de água salina na agricultura é um procedimento de grande interesse devido ao 
aumento da demanda de água tanto pela atividade agrícola quanto pelo abastecimento 
urbano e industrial. Solos e água salinos são encontrados extensivamente sob 
condições naturais (SANTOS et al., 2012) A redução do crescimento e produtividade 
observada em muitas plantas submetidas à excessiva salinidade está frequentemente 
associada a diminuição na sua capacidade fotossintética (NEVES et al., 2009). Os 
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processos de crescimento das plantas são particularmente sensíveis ao efeito dos sais, 
de forma que a taxa de crescimento e a produção de biomassa são bons critérios para 
avaliação do grau de estresse e da capacidade da planta de superar o estresse salino 
(MORAIS et al., 2011). A alta concentração de sais é outro fator de estresse para as 
plantas, pois a água é osmoticamente retida em solução salina, assim, o aumento da 
concentração salina torna-a cada vez menos disponível para as plantas (MUNNS, 
2002). O sorgo é uma gramínea de origem tropical que apresenta características 
xerófilas, desenvolvendo mecanismos eficientes de tolerância à seca. Pertencente ao 
grupo de plantas C4, essa espécie suporta elevados níveis de radiação solar, 
respondendo com altas taxas fotossintéticas, mesmo em condições de limitação na 
disponibilidade de CO2, a partir do mecanismo de fechamento dos estômatos para 
minimização de perda de água (LANDAU; SANS, 2020). A cultivar BRS Ponta Negra foi 
desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo, a partir da seleção em gerações segregantes 
de cruzamento, visando tolerância à toxicidade de alumínio e a seca, razões para sua 
inclusão nos ensaios para o Nordeste (SANTOS et al., 2007). Em experimento realizado 
nas cidades de Apodi, Cruzeta e Pedro Avelino, no Rio Grande do Norte, com várias 
variedades e híbridos oriundos de empresas públicas, Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA) e Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), e da iniciativa 
privada, verificaram que a cultivar BRS Ponta Negra apresentou um melhor 
desempenho em relação às outras cultivares, por apresentar menor porte, maior 
precocidade e boa proporção de panículas na massa total. Resultados encontrados em 
outro município potiguar mostraram que o rendimento de massa verde e seca, foi de 
55,26 e 37,10 t ha-1, respectivamente, do cultivar BRS Ponta Negra (SANTOS et al., 
2007). 
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é avaliar os índices morfofisiológicos do 
sorgo cv BRS Ponta Negra irrigado com água salina e submetido a diferentes doses de 
esterco bovino e fração de lixiviação na possibilidade de evitar os efeitos nocivos da 
salinidade nesses parâmetros de crescimento das plantas. 

  

 

Metodologia 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, localizada na Escola Agrícola de 
Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município de Macaíba – RN. Foi 
utilizado o sorgo cv. BRS Ponta Negra, desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo em 
conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, 
classificado na categoria forrageiro de pequeno porte, apresentando um ciclo médio de 
90 dias entre o plantio e o ponto de colheita, com dupla aptidão, produtividade média de 
grãos entre 3 a 5 t ha-1 (sequeiro) e de 6 a 8 t ha-1 (irrigado), um rendimento de massa 
verde de 40 a 60 t ha-1 (por corte) e de massa seca de 14 a 15 t ha-1 (por corte), e 
florescimento entre 60 a 75 dias (SANTOS et al., 2007). 

Foram avaliadas quatro doses de esterco bovino 0, 10, 20 e 30 t ha-1 e três frações de 
lixiviação 0%, 50% e 100% da lâmina líquida necessária para a irrigação. O 
delineamento experimental utilizado será o inteiramente casualizado com quatro 
repetições no esquema fatorial 4 x 3, totalizando 12 tratamentos. 
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As plantas de sorgo cv. BRS Ponta Negra foram irrigadas com água salina com uma 
condutividade elétrica igual a 2 dS m-1 (Tabela 1). Para o preparo da solução salina, 
serão utilizados os sais de NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O dissolvidos em água de 
açude, na proporção de 7:2:1, obedecendo-se à relação entre a condutividade elétrica 
da água de irrigação (CEa) e sua concentração (mmolc L-1 = CE x 10), extraída de 
Rhoades et al. (1992). 

Tabela 1. Composição química da água de irrigação usada no experimento. 

Água Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- CO32- HCO3- pH CEa RAS 

S1 mmolc L-1 (dS m-1) 

0,50 0,50 21,35 0,15 19,81 0,00 0,33 6,4 2,00 15,69 

Fonte: Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta – EMPARN. CEa = condutividade 
elétrica da água de irrigação; RAS = relação de adsorção de sódio. S0 = água de açude 
do Bebo; S1 = solução salina 1. 

A fração de lixiviação foi calculada segundo a equação, em que: 

NL= necessidade de lixiviação mínima que se necessita para controlar os sais dentro 
do limite de tolerância das culturas, empregando-se métodos comuns de irrigação por 
superfície. 

CEa = salinidade da água de irrigação, em dS m-1. 

CEes = salinidade do extrato de saturação do solo, em dS m-1, que representa a 
salinidade tolerável por determinada cultura. 

Para a instalação do experimento, aproximadamente 10 kg de solo arenoso (Tabela 2) 
foram colocadas em vasos plásticos perfurados na face inferior. Antes, porém, colocou-
se uma camada de brita de 2 cm, para facilitar a drenagem. A semeadura foi realizada 
colocando-se dez sementes de sorgo em cada vaso. A aplicação da adubação química 
foi realizada com ureia (0,94 g vaso-1), cloreto de potássio (0,49 g vaso-1) e 
superfosfato simples (1,96 g vaso-1), seguindo a recomendação para a cultura (LIMA et 

al., 2010). 

Tabela 2. Atributos químicos e classificação textural do solo utilizado no experimento. 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H++Al3+ pH CEes PST% Dg T 

cmol kg (dS m-1) (g cm-3) 

11,6 4,5 0,10 0,87 4,7 6,0 0,2 1 1,25 AREIA 

Fonte: Laboratório de Solo, Água e Planta – EMPARN. pH = pH em água (1:2,5); CEes 
= condutividade elétrica do extrato de saturação; PST = porcentagem de sódio trocável; 
Dg = densidade global; T = textura 
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A fonte de matéria orgânica utilizada foi o esterco bovino curtido, cuja análise química 
observa-se na Tabela 3. 

Tabela 3. Composição química do esterco bovino utilizado no experimento. 

CEeb N P P2O5 K+ K2O Ca2+ Mg2+ Fe Cu Zn Mn 

(dS m-1) g kg-1 mg kg-1 

2,63 5,9 2,4 5,5 0,8 1,00 14,1 4,7 1.150,80 19,8 135 145,9 

Fonte: Laboratório de Solo, Água e Planta – EMPARN. 

Realizou-se o monitoramento diário do ensaio para evitar o ataque de pragas e 
infestação de doenças. 

Aos sessenta dias após a semeadura, realizou-se a coleta do experimento. Os limbos 
foliares de cada planta foram medidos, com o auxílio de uma régua graduada, o 
comprimento e a largura para a utilização no cálculo da área foliar total (AFT) das plantas 
através da Equação 1, segundo a metodologia proposta por Hassan et al. (2010), AFT 
= C × L× 0,75 (Equação 1), Onde: AFT = área foliar total (cm²) C = comprimento da folha 
(cm) L = largura da folha (cm). A massa específica foliar (g MS dm-2), será determinada 
através da Equação 2 e a suculência foliar (g H2O dm-2) através da equação 3, 
conforme Mantovani (1999). MEF= MS / AFT (Equação 2) Onde: MEF = massa 
específica foliar (g MS dm-2) MS = massa seca das folhas (g) AFT = área foliar total 
(dm-2) SUC = (MF – MS) / AFT (Equação 3) Onde: SUC = suculência foliar (g H2O dm-
2), MF = massa fresca das folhas (g), MS = massa seca das folhas (g), AFT = área foliar 
total (dm-2). 

Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey com p < 0,05, utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 
Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). A análise de regressão foi empregada para a avaliação 
dos efeitos da salinidade da água de irrigação e da interação, quando significativa. 

 

Resultados e Discussões 

 

Verifica-se na Figura 1, que as plantas de sorgo ao serem irrigadas com água de 
salinidade crescente apresentaram decréscimo da suculência foliar para os tratamentos 
com as frações de lixiviação. Esse resultado é semelhante aos obtidos por Trindade et 
al. (2006) e Sousa et al. (2010) em plantas de sorgo sob estresse salino. É comum, em 
plantas sob estresse com sais de cloreto, o aumento da suculência, porém é mais 
comumente verificada em dicotiledôneas, entretanto, não tão eficiente quanto o 
mecanismo de exclusão de íons que parece ser o mecanismo predominante em plantas 
de sorgo (TRINDADE et al., 2006). 

Figura 1. Suculência foliar de sorgo em função de doses de esterco bovino. 

Na Figura 2, observa-se que a massa específica foliar não apresentou nenhum 
comportamento diferente quando se aumentou as doses de esterco bovino, entretanto 
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com maior valor apresentado no tratamento da fração de lixiviação de 50%. Este 
resultado é um indicativo que não foram verificados aumento da espessura do mesofilo 
e das paredes celulares, induzido pelo estresse salino, como já verificado em sorgo 
(TRINDADE et al., 2006; SOUSA et al., 2010). 

Figura 2. Massa específica foliar de sorgo em função de doses de esterco bovino. 

 

Conclusão 

 
• Houve efeito negativo das doses crescentes de esterco bovino sobre a suculência 
foliar. 
• O nível de fração de lixiviação de 50% apresentou os melhores resultados nas 
variáveis analisadas. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Suculência foliar de sorgo em função de doses de esterco bovino. 
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Figura 2. Massa específica foliar de sorgo em função de doses de esterco bovino. 
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TÍTULO: Composição centesimal do pó da concha da ostra Crassostrea gasar 

Resumo 

A concha da ostra é um resíduo da ostreicultura, representando cerca de 70% de sua 
composição. A concha apresenta alto teor de minerais, principalmente CaCO3, sal de 
cálcio bastante utilizado para suplementos nutricionais e que possui efeitos no tempo 
de prateleira e aspectos sensoriais de alimentos. Assim, o presente estudo, teve o 
objetivo de analisar a composição centesimal do pó de concha da ostra em dois lotes 
de diferentes granulometrias (1° lote-1 mm e 2° lote-0,85 mm) e as condições 
microbiológicas (Salmonella sp/25 g, Coliformes a 45 °C/g e Mesófilos) do 2° lote. 
Quanto a composição centesimal, o valor expressivo de cinzas foi de 94,90 (0,35) mg/g 
para o pó de 1,00 mm e 93,45 (0,44) mg/g para o pó de 0,85 mm, revelando uma elevada 
presença de compostos inorgânicos no resíduo. Em relação as cargas microbiológicas 
(2° lote-0,85 mm), as amostras antes (T1) e após a autoclavagem (T2) apresentaram 
ausência de Salmonella sp./25g e baixa contagem de Coliformes a 45°/g, e a 
autoclavagem, em T2, se mostrou eficiente na redução de mesófilos, viabilizando o 
consumo humano do ponto de vista higiênico sanitário. Assim, concluiu-se que o pó da 
concha da ostra expõe potencial para o enriquecimento de alimentos, visto seu elevado 
conteúdo inorgânico, visando o combate e prevenção das deficiências nutricionais e 
gestão eficiente de resíduos da ostreicultura. Contudo, são necessários mais estudos 
para avaliar a composição inorgânica do resíduo e a aplicação em matrizes alimentares. 
 

Palavras-chave: Exoesqueleto. Uso de resíduos sólidos. Composição centesimal. 

TITLE: Centesimal composition of the oyster shell Crassostrea gasar 

Abstract 

The oyster shell is an oyster farming waste, representing about 70% of its composition. 
The shell has a high mineral content, mainly CaCO3, a type of calcium salt widely used 
for nutritional supplements and which has effects on shelf life and sensory aspects of 
food. Thus, this study aimed to analyze the centesimal composition of oyster shell 
powder in two batches of different granulometry (1st batch-1 mm and 2nd batch-0.85 
mm) and the microbiological conditions (Salmonella sp./25 g, Coliforms at 45 °C/g and 
Mesophils) of the 2nd batch. As regards the centesimal composition, the significant value 
of ash was 94.90 (0.35) mg/g for the 1.00 mm powder and 93.45 (0.44) mg/g for the 0.85 
mm powder, showing a high presence of inorganic compounds in the residue. Regarding 
microbiological loads (2nd lot-0.85 mm), the samples before (T1) and after autoclaving 
(T2) showed the absence of Salmonella sp./25g and low Coliform count at 45°/g, and T2 
was efficient in reducing mesophils, enabling human consumption from the sanitary point 
of view. Thus, it was concluded that oyster shell dust exposes the potential for food 
enrichment, due to its high inorganic content, aiming at combating and preventing 
nutritional deficiencies and efficient management of oyster farming waste. However, 
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further studies are needed to evaluate the inorganic composition of the residue and its 
application in food matrices. 
 
Keywords: Exoskeleton. Use of solid residue. Centesimal composition. 

Introdução 

A maricultura objetiva a criação de organismos marinhos para alimentos e outros 
produtos, como produtos farmacêuticos e aditivos alimentares, incorporando outras 
vertentes, como o cultivo de ostras, denominada ostreicultura (PHILLIPS, 2009). No 
Brasil, a produção de ostra concentra-se na região Sul do país, onde o clima é frio, 
favorecendo o cultivo da espécie Crassostrea gigas. Já nos mangues e regiões de clima 
mais quente favorece a criação da ostra da espécie Crassostrea gasar (OLIVEIRA et 
al., 2018). Contudo, um impasse na produção desse molusco é que a porção comestível 
significa, em média, apenas 30% do peso do produto final, sendo a concha que os 
revestem compondo 70% (SILVA et al., 2010). No caso da ostra, esse resíduo é 
constituído por revestimentos de minerais, sendo o carbonato de cálcio (CaCO3) o 
biomineral em maior quantidade (UPADHYAY et al., 2016). 

Assim, o acúmulo inadequado das conchas das ostras, devido ao seu elevado teor de 
minerais, é um dos fatores desencadeadores do processo de eutrofização das águas, 
entretendo o resíduo pode tornar-se uma alternativa sustentável, quando tratado de 
maneira correta (KWON et al., 2004). A logística reversa é aplicada a ostreicultura, de 
modo que a concha da ostra, tratada e transformada em pó, pode ser aplicada como 
solução ambiental e inovação em produtos, agregando-se valor, visto a sua riqueza em 
carbonato de cálcio (CaCO3) (ALVARENGA et al., 2012). 

Na indústria de alimentos, os sais de cálcio, oriundos do pó da concha da ostra, podem 
ser utilizados em substituição do fosfato sintético, bastante usado na indústria de carnes 
como aditivo químico (PETRACCI et al., 2013). Como suplementação, o pó da concha 
da ostra é aplicado à na indústria farmacêutica na formulação de cápsulas de cálcio 
para reposição do micronutriente no organismo, principalmente para os indivíduos com 
estado nutricional sensibilizado, como idosos, mulheres pós menopausa e crianças 

(KAUSHIK et al., 2014). 

Ainda, o pó da concha é utilizado na fortificação de alimentos, com foi adicionado o em 
leite UHT, a fim de obter produtos com maior aporte de cálcio. Testou-se a adição do pó 
e sua associação do com zinco ativado, a fim de otimizar a biodisponibilidade do cálcio, 
utilizando técnicas moleculares para melhorar solubilidade e estabilidade do produto 
(LEE et al., 2015). 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o pó da concha da ostra 
(Crassostrea gasar) por meio da composição centesimal e análises microbiológicas a 
fim de contribuir para sua reutilização no setor alimentício, incentivando a gestão de 
resíduos da ostreicultura e a investigação do ponto de vista nutricional. 

 
Metodologia 

 

Materiais 
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Foram analisadas amostras de dois lotes de pós das conchas da ostra Crassostrea 
gasar, cultivada no viveiro de uma empresa de aquacultura local (Tibau do Sul/ RN). A 
manipulação e transporte foi realizado por funcionário da empresa até o Laboratório de 
Microbiologia de Alimentos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Métodos 

Preparo do pó da concha da ostra 

As conchas de ostras receberam, previamente, lavagem em água corrente para retirada 
de resíduos da ostra e possíveis detritos. Em seguida foram trituraras manualmente, 
utilizando martelo e sendo peneirada em malha de 1,00 mm. Este processo foi realizado 
na Empresa que forneceu a amostra. Após a obtenção do pó da concha da ostra, os 
lotes foram encaminhados ao laboratório de Microbiologia de alimentos do 
Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(DNUT/UFRN), onde receberam o tratamento granulométrico e a autoclavagem, para 
assim iniciar as análises químicas e microbiológicas dos pós de concha. 

Obtenção da granulometria dos pós de conchas das ostras 

Após o recebimento das amostras, essas foram direcionadas para padronização do 
tamanho das partículas do pó de concha. Utilizou-se 100 g de pó para aplicação em 
peneira milimétrica de aço (Bertel, Caieiras, Brasil) de 20 cm de diâmetro. Para o 1° lote 
foi empregue a peneira de malha 16, caracterizando este lote com uma granulometria 
de 1,00 mm (1º Lote – 1,00 mm). Para o 2º lote utilizou-se a peneira de malha 20, 
obtendo-se uma granulometria de 0,85 mm (2º Lote – 0,85 mm). Após obtenção da 
granulometria, as amostras foram direcionadas ao processo de esterilização em 
autoclave, determinação da composição centesimal e análises microbiológicas, bem 
como descrito na Figura 1. 

Composição centesimal dos pós de concha da ostra 

A determinação da composição centesimal, referentes as análises de umidade, 
proteínas, lipídeos e cinzas, dos pós da concha da ostra foi realizada no Laboratório de 
Análises de Alimentos do Departamento de Nutrição (DNUT/UFRN), seguiram os 
métodos oficiais de análise (AOAC, 2007). O quantitativo de carboidratos foi 
estabelecido por diferença, subtraindo de 100 g a soma de umidade, proteínas, lipídeos 

e cinzas. Os resultados foram expressos em g/100 g. 

Análises Microbiológicas dos pós de concha da ostra (2º Lote -0,85 mm) 

O 2º lote do pó da concha da ostra foi submetido a análises microbiológicas antes (T1-
0,85 mm) e após esterilização (T2-0,85 mm) em autoclave por 15 min a 121 ºC (Digitale 
7.5 – BS equipamentos). Foram realizadas as análises de Coliformes a 45ºC/g 
(KORNACKI et al., 2015), Salmonella sp./25g de amostra (ISO, 2002) e contagem total 
de microrganismos aeróbios mesófilos (RYSE et al., 2015). 

Análise Estatística 

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para testar a normalidade dos dados e o teste t para 
comparar a composição centesimal dos pós de diferentes granulometrias. As análises 
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foram realizadas com o nível de significância de 5% (p < 0,05), e utilizando o software 
XLStat (Addinsoft, Paris, França). 

 
Resultados e Discussões 

 
Composição centesimal dos pós da concha da ostra Crassostrea gasar 

A partir da caracterização da composição centesimal dos dois lotes pó da concha da 
ostra (Tabela 1), observou-se que cerca de 94,90% (1,00 mm) e 93,45% (0,85 mm) dos 
pós das conchas das ostras são formadas por cinzas, revelando seu alto teor de 
compostos inorgânicos, onde observou diferenças significativas (p < 0,05) entre os lotes. 
Como também, evidenciou-se diferenças significativas (p < 0,05) no conteúdo de 

umidade dos lotes, onde lote 2 apresentou valores superiores. 

A diferença dos tamanhos das partículas de pó e o rendimento entre os lotes, 
visualizadas na Figura 2, promoveu uma redução do teor de cinzas do 2º lote. A 
obtenção de um lote de menor granulometria se deu a partir da pretensão de aplicação 
em matriz alimentar, visando uma melhor aceitação do produto. Assim, para a 
granulometria de 0,85 mm obteve 61% de rendimento do pó, em comparação o lote 1 
apresentou 100% de rendimento, visto que a granulometria alcançada na empresa 
fornecedora da amostra foi a mesma aplicada em laboratório para o lote 1. 

Como também, uma menor granulometria para o 2º lote pode ter influenciado no 
conteúdo de umidade, que apresentou elevação no teor em relação ao lote 1. 
Considerando que nas partículas menores há maior exposição da porção hidroscópica, 
favorecendo a retenção da umidade. Além disso, o processo de obtenção das conchas 
das ostras inclui a lavagem para retirada de detritos, que pode ter variações de um lote 
para outro, sendo outro fator que justifica a diferença significativa (p < 0,05) de umidade 
entre os lotes. 

Em relação aos teores de lipídeos e proteínas, esses não diferiram significativamente 
(p < 0,05) entres os lotes. Já para o teor de carboidrato, observou-se elevação para o 
pó do lote 2, em razão do seu menor conteúdo de cinzas. A composição desses 
macronutrientes forma a referente a estrutura da matriz orgânica dos moluscos 
(ADDADI et al., 2006; SONG et al., 2019), em especial as proteínas de matriz orgânica 
(OMP) são responsáveis por compactar os minerais, no processo definido como 
biomineralização, garantindo a rigidez no revestimento do molusco (HAMESTER et al., 
2012). 

Análises microbiológicas do pó da concha da ostra Crassostrea gasar (2º Lote-
0,85 mm) 

As cargas microbiológicas analisadas com o 2º lote (0,85 mm) de pó da concha da ostra, 
antes e depois da autoclavagem (Tabela 2), visto que esse tem maior potencial no 
emprego do setor alimentício. Apesar de não haver padrões na Legislação Brasileira 
(ANVISA, 2001) de cargas microbiológicas para a categoria alimentícia do pó da concha 
da ostra, as análises de micro-organismos se fizeram necessário para identificar a 
presença de patógenos alimentares e avaliar a adequação do ponto de vista higiênico 
sanitário para o consumo humano. 
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Em relação ao pó de concha anterior a autoclavagem (T1-0,85 mm), apresentou uma 
maior concentração de UFC/g de Mesófilos. Esse micro-organismo representa a maioria 
dos contaminantes em alimentos de origem animal, principalmente quando os alimentos 
são armazenados em temperatura ambiente, onde conteúdo pode se elevar. A forma de 
armazenamento desse resíduo da ostreicultura pode ter influenciado nos valores desse 
indicador, visto que é gerado em altas quantidades na produção e, se não gerenciado, 
pode se acumular em locais e potencializar as chances de contaminação. Em relação a 
amostra T2-0,85 mm, devido a esterilização em autoclave (121°C/ 15 minutos), 
apresentou valores inferiores. 

Outro indicador são os coliformes totais, que se apresentaram em valores baixos para 
os ambos tratamento, formados por bactérias da família Enterobacteriaceae, com 
temperatura ótima de crescimento ente 35-37ºC, onde as bactérias da espécie 
Escherichia coli tem como habitat primário o trato intestinal de animais de sangue 
quente, e outros gêneros de bactérias desse grupo podem ser encontrados nas fezes, 

vegetação e no solo (FRANCO et al., 2008). 

Já a Salmonella sp., que tem uma tem uma temperatura ótica de crescimento entra 35-
37ºC , é um tipo de micro-organismo patógeno de grande importância em alimentos, 
podendo ser responsável por doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) (FRANCO et 
al., 2008), assim para a legislação brasileira sua ausência em alimentos é fundamental 
para a segurança alimentar. 

 
Conclusão 

 

O presente estudo identificou ao alto teor de cinzas em ambos os lotes de pó de concha 
de ostra, apesar de menor granulometria para o 2º lote, expondo elevada concentração 
de compostos inorgânicos e, em relação a microbiologia, o tratamento térmico mostrou-
se eficaz para reduzir cargas microbiológicas sem alterar a estrutura do resíduo, sendo 
considerado seguro para o consumo humano do ponto de vista higiênico sanitário. 

Assim, o pó da concha ostra expõe um possível potencial a ser explorado para o 
enriquecimento de alimentos, visando o combate as deficiências nutricionais e 
promovendo uma gestão eficiente de resíduos da ostreicultura, sendo necessário mais 
estudos quanto a composição de compostos inorgânicos presentes no resíduo e de 

aplicação em produtos alimentícios. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 - Composição centesimal do 1° (1,00 mm) e 2° (0,85 mm) lote do pó da concha 
da ostra (Crassostrea gasar). 

 

 

Tabela 2 - Carga microbiológica do 2° lote (0,85 mm) do pó da concha da ostra 
(Crassostrea gasar) antes (T1) e após (T2) da autoclavagem. 
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Figura 1 - Fluxograma dos processos de realização das análises do 1° e 2° lote do pó 

da concha da ostra Crassostrea gasar. 
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Figura 2 - Diferenças granulométricas e de rendimento dos pós da concha da ostra 
Crassostrea gasar do 1° (1,00 mm) e 2° (0,85 mm) lote. 
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TÍTULO: Elaboração de produtos derivados dos frutos da cactácea Opuntia dillenii (Ker-

Gawl) Haw. 

Resumo 

Devido às problemáticas do semiárido brasileiro em relação à disponibilidade de água 
e alimento durante os períodos de estiagem, buscou-se desenvolver polpas de fruta 
congelada e em pó, agregando-se, dessa maneira, valor econômico e nutricional à 
matéria-prima. Para tal, utilizou-se da Opuntia Dillenii (Ker-Gawl) Haw, cultivada no 
interior do Rio Grande do Norte. A polpa foi obtida através de uma despolpadeira de 
único efeito, e a polpa em pó, por meio do métodofoam-mat drying. Além disso, foram 
encontradas características sensoriais muitíssimas interessantes, como a coloração 
intensa proporcionada pela fruta aos produtos finais. Destaca-se ainda as possibilidades 
do beneficiamento de cactáceas e sua importância para o desenvolvimento sustentável. 

 
Palavras-chave: Polpa de fruta congelada; polpa em pó; beneficiamento de cactáceas. 

TITLE: Elaboration of products derived from the fruits of the Opuntia dillenii (Ker-Gawl) 

Haw. 

Abstract 

 

Due to the problems of the Brazilian semiarid region in relation to the availability of water 
and food during the dry periods, we sought to develop frozen and powdered fruit pulps, 
thus adding economic and nutritional value to the raw material. For this, Opuntia Dillenii 
(Ker-Gawl) Haw was used, grown in the interior of Rio Grande do Norte. The pulp was 
obtained through a single-effect pulper, and the powder pulp, using the method of drying-
mat. In addition, very interesting sensory characteristics were found, such as the intense 
coloring provided by the fruit to the final products. It also highlights the possibilities for 
the improvement of cacti and its importance for sustainable development. 

 
 
Keywords: Frozen fruit pulp; powdered pulp; beneficiation of cacti. 

Introdução 
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Entre as espécies do gênero Opuntia, O. ficus-indica é a fruta mais difundida e 
investigada, mas há muitas outras espécies que merecem atenção especial por seu 
potencial de efeitos benéficos (Betancour et al., 2017). Este é o caso de Opuntia dillenii 
(Ker-Gawl) Haw, essa espécie é considerada nativa da Índia e da América, mas também 
pode ser cultivada na área do Mediterrâneo, Ásia ou Austrália. 

As espécies encontradas no Nordeste do Brasil, nativas ou não, têm sido uma 
importante alternativa para fins de construção, de ornamentação, de conservação da 
biodiversidade e de tecnologia, conforme SILVA (2015). Também são utilizadas para 
produção de sombra, como bioindicador de chuva, e como forrageira. Além disso, 
comunidades rurais da região Nordeste mantêm, ao longo dos anos, conhecimentos e 
práticas de uso de cactáceas para suprir suas necessidades básicas - como a 
alimentação, em períodos de escassez (Nascimento et al., 2013). 

Outro aspecto envolvido na utilização das cactáceas e a restrição do uso quase que 
exclusivamente aos períodos de carência alimentar são influenciadas por valores e 
tabus locais que associam esses alimentos, de forma negativa, aos períodos de seca e 
de fome (Chaves e Barros, 2012). Contudo, frente às potencialidades das cactáceas, 
Albuquerque et al (2010), demonstram preocupação com a negligência ao recurso fora 
dos períodos de escassez. E da mesma maneira, Cruz et al. (2014), apontam o atual 
modelo de desenvolvimento como negativo, uma vez que prejudica a utilização dos 
recursos alimentares tradicionais. 

O uso de Opuntia dillenii (Ker-Gawl) Haw enquanto matéria-prima foi estudada a partir 
de diferentes pontos de vista: polissacarídeos, a caracterização físico-química, 
componentes bioativos, entre outros (Nascimento et al., 2012; Lucena et al., 2013; 
Chaves et al., 2014). Seus frutos são vermelhos, com uma média de comprimento e 
largura em torno de 4,0 e 3,2 cm, respectivamente, e um gosto ácido. Seus cladódios 
são cobertos de espinhos e contém um grande número de sementes (Medina, 

Rodríguez, & Romero, 2007). 

Em relação à caracterização físico-química, Souto (2018), obteve para o fruto da 
Opuntia dillenii o pH de 4,01; valor 5,88 para ºbrix; 0,74% para teor de cinzas e 94,06% 
teor de umidade. Outrossim, Santos (2018), também destacou a presença de 
betaxantina; e a antocianina, derivado de sais flavílicos que atua evitando a produção 
de radicais livres. 

No entanto, apesar do seu enorme potencial sensorial, nutricional e funcional, do ponto 
de vista do aproveitamento agroindustrial dos frutos dessa espécie os estudos são 
escassos. Consequente a isso, são poucos os produtos derivados das Cactáceas 
presentes nos supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais no 
Brasil. 

Em função disso, objetivou-se desenvolver produtos derivados da cactácea, visando 
aproveitar seus potenciais sensoriais e nutritivos. Além disso, ampliar a disponibilidade 
de informações sobre a Opuntia dillenii (Ker-Gawl) Haw através de produtos 
agroindustriais e colaborar na disseminação do conhecimento científico. 

 
Metodologia 
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Os frutos utilizados para a elaboração dos produtos - polpa congelada e polpa em pó -, 
foram colhidos no município de Cajazeiras - RN, próximo a cidade de Macaíba - RN. E 
todo o processamento foi realizado na Unidade de Processamento de Frutas e 
Hortaliças (UPFH), da Escola Agrícola de Jundiaí - UFRN - Campus Macaíba. 

Uma vez que é indispensável na obtenção dos demais produtos, iniciou-se o 
processamento com a polpa de fruta congelada. As frutas foram selecionadas adotando-
se os critérios de estarem sadias, limpas, isentas de parasitas e detritos animais e 
vegetais, além de apresentarem o estádio de maturação plena, caracterizado pela cor 
vermelha intensa da casca. A posteriori, foram sanitizadas em uma solução de cloro 
ativo, onde adotou-se a concentração de 10% e permaneceram por 15 minutos. 

Após essa etapa, houve o descascamento, visto que a superfície da pera espinhosa é 
repleta de espinhos que necessitam ser retirados para que não sejam triturados juntos 
à polpa. Esse processo se deu por meio de cortes com faca, para retirar os espinhos, a 
parte superior, e dividir a fruta em quatro partes. 

Em seguida, foi realizado o despolpamento, ou seja, a extração da polpa de fruta. Esse 
procedimento se deu em uma despolpadeira de único efeito. As frutas foram 
adicionadas na máquina e ocorreu a separação entre a polpa e o resíduo. 
Posteriormente, a polpa foi envasada em embalagens plásticas previamente 

sanitizadas, e acondicionadas em freezer comercial a -10ºC. 

Para a elaboração das polpas em pó, aplicou-se o método foam-mat drying utilizando-
se das polpas de fruta congeladas anteriormente. Buscou-se obter 3 formulações 
diferentes para a produção da polpa em pó. A diferenciação entre elas se deu em 
relação a diferentes concentrações do emulsificante, responsável pela incorporação do 
ar; e do estabilizante, que mantém a substância aerada. As concentrações usadas foram 
1% (F1), 2% (F2) e 3% (F3), de cada ingrediente utilizado (emulsificante e estabilizante). 

Previamente, foram realizadas as análises de densidade; do potencial hidrogeniônico 
(pH); e do brix (teor de sólidos solúveis), e para iniciar o processamento da formulação 
de 1%, a polpa foi adicionada à batedeira planetária juntamente com o emulsificante 
comercial (emustab), para ocorrer a incorporação de ar, e o espessante (liga neutra). 
Além disso, mediu-se a altura inicial da mistura, sendo de 0,7 cm. O processo de 
aeração tem duração total de 30 minutos, tendo a altura da espuma medida a cada 10 
minutos, utilizando-se para tanto uma régua graduada em cm. O processo de obtenção 
das formulações 2% e 3% foi o mesmo aplicado na primeira formulação. 

Para a etapa de secagem, a mistura, já batida, foi distribuída em placas de tal forma que 
permanecessem em camadas finas. Após isso, as placas foram postas em uma 
secadora industrial, onde passaram 24 horas à temperatura de 60 ºC. E quando 
atingiram temperatura ambiente, foram devidamente trituradas, embaladas à vácuo e 
armazenadas em local seco e arejado. 

 
Resultados e Discussões 

 

Em relação às características físico-químicas da fruta, analisou-se o potencial 
hidrogeniônico (pH), o teor de sólidos solúveis (brix), o tamanho, e a cor. Sobre o 
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potencial hidrogeniônico, o qual foi analisado em um pHmetro, obteve-se a 
concentração de íons H+ igual a 3,2. Além disso, o brix, encontrado através do 
refratômetro, foi igual 7,0. Da mesma maneira, o tamanho do fruto foi equivalente a 2,3 
cm por 4,6 cm. Semelhantemente, após conferir-se a cor no calorímetro com as escalas 
verdes, marrom e vermelho, percebeu-se a cor vermelha como predominante, 
justificando a coloração intensa. 

Em primeiro lugar, obteve-se os seguintes valores para as análises de peso (das frutas, 
da polpa e da casca), do brix da fruta e do brix da polpa, respectivamente: 4.475g, 
3.232g, 1.542g, 7.0ºBx e 7,0ºBx. Em segundo lugar, é importante destacar que a partir 
dos valores encontrados, utilizou-se da fórmula peso da polpa/peso bruto x 100 = 

rendimento. Com isso, alcançou-se o resultado de 72,2%. 

Quanto ao processamento da polpa em pó, ao término dos primeiros 10 minutos, com 
a batedeira na velocidade 2, obteve-se a altura de 1,5 cm; aos 20 minutos, na velocidade 
4, obteve-se 2,8 cm; e ao fim do processo, aos 30 minutos, na velocidade 6, obteve-se 
2,1 cm de altura. Contudo, devido ao aumento nas quantidades de emulsificante e 
estabilizante, de respectivamente, 2g e 3g, os valores encontrados para a altura em 
função do tempo foram diferentes. Isto é, nos primeiros 10 minutos, a formulação 2 
demonstrou altura de 2,8 cm, e a formulação 3, de 3,5. Após 20 minutos, a F2 
permanecia com a mesma altitude, e a F3 atingira 3,5 cm. Ao término do processo, a 
massa com a segunda concentração apresentou 3 cm, e a terceira 4 cm. 

Ainda acerca das características da fruta e dos produtos, é importante evidenciar sua 
maior potencialidade - a coloração. Visto que esse é o primeiro parâmetro organoléptico 
percebido pelo consumidor, a manutenção da coloração atrativa durante todo o 
processamento mostrou-se muitíssimo interessante. 

Embora os resultados da polpa congelada tenham sido satisfatórios, houveram 
empecilhos para as análises físico-químicas da polpa em pó. Devido ao seu alto 
potencial higroscópico, ainda durante a etapa de trituração, percebeu-se a formação de 
pequenos flocos, exigindo o aceleramento do envase e da embalagem. A posteriori, em 
função do decreto de distanciamento social para a contenção do Sars-Cov-2, as 
análises finais do produto não puderam ser realizadas. 

 
Conclusão 

 

A pera espinhosa apresentou diversas vantagens em relação ao seu processamento, 
afinal, obteve-se sucesso na elaboração da polpa da fruta congelada e em pó. Dentre 
os benefícios da sua utilização para fins agroindustriais, pode-se destacar, novamente, 
sua coloração atrativa; o alto rendimento para a produção de polpa de fruta; e a inovação 
para o uso das cactáceas. 

Além disso, o presente trabalho aponta novas possibilidades para o uso da Opuntia 
Dillenii (Ker-Gawl) Haw, espécie com muito potencial no semiárido. Assim, estimula-se 
a inclusão da fruta no cardápio brasileiro, abrindo espaço, inclusive, para que os 
produtores do semiárido, realizem o beneficiamento da fruta e adquiram uma nova fonte 
de renda. De igual modo, estarão preservando a vegetação nativa, caminhando assim, 
para o desenvolvimento sustentável. 
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Portanto, os resultados obtidos sugerem mais pesquisas que orientem o uso sustentável 
e a elaboração de produtos derivados de xerófitas. Dessa forma, atende-se plenamente 
as diretrizes presentes na agenda para 2030 da ONU, proporcionando alternativas para 
o combate à fome e à preservação da biodiversidade. 
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(Figura 1 - Autoral) 

 

 

(Figura 2 - Autoral) 
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(Figura 3 - Autoral) 
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(Figura 4 - Autoral) 
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TÍTULO: Seleção de iniciadores moleculares ISSR como subsídio para estudos 

genéticos da Bowdichia virgilioides Kunth 

Resumo 

 

A Bowdichia virgilioides Kunth, espécie com potencial madeireiro e ornamental, está 
presente no domínio fitogeográfico Mata Atlântica. Devido a vulnerabilidade desse 
bioma e a importância econômica da espécie, torna-se necessário o monitoramento da 
variabilidade genética das populações inseridas nessa fitofisionomia. Neste estudo, 
objetivou-se selecionar iniciadores moleculares Inter Simple Sequence Repeats - ISSR 
para estudos de genética de populações da B. virgilioides. Foram coletadas amostras 
foliares de cinco indivíduos na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
(UECIA), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no município de 
Macaíba/RN. Testou-se trinta iniciadores e destes foram selecionados doze, os quais 
se destacaram por apresentarem maior qualidade e quantidade de locos amplificados. 
Os iniciadores selecionados foram UBC 807, UBC 809, UBC 818, UBC 821, UBC 825, 
UBC 826, UBC 842, UBC 851, UBC 857, UBC 859, UBC 862, UBC 880, que geraram 
juntos um quantitativo de 45 locos obtidos. 

 
 

Palavras-chave: sucupira-preta, marcadores, primer, conservation in situ, diversidade 

TITLE: Selection of ISSR molecular primers as support for genetic studies of Bowdichia 

virgilioides Kunth 

Abstract 

 

Bowdichia virgilioides Kunth, specie with potencial for wood and ornamental use, it is 
inserted in the Atlantic Forest domain. Due to vulnerability of this bioma and economic 
importance of the specie, the monitoring of variability genetic of populations inserted in 
this phytophysiognomy is necessary. In the research study, we aimed to select Inter 
Simple Sequence Repeats - ISSR markers for genetic studies of populations of B. 
virgilioides. Leaf samples were collected from fiveindividuals at the Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias (UECIA) of the Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), in the municipality of Macaíba/RN. Thirty primers were tested and 12 
were selected, which stood out because they presented higher number of loci with better 
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visualization. The selected were UBC 807, UBC 809, UBC 818, UBC 821, UBC 825, 
UBC 826, UBC 842, UBC 851, UBC 857, UBC 859, UBC 862, UBC 880, providing a total 

of 45 loci. 

 
 
Keywords: sucupira-preta, markers, primer, conservation in situ, diversity 

Introdução 

A Bowdichia virgilioides Kunth. (Fabaceae), denominada comumente como sucupira-
preta ou paricarana, possui ampla distribuição no Brasil (CARDOSO, 2020). Dentre os 
biomas nos quais a B. virgilioides está distribuída, a espécie pode ser encontrada na 
Mata Atlântica (CARDOSO, 2020), domínio fitogeográfico que está sob intensa pressão 
antrópica (DE ALMEIDA, 2016). O intenso processo de fragmentação da Mata Atlântica 
no Nordeste brasileiro pode resultar em prejuízos na variabilidade genética das 

populações inseridas na região (FAJARDO et al., 2017). 

De acordo com Bittencourt et al. (2019), torna-se fundamental a manutenção da 
diversidade genética de espécies ameaçadas de extinção ou inseridas em domínios 
fitogeográficos vulneráveis. A B. virgilioides não está incluída na lista de espécies 
ameaçadas de extinção (IUCN, 2020), contudo, devido ao seu potencial econômico, o 
Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora) recomenda o monitoramento da 
variabilidade genética das subpopulações da espécie (CNCFlora, 2012), a fim de 
garantir a conservação em seu ambiente natural. A B. virgilioides apresenta múltiplos 
usos, dentre os quais destaca-se o seu potencial fitoterápico (MACHADO et al., 2018) 
e madeireiro (LORENZI, 2016). Ademais, a espécie é indicada para recuperação de 
áreas degradadas e uso paisagístico, por possuir floração com aptidão ornamental 
(LORENZI, 2016). 

Em razão da importância da diversidade genética para evolução e adaptação das 
espécies às mudanças ambientais (FRANKHAM et al., 2008), observa-se a relevância 
de se conhecer a diversidade e estrutura genética das populações da B. virgilioides, 
para o manejo florestal sustentável e promoção da conservação in situ e ex situ dos 
seus recursos genéticos. A diversidade genética de espécies vegetais pode ser 
estudada por meio dos marcadores genéticos morfológicos, bioquímicos ou moleculares 
de DNA (VASHISHTHA et al., 2013). 

Dentre os marcadores moleculares de DNA amplificados pela técnica da PCR, destaca-
se o Inter Simple Sequence Repeats (ISSR) (WANG, 2011), que é baseado nos 
marcadores Simple Sequence Repeats (SSR), conhecidos como microssatélites 
(TURCHETTO-ZOLET et al., 2017). As vantagens do uso dos marcadores ISSR é a alta 
eficácia, estabilidade (WANG, 2011) e a não exigência de informações prévias sobre a 
sequência de DNA para sua síntese, tendo como fator restritivo a herança dominante e 
a homoplasia (ADHIKARI et al., 2017). Além disso, os marcadores ISSR se sobressaem 
em relação a outros marcadores, por apresentar metodologia simples e de baixo custo 
(WANG, 2011) e sintetizar fragmentos com maior reprodutibilidade (MOUHADDAB et 
al., 2015). Estudos realizados por Fajardo et al. (2017), Igwe et al. (2017) e Mouhaddab 
et al. (2015) evidenciam também a eficiência dos marcadores ISSR em apresentar alto 
polimorfismo nas populações nativas estudadas. 
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Indubitavelmente, antes do estudo genético, necessita-se realizar a seleção dos 
iniciadores moleculares; essa pré-etapa reduz os custos da pesquisa e a torna mais 
eficiente (SILVA et al., 2018). Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consistiu em 
selecionar iniciadores moleculares ISSR para estudos de genética de populações da 
Bowdichia virgilioides Kunth. 

 

Metodologia 

 

O trabalho foi realizado em uma população natural inserida na Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias (UECIA), da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), nas coordenadas 5°53’16,2” S e 35°21’23,48” O, no município de 
Macaíba/RN. Foram coletadas amostras foliares de cinco indivíduos adultos, que 
possuíam boa condição fitossanitária. Respeitou-se um distanciamento mínimo de 20 
metros entre indivíduos, para evitar a sobreposição de copa. Após a coleta, as amostras 
de tecido foliar foram armazenadas em tubos plásticos de 2,0 mL contendo CTAB 2X 

(brometo de cetiltrimetilamônio). 

Posteriormente, as amostras foram identificadas e destinadas ao Laboratório de 
Genética e Melhoramento Florestal - UFRN, Macaíba, RN. Em seguida, foram 
acondicionadas em freezer a -20 °C até sua utilização. Do quantitativo total de massa 
foliar coletada, utilizou-se aproximadamente 150 mg do material vegetal de cada 
indivíduo para a extração do DNA, empregando a metodologia descrita por Doyle e 
Doyle (1987) com algumas adaptações. Utilizou-se na extração: 100 mM de Tris pH 8,0; 
1,4 M de NaCl; 20 mM de EDTA pH 8,0; 2% (p/v) CTAB; 1% (p/v) PVP-40 e 0,2% (v/v) 
de β-mercaptoetanol pré-aquecido a 60°C em banho maria. Em seguida à extração, o 

DNA das amostras foi armazenado em freezer a -20°C. 

Para a seleção dos primers, realizou-se o “bulk”, que constituiu de uma mistura 
equitativa de DNA dos cinco indivíduos, com a finalidade de potencializar as chances 
de obter polimorfismo na reação da polimerase em cadeia (PCR). Logo após, o DNA foi 
quantificado em espectrofotômetro EpochTM. Em seguida, de acordo com o resultado 
da quantificação, o DNA foi diluído em TE (Tris-EDTA) com o intuito de se obter uma 
concentração igual a 50 ng.µL-1. 

Na PCR foi utilizado 50 ng.µL-1 de DNA. O MIX foi constituído de Buffer (10 X), BSA 
(1,0 mg.mL), MgCl2 (50 mM), dNTP (2,5 mM), Taq polimerase (5,0 U.µL-1), DNA 
(diluídos 1:50) e água ultra pura. Portanto, foram feitas 30 amostras, que é o número de 
iniciadores ISSR da Universidade de British Columbia (UBC primer set #9, Vancouver, 
Canadá). 

As amostras foram colocadas no Termociclador automático Veriti com bloco de 96 
poços, para a realização da PCR. Utilizou-se o seguinte programa de amplificação: 5 
min a 94 °C; seguido de 37 ciclos de amplificação, constituído por 3 etapas cada (94 °C 
por 15 segundos, 47 ºC por 30 s, 72 ºC por 1 min). Logo após o término dos ciclos, o 

processo foi finalizado a 72 °C, por 7 min e resfriamento a 4 °C. 

Após esses procedimentos, os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em 
gel de agarose 1,5% (p/v), corados com GelRed+ABF (azul de bromofenol) em tampão 
TAE 1X (Tris-Acetato-EDTA), em cuba horizontal, a uma voltagem de 100 V, por um 
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período de três horas. Para se ter um referencial do tamanho das amostras, foi utilizado 
o marcador de peso molecular (Ladder) de 100 pb. Posteriormente à eletroforese, os 
géis foram deslocados da cuba para o equipamento E-Box VX2, no qual foram 
fotografados sobre fonte de luz ultravioleta. As imagens obtidas foram analisadas 
comparando os padrões de amplificação de cada iniciador ISSR, sendo selecionados 
aqueles que apresentaram a maior quantidade e melhor padrão de nitidez de locos 

amplificados. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dentre os trinta marcadores ISSR testados, 23,33% geraram de 4 a 5 locos, 33,33% 
amplificaram de 2 a 3 locos e 43,33% forneceram um loco ou não amplificaram, 
totalizando um quantitativo de 58 locos obtidos (Figura 1). 

De acordo com a qualidade e quantidade de locos amplificados, selecionou-se 12 
iniciadores ISSR, os quais geraram ao todo 45 locos (Tabela 1). O quantitativo de locos 

amplificados por esses iniciadores variou entre três e cinco, com média de 3,75. 

Esses resultados são inferiores aos encontrados para outras espécies arbóreas 
tropicais pertencentes à família Fabaceae. Dos Santos Araújo et al. (2016) em estudo 
com a Mimosa caesalpiniaefolia Benth., amplificaram 78 locos, utilizando sete 
marcadores ISSR com média de onze locos por iniciador. Na caracterização genética 
da Erythrina velutina Willd., Gonçalves et al. (2014) encontraram 149 locos, utilizando 
onze iniciadores ISSR, com média por primer de 13,55. Rocha et al. (2017) 
selecionaram quatorze primers em estudo com Hymenaea courbaril, os quais 
amplificaram 87 locos, com uma média de 6,21 por iniciador. 

No entanto, na pesquisa realizada por Hamza et al. (2012), os setes iniciadores 
moleculares utilizados apresentaram 47 locos polimórficos. Os resultados gerados no 
estudo de Hamza et al. (2012) demonstram que, apesar do número reduzido de locos, 
é possível investigar a variação genética de genótipos. Além disso, o quantitativo de 

locos gerados pode diferir de acordo com o material genômico usado. 

No estudo executado por dos Santos Araújo et al (2016), realizou-se duas amplificações 
para a seleção dos iniciadores moleculares ISSR. Uma das amplificações foi feita com 
o método bulk e a outra com o material genômico de nove indivíduos analisados 
individualmente. Nesse estudo, por exemplo, o iniciador UBC 824 amplificou oito locos 
quando o material genético utilizado foi o bulk e 16 locos quando testado com os nove 
indivíduos (DOS SANTOS ARAÚJO et al., 2016). Essa diferença na amplificação pode 
estar relacionada com a baixa eficiência do método bulk para estimar a variabilidade 
genética intrapopulacional (FERNANDEZ et al., 2002). Desse modo, é possível inferir 
que durante os estudos genéticos populacionais da B. virgilioides poderá haver um 
aumento no quantitativo de locos amplificados pelos iniciadores ISSR selecionados. 

 

Conclusão 
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Os doze iniciadores moleculares ISSR selecionados foram eficazes para a identificação 
de polimorfismo molecular da Bowdichia virgilioides Kunth. Dessa forma, podem ser 
utilizados em futuras pesquisas de diversidade, melhoramento e conservação genética 
da espécie. 
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TÍTULO: Influência da adubação orgânica e frações de lixiviação em sorgo irrigado com 

água salina. 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da fração de lixiviação e doses de esterco 
bovino sobre o desenvolvimento de plantas de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] cv. 
BRS Ponta Negra irrigado com água salina, em casa de vegetação. As plantas serão 
cultivadas em vasos contendo solo arenoso. Será aplicado quatro doses de esterco 
bovino: 0; 10; 20; e 30 t ha-1. A confecção da solução salina será realizada com a 
utilização de sais de NaCl, CaCl22H2O e MgCl26H2O, na proporção de 7:2:1. As 
frações de lixiviação serão de 0, 50 e 100% da lâmina de irrigação. O delineamento 
experimental foi o inteiramente casualizado com quatro repetições, em esquema fatorial 
4 x 3. As variáveis teor de sódio e cloro no colmo + bainhas e nos limbos foliares foram 
avaliadas. 
 
Palavras-chave: Adubação 

TITLE: Influence of organic fertilization and leaching fractions on sorghum irrigated with 

saline water. 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the effects of the leaching fraction and doses 
of bovine manure on the development of sorghum plants [Sorghum bicolor (L.) Moench.] 
Cv. BRS Ponta Negra irrigated with saline water, in a greenhouse. The plants will be 
grown in pots containing sandy soil. Four doses of bovine manure will be applied: 0; 10; 
20; and 30 t ha-1. The saline solution will be made using salts of NaCl, CaCl22H2O and 
MgCl26H2O, in the proportion of 7: 2: 1. The leaching fractions will be 0, 50 and 100% 
of the irrigation depth. The experimental design was completely randomized with four 
replications, in a 4 x 3 factorial scheme. The variables sodium and chlorine content in 
the stem + sheaths and leaf limbs were evaluated. 
 
Keywords: fertilizing 

Introdução 

O processo induzido de salinização ocorre pela ação antrópica, através do manejo 
inadequado da irrigação, excesso de fertilizantes e drenagem deficiente em regiões 
áridas e semiáridas (MEDEIROS et al., 2010). Os principais problemas causados pela 
salinização dos solos são a redução do potencial osmótico da solução do solo, 
diminuindo a disponibilidade de água e a toxicidade de certos íons às plantas 
(BERNARDO et al., 2005). 
As práticas de manejo com a utilização de águas salinas são as mais variadas possíveis, 
porém, são onerosas para o produtor rural, que por sua vez, limita-se a utilizar somente 
água de boa qualidade visando que a sua rentabilidade na exploração agrícola não se 
torne ínfima, por usar águas de qualidade inferior. No entanto, com o passar dos anos, 
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várias alternativas de cunho econômico menor vêm sendo testadas, para minimizar os 
efeitos dos sais no crescimento e desenvolvimento das culturas, tais como a utilização 
de adubos orgânicos (YARAMI; SEPASKHAH, 2015), especialmente o esterco bovino 
por ser de fácil aquisição. 

O uso continuado de águas salinas em irrigações proporciona, na ausência de lixiviação, 
o depósito de sais na zona do sistema radicular e na superfície do solo, decorrente da 
evaporação da água. Uma prática de manejo bastante utilizada em áreas que utilizam 
água de qualidade inferior é a fração de lixiviação ("Leaching Fraction") que é uma 
quantidade extra de água, relativa à aquela que é aplicada e penetra no solo, 
acarretando lixiviação dos sais (CARVALHO et al., 2012). A necessidade (requerimento) 
de lixiviação (NL) é a fração mínima da quantidade total de água aplicada que deve 
passar através da zona radicular, para prevenir a redução no rendimento da cultura e 
com isso carrear o excesso de sais da zona do sistema radicular da cultura. 

O sorgo é uma gramínea de origem tropical que apresenta características xerófilas, 
desenvolvendo mecanismos eficientes de tolerância à seca. Pertencente ao grupo de 
plantas C4, essa espécie suporta elevados níveis de radiação solar, respondendo com 
altas taxas fotossintéticas, mesmo em condições de limitação na disponibilidade de 
CO2, a partir do mecanismo de fechamento dos estômatos para minimização de perda 

de água (LANDAU; SANS, 2020). 

A cultivar BRS Ponta Negra foi desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo, a partir da 
seleção em gerações segregantes de cruzamento, visando tolerância à toxicidade de 
alumínio e a seca, razões para sua inclusão nos ensaios para o Nordeste. Em 
experimento realizado nas cidades de Apodi, Cruzeta e Pedro Avelino, no Rio Grande 
do Norte, com várias variedades e híbridos oriundos de empresas públicas, Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Instituto Agronômico de 
Pernambuco (IPA), e da iniciativa privada, verificaram que a cultivar BRS Ponta Negra 
apresentou um melhor desempenho em relação às outras cultivares, por apresentar 
menor porte, maior precocidade e boa proporção de panículas na massa total. 
Resultados encontrados em outro município potiguar mostraram que o rendimento de 
massa verde e seca, foi de 55,26 e 37,10 t ha-1, respectivamente, do cultivar BRS Ponta 

Negra (SANTOS et al., 2007). 

A verificação do acúmulo de sais nas partes vegetativas, constituem um indicativo para 
evidenciar a eficácia da metodologia técnica utilizada para anemizar os efeitos nocivos 
nas plantas, quando se faz o uso de água salina. Mesmo que seja, essencialmente, 
realizada em laboratório, a diagnose foliar, permite mensurar a quantidade de íons 
tóxicos que serão acumulados e que interfiram no desenvolvimento das plantas. Com 
isso, o agricultor potiguar poderá utilizar as recomendações de uso de água salina na 
irrigação de forma a obter uma produtividade satisfatória em condições adversas de 
baixa precipitação pluviométrica e alta evapotranspiração, características do Estado do 
Rio Grande do Norte. 

  

 
Metodologia 
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O experimento foi conduzido em casa de vegetação, localizada na Escola Agrícola de 
Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município de Macaíba – RN. Será 
utilizado o sorgo cv. BRS Ponta Negra, desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo em 
conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, 
classificado na categoria forrageiro de pequeno porte, apresentando um ciclo médio de 
90 dias entre o plantio e o ponto de colheita, com dupla aptidão, produtividade média de 
grãos entre 3 a 5 t ha-1 (sequeiro) e de 6 a 8 t ha-1 (irrigado), um rendimento de massa 
verde de 40 a 60 t ha-1 (por corte) e de massa seca de 14 a 15 t ha-1 (por corte), e 
florescimento entre 60 a 75 dias (SANTOS et al., 2007). 

Foram avaliadas quatro doses de esterco bovino 0, 10, 20 e 30 t ha-1 e três frações de 
lixiviação 0%, 50% e 100% da lâmina líquida necessária para a irrigação. O 
delineamento experimental utilizado será o inteiramente casualizado com quatro 
repetições no esquema fatorial 4 x 3, totalizando 12 tratamentos. 

As plantas de sorgo cv. BRS Ponta Negra foram irrigadas com água salina com uma 
condutividade elétrica igual a 2 dS m-1 (Tabela 1). Para o preparo da solução salina, 
serão utilizados os sais de NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O dissolvidos em água de 
açude, na proporção de 7:2:1, obedecendo-se à relação entre a condutividade elétrica 
da água de irrigação (CEa) e sua concentração (mmolc L-1 = CE x 10), extraída de 
Rhoades et al. (1992). 

Tabela 1. Composição química da água de irrigação usada no experimento. 

Água 

Ca2+ 

Mg2+ 

Na+ 

K+ 

Cl- 

CO32- 

HCO3- 

pH 

CEa 

(dS m-1) 

RAS 

mmolc L-1 
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S1 

0,50 

0,50 

21,35 

0,15 

19,81 

0,00 

0,33 

6,4 

2,00 

15,69 

Fonte: Laboratório de Análises de Solo, Água e Planta – EMPARN. CEa = condutividade 
elétrica da água de irrigação; RAS = relação de adsorção de sódio. S0 = água de açude 
do Bebo; S1 = solução salina 1. 

A fração de lixiviação foi calculada segundo a equação, em que: 

NL= necessidade de lixiviação mínima que se necessita para controlar os sais dentro 
do limite de tolerância das culturas, empregando-se métodos comuns de irrigação por 
superfície. 

CEa = salinidade da água de irrigação, em dS m-1. 

CEes = salinidade do extrato de saturação do solo, em dS m-1, que representa a 
salinidade tolerável por determinada cultura. 

Para a instalação do experimento, aproximadamente 10 kg de solo arenoso (Tabela 2) 
foram colocadas em vasos plásticos perfurados na face inferior. Antes, porém, colocou-
se uma camada de brita de 2 cm, para facilitar a drenagem. A semeadura foi realizada 
colocando-se dez sementes de sorgo em cada vaso. A aplicação da adubação química 
foi realizada com ureia (0,94 g vaso-1), cloreto de potássio (0,49 g vaso-1) e 
superfosfato simples (1,96 g vaso-1), seguindo a recomendação para a cultura (LIMA et 
al., 2010). 

Tabela 2. Atributos químicos e classificação textural do solo utilizado no experimento. 

Ca2+ 

Mg2+ 
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Na+ 

K+ 

H++Al3+ 

pH 

CEes 

PST (%) 

Dg 

T 

cmolc kg-1 

(dS m-1) 

(g cm-3) 

11,6 

4,5 

0,10 

0,87 

4,7 

6,0 

0,2 

1 

1,25 

AREIA 

Fonte: Laboratório de Solo, Água e Planta – EMPARN. pH = pH em água (1:2,5); CEes 
= condutividade elétrica do extrato de saturação; PST = porcentagem de sódio trocável; 
Dg = densidade global; T = textura 

A fonte de matéria orgânica utilizada foi o esterco bovino curtido, cuja análise química 
observa-se na Tabela 3. 

Tabela 3. Composição química do esterco bovino utilizado no experimento. 
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CEeb 

(dS m-1) 

N 

P 

P2O5 

K+ 

K2O 

Ca2+ 

Mg2+ 

Fe 

Cu 

Zn 

Mn 

g kg-1 

mg kg-1 

2,63 

5,9 

2,4 

5,5 

0,8 

1,00 

14,1 

4,7 

1.150,80 

19,8 
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135 

145,9 

Fonte: Laboratório de Solo, Água e Planta – EMPARN. 

Realizou-se o monitoramento diário do ensaio para evitar o ataque de pragas e 
infestação de doenças. 

Aos sessenta dias após a semeadura, realizou-se a coleta do experimento. O material 
coletado (colmos + bainhas, limbos foliares e sistema radicular), após pesagem foram 
acondicionados em sacos de papel e levados a estufa com circulação forçada, a 65 ºC, 
por um período de sete dias, para obtenção da matéria seca do material. 

A partir da matéria seca dos colmos + bainhas e limbos foliares foram finamente 
triturados em moinho tipo Willey, preparou-se o extrato para a determinação dos teores 
de Na+ seguindo a metodologia de Miyazawa et al. (1984). Os teores de Na+ foram 
determinados através de fotometria de chama (MALAVOLTA et al., 1989), e os teores 
de Cl-, a partir de extratos aquosos, foram determinados através da metodologia de 

Gaines et al. (1984). 

Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey com p < 0,05, utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 
Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). A análise de regressão foi empregada para a avaliação 

dos efeitos da salinidade da água de irrigação e da interação, quando significativa. 

 
Resultados e Discussões 

 

Verifica-se que toda a variável sódio no colmo + bainhas e limbos foliares (Na) foi 
influenciada, p<0,01, pelas doses de esterco bovino. Assim como foram influenciados 
pela interação entre os fatores (ESTERCO x FL), p<0,01. Verifica-se na Figura 1A, que 
a o tratamento com a fração de lixiviação de 100%, apresentou os menores acúmulos 
de íon sódio no colmo + bainhas então que a fração lixiviação de 50% demonstrou esse 
mesmo comportamento nos limbos foliares. Ambos níveis de fração de lixiviação (50 e 

100%), apresentam valores menores em relação ao tratamento testemunha (FL = 0%). 

Figura 1. Teor de sódio no colmo + bainhas (A) e nos limbos foliares (B) em sorgo 
irrigado com água salina com frações de lixiviação (FL) diferentes em função de doses 
de esterco bovino. 

O maior acúmulo do íon sódio, em sorgo, no colmo (Figura 2.4A) quando comparado 
com os limbos foliares (Figura 2.4B), também foram observados por vários autores 
(CHAUGOOL et al., 2013; COELHO et al., 2014; SUN et al., 2014). Esse resultado 
reflete a habilidade do sorgo de manter altos níveis de sódio nas raízes e colmo com 

isso evitar a toxicidade nos tecidos fotossintetizantes (CHAUGOOL et al., 2013). 

Figura 2. Teor de cloro no colmo + bainhas (A) e nos limbos foliares (B) em sorgo irrigado 
com água salina com frações de lixiviação (FL) diferentes em função de doses de 
esterco bovino. 
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Os resultados mostram que o acúmulo do cloro tanto no colmo (Figura 2A) quando nos 
limbos foliares (Figura 2B) foram maiores quando comparados com o sódio (Figuras 1A 
e 1B) o que pode ser explicado pela utilização de sais de cloreto na composição das 
soluções salinas, demonstrando que o íon cloro apresenta menor afinidade para ser 
retido ou adsorvido pelas partículas do solo (DIAS; BLANCO, 2010). Ocorrendo uma 
melhor distribuição do íon cloro nas partes vegetativas das plantas de sorgo, em virtude 
que essa redistribuição uniforme pelas partes da planta do íon cloro, caracteriza-se 
como uma forma de sobrevivência das plantas em solos salinos (LARCHER, 2000). 

 
Conclusão 

 
Não houve diminuição do acúmulo de íons tóxicos nas plantas de sorgo com a aplicação 
de frações de lixiviação e esterco bovino.O sorgo apresentou uma característica de 
compartimentalização de íons em suas partes vegetativas.O uso de água de salinidade 
elevada na irrigação deve ser sobre cautela, no intuito de evitar efeitos nocivos a 
produção do sorgo. 
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TÍTULO: CRESCIMENTO DO CAPIM-ELEFANTE SUBMETIDO À DOSES 

CRESCENTES DE MANIPUEIRA 

Resumo 

A busca por fontes alternativas de fertilizantes tem se intensificado nos últimos anos, 
devido a importância da melhor utilização dos recursos naturais e da recorrente 
necessidade de práticas de conservação e preservação destes recursos, mas 
principalmente pelo alto custo dos fertilizantes minerais. Diante disto, objetivou-se 
avaliar o uso de manipueira na adubação de capim elefante (Pennisetum purpureum 
Schum). O experimento foi conduzido no campus de Macaíba da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com cinco 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos aplicados foram doses crescentes de 
manipueira (0, 20, 40, 60, 80 m3/ha). Antes a aplicação dos tratamentos realizou-se 
corte de uniformização do capim e após 75 dias a esse corte realizou-se o corte para 
avaliação das seguintes variáveis: Altura da planta; Número de perfilhos; produção de 
folha; produção de colmo; produção de massa de matéria seca total. A produção de 
massa de matéria seca do tratamento submetido a aplicação de 80 m3/ha de manipueira 
foi de 57,6% superior em relação a produção da testemunha. Obteve-se correlação 
linear positiva entre o aumento da dose de manipueira e as variáveis altura da planta, 
massa de matéria seca do colmo, massa de matéria seca de folha. Mesmo utilizando 
apenas dois cortes para análise do efeito da manipueira na produção do capim elefante, 
a manipueira mostrou potencial de melhoria das características produtivas. 
 
Palavras-chave: Manipueira; Pennisetum purpureum; Neossolo Quartzarênico. 

TITLE: GROWTH OF ELEPHANT GRASS SUBMITTED TO GROWING DOSES OF 

CASSAVA WASTEWATER 

Abstract 

The search for alternative sources of fertilizers has intensified in recent years, due to the 
importance of better use of natural resources and the recurrent need for conservation 
and preservation practices of these resources, but mainly due to the high cost of mineral 
fertilizers. Against from this, the objective was to evaluate the use of manipueira in the 
fertilization of elephant grass (Pennisetum purpureum Schum). The experiment was 
conducted at the Macaíba campus of the Federal University of Rio Grande do Norte. The 
experimental design was a randomized block with five treatments and four replications. 
The treatments applied were increasing doses of manipueira (0, 20, 40, 60, 80 m3 / ha). 
Before applying the treatments, the grass was cut uniformly and after 75 days, the cut 
was made to evaluate the following variables: Plant height; Number of tillers; leaf 
production; thatch production; total dry mass production. The mass production of dry 
matter from the treatment submitted to the application of 80 m3 / ha of manipueira was 
57.6% higher than the control production. A positive linear correlation was obtained 
between the increase in the manipueira dose and the plant height, stem dry matter mass, 
leaf dry matter mass. Even using only two cuts to analyze the effect of the manipueira 
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on the production of elephant grass, the manipueira showed potential for improving the 
productive characteristics. 
 
Keywords: Cassava wastewater; Pennisetum purpureum; Quartzarenic Neosol. 

Introdução 

O Brasil possui aproximadamente 160 milhões de hectares destinados a pastagens 
implantadas, naturais e em degradação (IBGE, 2019). Além disso, possui o maior 
rebanho comercial do mundo, com 214,69 milhões de cabeças e no ano de 2018 tornou-
se o maior exportador de carne bovina (ABIEC, 2019), quanto à produção leiteira, 
atualmente é o quinto maior produtor do mundo, com a produção estimada em 34,9 
milhões de toneladas (CONAB, 2017). Em 2017, no Estado do Rio Grande do Norte, 
35% dos estabelecimentos agropecuários atuavam na produção de leite (IBGE, 2017). 
Nestas propriedades a principal reserva ou complementação para alimentação do 
rebanho bovino leiteiro é o capim-elefante que é cultivado sem qualquer critério ou 
orientação relacionada ao manejo nutricional para recomendação de adubação desta 
forragem. Isso pode contribuir com a utilização excessiva de fertilizantes, o que seria 
inviável economicamente e acarretaria em problemas ambientais, ou com a utilização 
em quantidades inferiores as demandadas pela cultura, causando perdas na produção 
(OLIVEIRA, 2018). O processo de intensificação da produção de leite e de carne implica 
no uso de forrageiras que tenham alta capacidade de produção de matéria seca. Entre 
essas forrageiras, destaca-se o capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.), uma 
das mais adaptadas a esse tipo de exploração, devido ao seu elevado potencial 
produtivo e bom valor nutritivo. O interesse por essa gramínea aumentou ainda mais 
nos últimos anos, quando se constatou a possibilidade de aumentar a produtividade e 
reduzir a área explorada (MOTA, 2010). De acordo com o IBGE (2017), existem 11.173 
empreendimentos agropecuários no Rio Grande do Norte produzindo mandioca, ou 
seja, 18% dos empreendimentos do estado estão destinados à produção desta raiz. Ela 
pode ser consumida de diversas maneiras, exercendo papel importante na alimentação 
humana e animal, variando de acordo com os costumes das regiões. Pode ser 
comercializada in natura, de mesa, ou ainda, de forma industrializada, transformando-a 
em farinha ou em matéria prima para outros subprodutos (ALMEIDA JÚNIOR et al., 
2017). No entanto, mesmo com tanta importância social do produto, no processamento 
da mandioca são gerados resíduos sólidos e líquidos com elevada carga poluidora que 
exigem tratamento para adequação quanto ao seu destino final (GARCIA, 2014). Dentre 
os diversos resíduos agroindustriais que apresentam potencialidade de uso como 
fertilizante agrícola está a manipueira, que é o resíduo gerado no processamento da 
mandioca. Em função do elevado volume gerado, que na maioria das vezes é 
descartado no meio ambiente de forma inadequada, e do baixo custo de obtenção do 
resíduo, constata-se uma excelente alternativa sustentável para pequenos produtores 
(DUARTE, 2012). No Nordeste Brasileiro, a manipueira é muito utilizada como adubo 
orgânico, sendo um resíduo orgânico bastante comum nas áreas de produção familiar. 
(FERREIRA et al., 2010). Ela apresenta-se como suspensão aquosa, rica em macro e 
micro nutrientes, substâncias essenciais aos vegetais. Atualmente trabalhos científicos 
apontam este líquido como uma boa fonte de adubação orgânica para os cultivos 
comerciais (BORSZOWSKEI et al., 2009). Dessa forma, tendo em vista o seu descarte 
inadequado, o seu potencial como fertilizante e com base na preocupação de aumentar 
a renda dos produtores rurais, foi instalada uma pesquisa com o objetivo de analisar o 
desenvolvimento do capim-elefante sob a influência do uso de diferentes concentrações 
de manipueira. 
 

Metodologia 
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4.1 LOCAL DO EXPERIMENTO O experimento de campo foi conduzido em uma área 
do Grupo de Estudos em Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP), situado 
na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) em Macaíba – RN. As coordenadas geográficas da área experimental são 
latitude 5° 53’ 35.12” Sul e longitude 35° 21' 47.03" Oeste. A área experimental 
apresenta, segundo a classificação de Köppen, clima tipo As, com estação chuvosa 
concentrada entre maio e julho e uma estação muito seca na primavera, entre setembro 
e dezembro. A precipitação média anual é de aproximadamente 1.280 mm, e a 
temperatura média mensal varia de 24 a 28° C (ALVARES et al., 2014). 4.2 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO O solo da área experimental 
apresenta textura arenosa e topografia suavemente inclinada, sendo classificado como 
Neossolo Quartzarênico, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
(SANTOS et al., 2018). Foi realizada a amostragem do solo coletando 20 amostras 
simples, na camada de 0-20 cm do solo e transformado em uma amostra composta. 
Depois foi obtida a análise química e granulométrica, conforme os métodos analíticos 
descritos em Teixeira et al. (2017). 4.3 ESPÉCIE FORRAGEIRA A pastagem utilizada 
foi o capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum) cultivar Cameroon, o presente 
trabalho teve a duração de fevereiro a agosto de 2019, porém a pastagem já tinha sido 
estabelecida desde 2017, oriunda da dissertação intitulada: “RESPOSTA DO CAPIM-
ELEFANTE A DOSES DE NITROGÊNIO E DE FÓSFORO EM CONDIÇÕES DE 
CAMPO”. Portanto, a pastagem e a área experimental foram oriundas deste trabalho, 
onde foi realizado 11 tratamentos, constituídos de cinco doses de nitrogênio (0, 200, 
400, 600 e 800 kg ha-1 de N) na presença de 150 kg ha-1 de P2O5; cinco doses de 
fósforo (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de P2O5) na presença de 600 kg ha-1 de N; um 
tratamento testemunha sem aplicar nenhuma dose de nitrogênio, nem de fósforo, mas 
aplicando os demais nutrientes iguais aos outros tratamentos. Em sua totalidade, as 
parcelas foram adubadas com 150 kg ha-1 de K2O, 30 kg ha-1 de S, 1,0 kg ha-1 de B, 
3,0 kg ha-1 de Zn e 0,5 kg ha-1 de Cu. 4.4 ÁREA EXPERIMENTAL A área experimental, 
deste trabalho, possui quatro blocos espaçados 1,0 m entre eles e contém cinco 
parcelas em cada bloco, não havendo espaçamento entre as parcelas no mesmo bloco. 
Cada parcela mede 2,8 m de largura e 3,0 m de comprimento, com quatro linhas de 
plantio espaçadas 0,7 m. Totalizando 8,4 m² de área total da parcela e 4,1 m2 de área 
útil da parcela, esta constituída por duas linhas centrais, descartando 0,5 m de cada 
extremidade (OLIVEIRA, 2018). 4.5 ANÁLISE QUÍMICA DA MANIPUEIRA A manipueira 
foi obtida de uma casa de farinha localizada no município de Cobé, em Vera Cruz – RN. 
Após a coleta, ela foi transferida para os tambores de PVC de 200 L e transportada até 
a área experimental, onde foi armazenada em uma caixa d’água com capacidade para 
1000 L. Antes da aplicação, ela ficou armazenada durante 21 dias, com o objetivo de 
eliminar o ácido cianídrico e ocorrer as fermentações até que chegasse a sua 
estabilização. A caracterização química foi obtida através da média de duas amostras 
coletadas e encaminhadas ao Laboratório de Solo, Água e Planta da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN). 4.6 TRATAMENTOS O 
experimento consiste de cinco tratamentos 0, 20, 40, 60, 80 m3/ha de manipueira, que 
correspondente às doses: testemunha (0%), 25% da dose padrão, 50% da dose padrão, 
75% da dose padrão e a dose padrão (100%). Para a definição das parcelas, houve 
uma observação baseada no experimento anterior, que foi desenvolvido no mesmo 
local, para que pudéssemos escolher as parcelas mais coerentes, para receber a 
adubação orgânica, sem que houvesse influência da antiga adubação. Desta forma 
definimos as novas parcelas e mantivemos a parcela testemunha, do experimento 
anterior. A manipueira foi aplicada com o auxilio de um regador de 10 L, as doses foram 
subdivididas em duas aplicações, os primeiros 50% foram aplicados após o corte de 
uniformização e o restante foi aplicado logo após o primeiro corte. 4.7 DELINEAMENTO 
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EXPERIMENTAL Utilizou-se um delineamento em blocos casualizados, sendo cinco 
tratamentos 0, 20, 40, 60, 80 m3/ha de manipueira e quatro repetições, totalizando 20 
unidades experimentais de 8,4 m² (2,8 x 3 m). 4.8. VARIÁVEIS ANALISADAS 4.8.1 
ALTURA A medição da altura do dossel foi realizada antes de cada corte, com o uso de 
uma régua graduada em centímetros, onde foram realizadas aletoriamente, em cada 
parcela, 12 medições. A altura média de cada ponto corresponde à altura até a curvatura 
das folhas. 4.8.2 NÚMERO DE PERFILHOS POR METRO LINEAR A contagem é 
realizada após cada corte, sendo feita a contagem do número de perfilhos dentro da 
área útil de cada parcela. 4.8.3 ACÚMULO DE FORRAGEM A forragem foi colhida 75 
dias após o corte de uniformização e 75 dias após o primeiro corte. Foi coletada toda a 
forragem que continha dentro da área útil de cada parcela, sendo o corte efetuado rente 
ao chão. A forragem coletada foi pesada individualmente, para realizar a estimativa da 
matéria seca total (MS total), onde foi retirada uma sub-amostra de no mínimo 250g, 
está sub-amostra foi secada na estufa de circulação forçada à temperatura de 65ºC por 
em média 72 horas e pesada. Após este procedimento, foi multiplicada a massa de 
matéria fresca pelo percentual de massa de matéria seca. 4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Os dados foram submetidos às análises de variância e de regressão, utilizando-se o 
software SISVAR v. 5.3 (FERREIRA, 2014). 
 
Resultados e Discussões 

 
Altura da planta A utilização da manipueira quanto a variável altura, resultou em um 
efeito linear positivo, constatando a maior altura (129,81 cm) para a dose equivalente a 
80 m3/ha (Figura 1). Figura 1 – Altura do Capim Elefante cv. Cameron em função das 
doses de manipueira aplicadas ao solo, considerando os dois cortes. A manipueira 
promoveu efeito linear, com maior altura (129,81 cm), sendo observado no tratamento 
que recebeu a dose de 80 m3/ha, totalizando um aumento de 18,5% em relação à 
testemunha (sem adição de manipueira). Bertonha et al. (2012), encontraram correlação 
positiva entre o aumento da lâmina de água residuária da mandioca aplicada sobre a 
Brachiaria brizantha cv. MG-5 e a altura de planta até atingir seu máximo crescimento 
na lâmina de 262 mm com 154 cm de altura. Dados semelhantes foram encontrados por 
Araújo et al. (2012), que também encontraram na curva de crescimento da planta do 
milho, por meio de adubação foliar com manipueira, tendência quadrática, havendo 
maior altura de plantas até a dosagem de 75%, seguida de uma diminuição no 
crescimento, quando se utilizou a dosagem acima deste percentual. A provável 
explicação dada para o milho foi que houve redução da atividade fotossintética, 
decorrente da intoxicação provocada nas folhas da planta quando se aplicou manipueira 
pura (pulverização do milho com manipueira a 100%). Portanto, novos estudos são 
necessários para se identificar até que ponto há correlação positiva entre a máxima 
dosagem de manipueira e a altura do capim elefante. Número de perfilhos por metro 
linear Em relação ao número de perfilhos por metro linear, não houve diferença 
significativa entre os tratamentos. Segundo Lemaire (1985), baixos níveis de nitrogênio 
determinam baixos valores de ocupação de sítios e mantêm a taxa de aparecimento de 
novos perfilhos abaixo de seus valores potenciais. Tendo em vista que a quantidade de 
nitrogênio disponível influencia na quantidade de perfilhos e que a manipueira tem a 
característica de disponibilizar o nitrogênio gradativamente (KIEHL, 2010), evidencia-se 
esse resultado de não haver diferença significativa entre os tratamentos. A capacidade 
de perfilhamento é uma característica altamente desejável em plantas forrageiras. O 
potencial de perfilhamento influencia a produção, a qualidade e a persistência das 
espécies perenes. Dessa forma, quanto maior o número de perfilhos, maior o número 
de folhas e, consequentemente, maior número de sítios para o desenvolvimento de 
perfilhos axilares (JACQUES, 1994). Figura 2 – Número de perfilhos por metro linear do 
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Capim Elefante cv. Cameroon em função das doses de manipueira aplicadas ao solo, 
considerando os dois cortes. Produção de Matéria Seca (PMS) A utilização da 
manipueira promoveu efeito linear positivo na produção de matéria seca (Figura 3), com 
incremento de 57,6% quando se compara a dose máxima de 80 m3/ha com a 
testemunha (sem adição de manipueira). Figura 3 – Produção de matéria seca do Capim 
Elefante cv. Cameron em função das doses de manipueira aplicadas ao solo, 
considerando os dois cortes. A produção de matéria seca da forragem obteve efeito 
linear positivo em resposta ao uso da manipueira. A produção de 3225,7 kg.ha-1 de MS 
na dose de 80 m3/ha, foi maior em 57,6% em relação ao tratamento testemunha. Outros 
autores também constataram efeitos positivos para a produção de MS com a utilização 
da manipueira. Bezerra (2014) estudando os efeitos da adubação com manipueira 
aplicada sobre a Brachiaria brizantha cv. Marandu observou que a produção de 
biomassa teve resposta linear crescente, onde a aplicação máxima, 120 m3/ha de 
manipueira, contribuiu para a produção de 2796 kg/ha de MS, favorecendo um aumento 
na produtividade de 493% em relação ao tratamento testemunha. Cabral (2006) 
alcançou na aveia preta o valor máximo de produtividade na dose de 376 m3/ha de água 
residuária de mandioca, resultando em produtividade máxima de 3795 kg/ha. 
 

Conclusão 

 
A manipueira pode ser utilizada como fertilizante orgânico em Capim elefante cv. 
Cameron visando melhorias nas características produtivas, pois propiciou maior ganho 
em altura, maior produção de matéria fresca e matéria verde, quando utilizado a dose 
de 80 m3/ha. A adubação orgânica não se equiparou a adubação mineral devido ao 
tempo do experimento, sendo necessário realizar avaliações por um período maior. Este 
resíduo deve permanecer por 21 dias em descanso para que ocorra a estabilização dos 
componentes tóxicos, com intuito de mitigar os efeitos negativos sobre a forragem. Esta 
forma de utilização pode ser uma alternativa para o descarte orientado da manipueira, 
trazendo benefícios tanto para o aumento da produtividade da forragem quanto para 
minimizar os impactos ambientais gerados por esse resíduo quando descartado de 
forma inadequada no solo e nos recursos d’água. 
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Anexos 

 

 

Figura 2 – Número de perfilhos por metro linear do Capim Elefante cv. Cameroon em 
função das doses de manipueira aplicadas ao solo, considerando os dois cortes. 
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Figura 3 – Produção de matéria seca do Capim Elefante cv. Cameron em função das 
doses de manipueira aplicadas ao solo, considerando os dois cortes. 

 

 

Figura 1 – Altura do Capim Elefante cv. Cameron em função das doses de manipueira 
aplicadas ao solo, considerando os dois cortes. 
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TÍTULO: Padrão espacial da Copaifera arenicola em fragmento de Floresta Estacional 

Semidecidual 

Resumo 

O modo como uma espécie está distribuída no local associado aos fatores ambientais 
proporcionam compreensões básicas para sua conservação e manejo. Assim, como 
medida para avaliar um dos padrões ecológicos da Copaifera arenicola, o estudo 
objetivou a verificação do seu padrão de distribuição espacial em fragmento de Floresta 
Estacional Semidecidual. O estudo foi realizado em um fragmento de Mata Atlântica 
com área de aproximadamente 6,5 ha. No local foi demarcado uma parcela de 40 x 40 
m, em que foram amostrados todos os indivíduos da C. arenicola. Para análise dos 
dados, foi utilizado o programa computacional SpPAck 1.38. Foram construídos os 
correlogramas que indicam a relação entre a densidade de vizinhos (NDF) com classes 
de distância de 1 a 6 metros. Devido a predominância quantitativa do componente 
arbóreo e consequentemente aumento da área de dispersão, foi testada a hipótese de 
aleatoriedade espacial (CAE). Foram amostrados, ao todo, 76 indivíduos. O padrão de 
distribuição da C. arenicola pode ser classificado como aleatório, aceitando-se a 
hipótese de CAE. Tal padrão pode indicar um maior estabelecimento dos descendentes 
em locais suscetíveis ao desenvolvimento. Isso a torna menos vulnerável aos fatores de 
competição e predação das sementes, de modo que pode ocasionar maior 
probabilidade de crescimento das plantas. Portanto, com predominância do caráter 
aleatório, os indivíduos tendem a ampliar sua área de colonização, segundo a 
disponibilidade de nutrientes. 
 

Palavras-chave: Espécie florestal, Ecologia, Distribuição espacial, Copaíba 

TITLE: Spatial pattern of Copaifera arenicola in a fragment of Seasonal Semideciduous 

Forest. 

Abstract 

The way in which a species is distributed in the place associated with environmental 
factors provides basic understandings for its conservation and management. Thus, as a 
measure to assess one of the ecological patterns of Copaifera arenicola, the study aimed 
to verify its spatial distribution pattern in a fragment of Seasonal Semideciduous Forest. 
The study was carried out in a fragment of Atlantic Forest with an area of approximately 
6.5 ha. A 40 x 40 m plot was demarcated at the site, in which all individuals of C. arenicola 
were sampled. For data analysis, the computer program SpPAck 1.38 was used. 
Correlograms were constructed that indicates the relationship between the density of 
neighbors (NDF) with distance classes of 1 to 6 meters. Due to the quantitative 
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predominance of the tree component and consequently an increase in the dispersion 
area, the hypothesis of spatial randomness (CAE) was tested. A total of 76 individuals 
were sampled. The distribution pattern of C. arenicola can be classified as random, 
accepting the CAE hypothesis. Such a pattern may indicate a greater establishment of 
the descendants in places susceptible to development. This makes it less vulnerable to 
factors of competition and predation of the seeds, so that it can cause a greater 
probability of plant growth. Therefore, with the predominance of randomness, individuals 
tend to expand their colonization area, according to the availability of nutrients. 
 
Keywords: Forest species, Ecology, Spatial distribution, Copaíba. 

Introdução 

A fragmentação florestal atua diretamente nos processos ecológicos da vegetação, 
influenciando na estrutura tanto horizontal quanto vertical, na manutenção da riqueza e 
abundância do ambiente (LISBOA et al., 2019). Além disso, pode limitar o recrutamento 
de novos indivíduos e reduzir as espécies componentes do ecossistema (LISBOA et al., 
2019). Tal efeito influi na capacidade de resiliência e diversidade, de tal modo que torna 
esses locais mais vulneráveis e suscetíveis ao declínio. 

Conhecer e compreender as estruturas da vegetação são de suma importância para 
avaliar e analisar as possibilidades de aproveitamento da floresta (GAMA et al., 2007). 
Em atividades que envolvem a distribuição espacial, estão sendo utilizados mecanismos 
técnicos com o uso de Sistemas de Informação Geográfica. Esses meios proporcionam 
a obtenção de respostas a respeito de questões ecológicas básicas, tais como o estudo 
da distribuição de árvores florestais, principalmente para apoiar estratégias de manejo 
sustentável (EBERT et al., 2016). Nesse sentido, a distribuição espacial visa avaliar o 
comportamento resultante da interação conjunta de fatores bióticos e abióticos (LEHN 
e RESENDE, 2007). Tais interações fundamentam bases para estudos de regeneração 
natural, dinâmica pós-distúrbios e relações ecológicas entre espécies, tais como 
competição e dispersão (LEHN e RESENDE, 2007). 

As Copaifera L são popularmente conhecidas como copaíbas, e detêm destaque 
econômico na extração de seu óleo-resina, tendo relevância as espécies C. langsdorfii 
Desf, C. reticulate Ducke, C. multijuga Hayne e C. officinalis L. (VEIGA JUNIOR e 
PINTO, 2002). Segundo Cunha (1999), o termo copaíba teve origem na língua tupi “kupa 
iwa” que significa “planta que se extrai óleo”, daí tal denominação. Além disso, conforme 
Rosa e Gomes (2009), por intermédio de informações dos primeiros descritores, é 
atribuído o termo “cupa-yba”, “árvore de depósito” ou “o que tem jazida”, fazendo alusão 
ao seu componente estrutural. 

Devido sua importância no ramo extrativista, segundo Gama e Júnior (2019) voltada 
principalmente para o uso da lenha como matriz energética, a copaíba está suscetível 
a atividades antrópicas que influenciam no seu estabelecimento natural. Assim, como 
medida para avaliar um dos seus padrões ecológicos, o presente estudo objetivou a 
verificação do seu padrão de distribuição espacial em fragmento de Floresta Estacional 
Semidecidual. Para tal, foi formulada a seguinte hipótese, 1) Por ser uma espécie de 
caráter clímax e predominante no ambiente avaliado, o padrão de distribuição da C. 
arenicola apresentará aleatoriedade. 

 
Metodologia 
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Caracterização da Área de amostragem 

O estudo foi realizado em um fragmento de Mata Atlântica com área de 
aproximadamente 6,5 ha, localizado nas coordenadas 5°53'34"S, 35°22'39"W, com 
altitude média de 50 metros, pertencente à Unidade Acadêmica Especializada em 
Ciências Agrárias (UAECIA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Campus de Macaíba/RN. A vegetação é classificada como Floresta Estacional 
Semidecidual de Terras Baixas (IBGE, 1992). Segundo Cestaro e Soares (2004), o clima 
no local é uma transição entre os tipos As’ e BSh’, conforme a classificação de Köppen, 
apresentando temperaturas elevadas ao longo de todo o ano e estação chuvosa de 

outono a inverno, com precipitação média anual de 1.086,1 mm (EMPARN, 2019). 

No local foi demarcado uma parcela de 40 x 40 m, equivalente a 1.600 m2, em que 
foram amostrados todos os indivíduos da C. arenicola. Para tal, utilizou-se um aparelho 
de GPS modelo Garmin, etrex®, resultando em coordenas cartesianas x e y. 

Análise dos dados 

Foi utilizado o programa computacional SpPAck 1.38 (PERRY, 2004) para plotagem do 
mapa de distribuição e análise dos dados da C. arenicola. Foram construídos os 
correlogramas que indicam a relação entre a densidade de vizinhos (NDF) e as classes 
de distância que compreenderam de 1 a 6 metros (WIEGAND e MOLONEY, 2004). 
Segundo Condit et al. (2000) essa função pode ser utilizada para determinar se o padrão 
de distribuição da espécie é agregado (análise univariada). Para isso, os envelopes de 
confiança foram testados por intermédio de 499 simulações de Monte Carlo (alfa = 0,01). 
Foi utilizado o Cramer-von Mises, que é a soma da diferença entre os valores 
observados e esperados mediante a hipótese nula para todas as classes de distância 
(MANZAN et al., 2014). 

Foi elaborada a hipótese nula, que é de completa aleatoriedade espacial (CAE). Neste 
caso, os valores de NDF estarão dentro dos envelopes de confiança obtidos (entre o IC 
superior e o IC inferior). De forma antagônica, tem-se a hipótese alternativa, para os 
valores de NDF que se apresentarem acima dos envelopes de confiança, sendo assim, 
agregado (PERRY, 2004). Além disso, para aqueles valores que estiverem abaixo do 

IC, será confirmado o padrão espacial segregado (PERRY, 2004). 

 
Resultados e Discussões 

 
Na área de estudo foram amostrados, ao todo, 76 indivíduos de C. arenicola (Figura 1). 

O padrão de distribuição de uma espécie vegetal pode ser classificado das seguintes 
maneiras: aleatório, segregado (regular) e agregado, visto que o ponto de referência é 
a densidade com que ocorrem os seus vizinhos (CONDIT et al., 2000). Assim, o padrão 
de distribuição espacial da copaíba foi caracterizado como aleatório até em um raio de 
3 metros (Figura 2). Entre 3 e 4 metros houve uma tendência a agregação, todavia, 
manteve-se com o caráter aleatório nas classes seguintes. Desse modo, foi aceita a 
hipótese nula de completa aleatoriedade espacial (CvM = 0,03, p = 0,148). 
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O padrão aleatório da C. arenicola pode indicar um maior estabelecimento dos seus 
descendentes em locais suscetíveis a seu desenvolvimento, tornando-a menos 
vulnerável aos fatores de competição e predação das sementes (DEMINICIS et al., 
2009). Além disso, segundo Deminicis et al. (2009), esse mecanismo pode proporcionar 
maior probabilidade de crescimento das plantas. Para Capretz et al. (2012) índices de 
agregação podem ocasionar competições entre os indivíduos (pincipalmente nos 
jovens), portanto, podem sofrer maiores taxas de mortalidade ao tenderem a um caráter 
de seleção. 

Tais resultados corroboram com os obtidos por Gama et al. (2020), ao avaliarem a 
distribuição espacial da C. arenicola na Caatinga, em que obtiveram um padrão 
aleatório, além de destacarem que tal característica é pouco comum para esses 
ambientes. 

Conforme ressaltado por Dixon (2014), a verificação de um padrão aleatório para toda 
a população, mesmo estando em uma pequena escala, pode indicar que a espécie 
apresenta dispersão limitada em relação a fonte de propágulos. Outra característica é a 
não exigência em situações ambientais de microescala, visto que pode ser 
potencializado quando possuem pequenos diásporos (DIXON, 2014). 

Assim, a compressão do modo como as distribuições de espécies arbóreas responde 
ao ambiente pode ser dificultada pela alta diversidade e raridades da vegetação da 
floresta tropical, visto que é moldado por variáveis como o clima e solo (CONDIT et al., 
2013). Desse modo, conhecer o padrão espacial pode ser o primeiro passo para 
investigar as variáveis que determinaram a configuração espacial, além de possibilitar 
a verificação daquelas que contribuíram para a distribuição natural da espécie 
(DALMASO et al., 2012). 

 
Conclusão 

 
O presente estudo permitiu a caracterização do padrão de distribuição espacial da C. 
arenicola como aleatório, dentro dos intervalos de confiança. Tal mecanismo indica uma 
maior ampliação da área de colonização da planta, conforme as disponibilidades de 
recursos locais. Desse modo, esses resultados podem subsidiar a elaboração de 
programas de manejo e conservação da espécie. 

Assim, a continuidade do acompanhamento da população e a avaliação de questões de 
microambiente poderiam ajudar a esclarecer o comportamento da espécie no local 
estudado. 
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Figura 1. Distribuição espacial dos indivíduos da C. arenicola no fragmento de Floresta 
Estacional Semidecidual, no município de Macaíba/RN. Os valores dos eixos x e y são 

dados em UTM (Universal Transversa Mercator). 

 

 

Figura 2. Padrão espacial dos indivíduos de C. arenicola obtido por intermédio da 
análise univariada de densidade de vizinhos (NDF, linha contínua). Intervalo de 
confiança (IC) de 99% para a hipótese nula do padrão espacial completamente aleatório 
(linha 
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TÍTULO: OFICINAS SOBRE AS BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DO PESCADO 

Resumo 

As Boas Práticas são essenciais na manipulação do pescado, pois sem elas o alimento 
pode se tornar um vetor de doenças e provocar as temidas DTA (Doenças 
Transmissíveis por Alimentos). Por isso, para evitar que a saúde de pessoas seja 
afetada no ato do contato com o alimento e para alcançar o desafio número 3 do 
desenvolvimento sustentável da ONU (saúde e bem-estar), é fundamental que a 
população como um todo tenha conhecimento acerca das Boas Práticas, pratique-as e 
as cobre nos locais onde há manipulação de pescado.  
 
  
 
Para alcançar esse objetivo, planejava-se realizar oficinas sobre como deve ser a 
aplicação das Boas Práticas para feirantes. Entretanto, por razão da pandemia de 
Covid-19, essa atividade não mostrou-se possível. Então, fez-se uma pesquisa com o 
propósito de mensurar o quanto a população da região metropolitana de Natal é carente 
quando se trata de conhecimento sobre a manipulação de alimentos. Além disso, 
materiais foram enviados para os contribuintes da pesquisa para que essas pessoas 
pudessem aprender mais sobre como deve ser a correta manipulação do pescado, sua 
importância e também pudessem se tornar antenas de transmissão desse conteúdo nas 
suas comunidades. 
 
Palavras-chave: Agroindústria. Manipulação de pescado. Região Metropolitana de 

Natal. 

TITLE: WORKSHOPS ON GOOD PRACTICES IN FISH HANDLING. 

Abstract 

Good Practices are essential in the handling of fish, as without them food can become a 
vector of diseases and cause the dreaded DTA (Foodborne Diseases). Therefore, in 
order to prevent the health of people from being affected in the act of contact with food 
and to achieve challenge number 3 of the UN sustainable development (health and well-
being), it is essential that the population as a whole has knowledge about of Good 
Practices, practice them and change them in places where fish are handled.  
 
  
 
To achieve this goal, it was planned to hold workshops on how the application of Good 
Practices for marketers should be. However, due to the Covid-19 pandemic, this activity 
was not possible. So, a research was done with the purpose of measuring how much the 
population of the metropolitan region of Natal is lacking when it comes to knowledge 
about food handling. In addition, materials were sent to research contributors so that 
these people could learn more about how the fish should be handled correctly, its 
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importance and could also become antennas for transmitting this content in their 
communities. 
 
Keywords: Agro-industry. Fish handling. Metropolitan Region of Natal. 

Introdução 

Alimento é toda substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso 
ou qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo humano os 
elementos normais, essenciais à sua formação, manutenção e desenvolvimento 
(ANVISA, 2008). Entre os alimentos há os pescados, eles são: algas marinhas, anfíbios, 
crustáceos, mamíferos de água doce ou salgada, moluscos, quelônios, peixes e outros 
usados na alimentação humana (RIISPOA, 1952). 

Pescados e demais alimentos não manipulados de forma adequada podem ser vetores 
de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). Os micróbios prejudiciais à saúde, 
parasitas ou substâncias tóxicas presentes nesses alimentos podem causar alteração 
da visão, diarréias, dor de cabeça, dores abdominais, febre, olhos inchados, vômitos, 
entre outros. Para adultos sadios, a maioria das DTA dura poucos dias e não deixa 
sequelas, mas para crianças, grávidas, idosos e pessoas doentes, as consequências 

podem ser mais graves, levando à morte (ANVISA, 2004). 

Para evitar a ocorrência de DTA foi criada a Resolução-RDC ANVISA nº 216/04, nela 
são estabelecidas as Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Elas são práticas de 
higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a escolha e compra dos 
produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor 
(ANVISA, 2004). 

Apesar disso, apenas no ano de 2015 foram registrados 673 surtos de DTA pelo 
Ministério da Saúde, sendo o Nordeste uma das regiões mais afetadas. Vale lembrar 
que surto alimentar por DTA é definido como um incidente em que duas ou mais pessoas 
apresentam uma enfermidade semelhante após a ingestão de um mesmo alimento ou 
água, e as análises epidemiológicas apontam a mesma origem da enfermidade (LANZA, 
2017). 

Dessa forma, é perceptível que, mesmo havendo uma resolução regulamentadora, as 
Boas Práticas não são completamente seguidas. Um dos motivos que podem estar 
causando esse problema é o fato da extensão e complexidade dessas normas, muitas 
vezes apenas conhecidas por poucos. Assim, surge a necessidade de mensurar o 

quanto se desconhece dessas normas e divulgá-las de forma fácil e compreensível. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa fez-se por meio de um formulário online produzido pela plataforma “Google 
Forms”. Ela foi dividida em duas partes: identificação dos contribuintes (imagem 1) e 
perguntas técnicas (imagem 2). A identificação teve como objetivo caracterizar e 
distinguir quem foram os contribuintes da pesquisa. Já as perguntas técnicas 
quantificaram o quanto a população da região metropolitana de Natal é carente quando 
se trata de conhecimento sobre a manipulação de alimentos. 
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Para compor as perguntas técnicas, 10 questões objetivas gerais sobre a manipulação 
de alimentos pescados foram selecionadas em diferentes níveis de dificuldade, fez-se 
isso para que o formulário fosse de fácil compreensão e de rápido preenchimento. Os 
materiais utilizados para idealizar as perguntas foram: Cartilha sobre Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação da ANVISA (Resolução-RDC nº 216/2004) e Resolução-RDC 
nº 12/2001. 

O formulário foi compartilhado por redes sociais entre a população metropolitana de 
Natal com acesso a internet e ficou disponível durante agosto de 2020 por cerca de 20 
dias. 

 

Resultados e Discussões 

 

A pesquisa obteve 322 respostas, isso corresponde a aproximadamente 0.02% da 
população da região metropolitana de Natal, que era de 1.604.067 pessoas em 2019 
(IBGE, 2019). 54,7% das respostas foram de mulheres e 44,4% dos pesquisados tinham 
entre 18 e 29 anos. O município com mais respostas foi Natal (49,4%), mais populoso 
do Rio Grande do Norte, e logo atrás veio Parnamirim (31,4%). A maioria das pessoas 
que responderam o formulário não tinha nenhuma formação na área de alimentos e era 
estudante (41,6%) (imagens 3, 4, 5, 6). 

Na primeira questão, era perguntado sobre o conhecimento acerca das boas práticas. 
40.1% dos indivíduos marcaram não sabiam nada a respeito desse tema. Isso mostra o 
quão pouco esse tema é difundido entre a população em geral, apesar desses 
indivíduos precisarem desses conhecimentos para melhor escolher onde comprar 
pescado e como manipular esse alimento em casa. Além disso, apenas 20,2% dos 
pesquisados disseram conhecer esse termo e aplicá-lo. Ademais, 6,2% disseram 
conhecer e não aplicar (imagem 7). 

Valores parecidos aos da questão anterior se repetem na questão dois, a maior parte 
das pessoas não conhecia o termo (nesse caso, "Controle Integrado de Vetores e 
Pragas Urbanas"). Em segundo lugar, aparece em 23% das respostas “Conhecia esse 
termo e já o pratico em casa e/ou no meu local de trabalho”. Sabe-se que 23,5% dos 
pesquisados trabalham ou estudam em uma área que envolve pescado. Então, no 
mínimo 0,5% dos pesquisados não têm conhecimentos básicos sobre manipulação e 
armazenamento de pescado, mesmo trabalhando com isso ou estudando essa área 
(imagem 8). 

A questão três tratava sobre o conhecimento acerca do que é um produto perecível, 
nela 41% das respostas afirmavam que os entrevistados pesquisaram e/ou estudaram 
o significado do termo. Enquanto apenas 6,5% disseram não saber o significado do 
termo, apesar de sempre estar em contato com ele (imagem 9). 

Na quarta questão, 61,5% das respostas foram para a opção onde dizia haver registro 
e controle no armazenamento de alimentos na residência dos entrevistados. Entretanto, 
apenas 22,7% disseram possuir esses cuidados também no trabalho. 14,3% disseram 
não ter esses cuidados na residência e/ou trabalho. E 1,6% disseram possuir esses 
controles no trabalhos, mas não na residência (imagem 10). 
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A questão 5 perguntava se o entrevistado sabia o que são DTA (Doenças 
Transmissíveis por Alimentos). Nela apenas 24,8% disseram conhecer a sigla por ter 
estudado sobre isso, 2,2% disseram conhecer por já serem diagnosticadas com DTA e 
73% disseram não conhecer (imagem 11). 

Na sexta questão, perguntou-se como deveria ser a correta conservação do pescado 
fresco, nela 29,1% das respostas foram erradas, isso quer dizer que os participantes 
não sabiam que o pescado fresco deve ficar completamente submerso pelo gelo ou 
outro método de conservação pelo frio. Além disso, mais da metade das pessoas 
sabiam que o pescado fresco deve ficar completamente em contato com o método de 
conservação pelo frio e quase ⅓ sabia que o melhor gelo para essa situação é o raspado 

(imagem 12). 

A questão 7 tratava sobre o hábito de lavar as mãos, nela apenas 81,6% disseram lavar 
as mãos antes de comer, 87,2% fazem isso antes de começar a preparar alimentos e 
89,7% quando saem do banheiro. Outro dado observado foi que apenas 40,5% lavam 
as mãos por mais de 20 segundos, tempo necessário segundo a UNICEF para uma 
higienização adequada (imagem 13). 

Na questão 8, estava a pergunta mais técnica do formulário, que deveria ser respondida 
corretamente pelos 23,5% dos pesquisados que trabalham ou estudam em uma área 
que envolve pescado. Porém, apenas 6,8% dos pesquisados acertaram. Ademais, 
19,6% chutam e erraram (imagem 14). 

A penúltima questão perguntava sobre a relação temperatura conservação. Nela só 
34,5% acertaram que se um determinado peixe fosse deixado em uma temperatura 
maior ele teria uma validade menor em comparação se esse mesmo peixe fosse deixado 
em um ambiente com uma temperatura menor. Além disso, 14% disseram que ele 
poderia ter uma validade maior, alternativa completamente oposta à correta. Isso mostra 
que até em quesitos básicos há carência de conhecimento quando se trata de Boas 

Práticas com alimentos (imagem 15). 

Na última questão, colocou-se uma série de alternativas e o entrevistado deveria marcar 
todas aqueles que ele julgasse corretas. Com isso, 36,6% marcaram que micro-
organismos sempre alteram o sabor dos alimentos (falso), 12,1% que fungos são os 
principais causadores de DTA (falso, são as bactérias) e apenas 19,6% que a 
temperatura mínima para matar um microorganismo é 60° (verdadeiro) (imagem 16). 

Em relação às comparações feitas com outras pesquisas com o mesmo tema, foram 
feitas as leituras de outros dois trabalhos, são eles: conhecimento dos manipuladores 
de alimentos sobre boas práticas nos restaurantes públicos populares do Rio de Janeiro 
(MELO, et. al., 2010) e análise do conhecimento sobre as boas práticas de fabricação 
dos manipuladores de alimentos de uma agroindústria no oeste do Paraná (OLIVEIRA, 
MENDONÇA, MENEZES, 2020). Ambos os trabalhos lidos se referem a análise do 
conhecimento dos manipuladores de alimentos, pois pesquisas com foco na população 
em geral não foram encontradas pela autora. 

Com relação a primeira comparação, percebeu-se que o conhecimento da população 
metropolitana de Natal sobre higiene pessoal, contaminação dos alimentos, doenças 
transmitidas por alimentos e boas práticas de manipulação também é regular, o que 
pode contribuir para a contaminação das refeições produzidas nas residências e locais 
de trabalho, consequentemente, isso propicia o aparecimento de doenças transmitidas 
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por alimentos. Esse resultado também foi obtido pela primeira pesquisa, apesar de nela 
esse resultado se referir aos manipuladores (MELO, et. al., 2010). 

Em relação a segunda comparação, a pesquisa realizada no Paraná teve uma diferença 
entre a realizada na região metropolitana de Natal, pois na primeira um treinamento 
sobre as Boas Práticas de fabricação foi dado aos manipuladores entrevistados antes 
deles fazerem a avaliação. Por essa razão, os resultados encontrados pelos 
pesquisadores do Paraná foram mais positivos. Ademais, a pesquisa paraense 
defendeu que as não conformidades em relação às BPF não dependem apenas de 
informação e conhecimento, mas da conscientização dos seus hábitos cotidianos 
(OLIVEIRA, MENDONÇA, MENEZES, 2020). Sobre isso, diz-se: a conscientização dos 

hábitos cotidianos só é possível quando há conhecimento e informação. 

 
Conclusão 

 
Por fim, percebe-se que há uma grande falta de conhecimentos básicos sobre a correta 
manipulação de alimentos pescados na população da região metropolitana de Natal. 
Desse modo, conceitos básicos não são dominados por esses cidadãos, como é o caso 
da relação temperatura e conservação, tópico abordado na questão nove do formulário 
utilizado na pesquisa. Dessa maneira, é necessário que cada vez mais haja 
investimentos e pesquisas nessa área, para que se conheça e divulgue ela. Assim, 
menores incidências de DTA serão encontradas e se alcançará o desafio número 3 do 
desenvolvimento sustentável da ONU (saúde e bem-estar). 
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Imagem 1 - Tabela com perguntas identificatórias (elaborado pela autora) 
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Imagem 2 - Tabela com perguntas técnicas (elaborado pela autora) 

 

 

Imagem 3 - Gráfico referente às respostas da pergunta identificatória 1 (elaborado pela 
autora). 
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Imagem 4 - Gráfico referente às respostas da pergunta identificatória 2 (elaborado pela 
autora). 

 

 

Imagem 5 - Gráfico referente às respostas da pergunta identificatória 3 (elaborado pela 
autora). 
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Imagem 6 - Gráfico referente às respostas da pergunta identificatória 4 (elaborado pela 
autora). 

 

 

Imagem 7 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 1 (elaborado pela 

autora). 
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Imagem 8 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 2 (elaborado pela 
autora). 

 

 

Imagem 9 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 3 (elaborado pela 

autora). 
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Imagem 10 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 4 (elaborado pela 
autora). 

 

 

Imagem 11 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 5 (elaborado pela 
autora). 
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Imagem 12 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 6 (elaborado pela 
autora). 

 

 

Imagem 13 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 7 (elaborado pela 
autora). 
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Imagem 14 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 8 (elaborado pela 
autora). 

 

 

Imagem 15 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 9 (elaborado pela 
autora). 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3727 

 

 

Imagem 16 - Gráfico referente às respostas da pergunta técnica 10 (elaborado pela 
autora). 
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TÍTULO: Estudo filogenético das isoformas de lectinas 

Resumo 

Lectinas vegetais são moléculas que atuam na defesa contra fitopatógenos. São 
inúmeras isoformas que, apesar da similaridade estrutural, apresentam especificidades 
distintas. Estudos estruturais e análises filogenéticas são essenciais para compreender 
sua evolução molecular. O objetivo deste trabalho foi iniciar um estudo dos genes da 
ConBrII e da CRLII e construir uma filogenia das isoformas de lectinas de leguminosas. 
A extração de DNA genômico da C. brasiliensis foi realizada com o método CTAB. Para 
posteriores reações de amplificação, primers foram desenhados com o auxílio do 
Primer-BLAST. Para análise filogenética, sequências homólogas a ConBrII foram 
obtidas a partir de buscas com o programa BLAST e o alinhamento das sequências foi 
obtido com o Geneious. Os dendogramas foram gerados com os programas MEGAX, 
usando o método de distância. O DNA genômico obtido apresentou boa qualidade e os 
primers apresentaram características satisfatórias. No alinhamento múltiplo, foi 
verificado que a cadeia inicial da CRLII apresentou maior identidade com as cadeias 
gamas das demais lectinas e com a cadeia inicial da VML. Já a cadeia final da CRLII 
apresentou maior identidade com as cadeias betas. Na filogenia, a região final da CRLII 
se assemelha às lectinas do gênero Dioclea e sua região inicial encontra-se em um 
grupo isolado com a cadeia inicial da VML. Os resultados indicam que a CRLII não sofre 
permutação circular e por isso sua afinidade é semelhante à da VML. 
 
Palavras-chave: Lectinas II, Diocleinae, Filogenia molecular. 

TITLE: phylogenetic study of lectin isoforms 

Abstract 

Vegetable lectins are molecules that act in defense against phytopathogens. There are 
countless isoforms that, despite their structural similarity, have different specificities. 
Structural studies and phylogenetic analyzes are essential to understand its molecular 
evolution. The objective of this work was to initiate a study of the ConBrII and CRLII 
genes and to build a phylogeny of leguminous lectin isoforms. Genomic DNA extraction 
from C. brasiliensis was performed using the CTAB method. For further amplification 
reactions, primers were designed with the aid of Primer-BLAST. For phylogenetic 
analysis, sequences homologous to ConBrII were obtained from searches with the 
BLAST program and the alignment of the sequences was obtained with Geneious. The 
dendrograms were generated with the MEGAX programs, using the distance method. 
The genomic DNA obtained showed good quality and the primers showed satisfactory 
characteristics. In the multiple alignment, it was found that the initial chain of CRLII 
showed greater identity with the gamma chains of the other lectins and with the initial 
chain of VML. The CRLII final chain, on the other hand, had a greater identity with the 
beta chains. In phylogeny, the final region of CRLII resembles lectins of the genus 
Dioclea and its initial region is in an isolated group with the initial VML chain. The results 
indicate that CRLII does not undergo circular permutation and therefore its affinity is 
similar to that of VML. 
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Keywords: Lectins II, Diocleinae, Molecular phylogeny. 

Introdução 

As lectinas são moléculas que possuem a capacidade de agir no reconhecimento, tanto 
no interior como na superfície das células, além dos fluidos fisiológicos, o que permite 
sua utilização para decifrar glicocódigos (REUTER e GABIUS, 1999). Por definição, as 
lectinas são grupos heterogêneos de proteínas ou glicoproteínas com pelo menos um 
domínio não catalítico que reconhece e se liga especificamente e reversivelmente a 
carboidratos ou glicoproteínas sem alterar a estrutura do carboidrato (PEUMANS e VAN 
DAMME et al., 1995). As lectinas vegetais são abundantes e têm sido amplamente 
estudadas no que se refere a sua caracterização bioquímica, bem como suas aplicações 
biotecnológicas (VAREJÃO et al., 2010). 

No grupo das leguminosas, várias pesquisas vêm sendo direcionadas para 
compreensão da relação entre estrutura e função das lectinas pertencentes a subtribo 
Diocleinae (RANGEL et al., 2012; NÓBREGA et al., 2012; BEZERRA et al., 2013). Esse 
destaque tem sido atribuído ao fato dessas moléculas apresentarem sequências muito 
similares e, ao mesmo tempo, importantes diferenças nas atividades biológicas 
(CAVADA et al., 2019). O elevado grau de similaridade entre lectinas de diferentes 
espécies é um indicativo de uma forte evidência evolutiva. 

Algumas lectinas encontradas em diferentes espécies podem apresentar um elevado 
grau de identidade na sua sequência primária (peptídica), ao passo que uma mesma 
espécie pode apresentar mais de um tipo de lectina (isolectinas) que conferem 
especificidades distintas, ampliando suas aplicações na área biotecnológica. A 
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. (membro da família Leguminosae, pertencente a 
subtribo Diocleinae) popularmente conhecida como feijão-bravo, é uma trepadeira 
ocorrente na região de Caatinga (FLORA DO BRASIL, 2019), e possui uma lectina bem 
caracterizada bioquimicamente (a ConBr) que apresenta uma massa molecular 
aparente de 30 kDa e especificidade para glicose/manose (GRANGEIRO et al., 1997). 
Estudos preliminares revelam a existência de segunda lectina isolada a partir desta 
espécie, a ConBr II. No entanto, pouco se conhece sobre a segunda lectina da C. 
brasiliensis, sua sequência primária e estrutura terciária ainda não foram determinadas. 

Um outro exemplo de espécie com duas lectinas, em que possuem estruturas 
conhecidas é a Cymbosema roseum, uma espécie de leguminosa da subfamília 
Papilionoideae (ROCHA et al., 2009), apresentam duas lectinas, a CRL I ligante 
específico para manose e a CRL II que possui especificidade para lactose, essas 
lectinas atuam na proteção das plantas contra alguns patógenos e doenças (DAM et al., 
2011). Segundo Rocha e colaboradores (2009), a massa molecular da segunda lectina 
(CRL II) quando submetida a eletroforese, é 25 KDa, demonstrando inclusive 
similaridade com outras lectinas do tipo ConA como a Canavalia brasiliensis. 

 
Metodologia 

 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Agrícola de Jundiaí, localizada na antiga fazenda 
Jundiaí, distante 3 Km da sede do município de Macaíba, e a 25 Km de Natal, capital do 
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Rio Grande do Norte, em parceria com o Laboratório de Sistemas Metabólicos e 
Bioinformática (LASIS), localizado no Centro de Biociências da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

As sementes da Canavalia brasiliensis foram obtidas do acervo do Laboratório de 
Moléculas Biologicamente Ativas (BioMol-Lab), localizado na Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Fortaleza, CE. 

Extração do DNA genômico 

Para a extração, as sementes obtidas foram raspadas até a obtenção de um pó fino. O 
raspado (aproximadamente 0,1 g) foi transferido para tubos de 5 mL contendo 1 mL de 
tampão de extração CTAB (Tris 100 mM pH 8,0; CTAB 2%; NaCl 1,4 mol/L; EDTA 0,02 
mol/L; 2-mercaptoetanol 0,2% v/v) contendo de 1% de PVP (polivinilpirrolidona) (0,05 
gramas, p/v) pré-aquecido a 60 °C, o qual permaneceu em incubação por 1 hora a 60 
°C, sendo homogeneizado a cada 10 minutos. A emulsão foi centrifugada por 20 minutos 
a 13000 rpm a 4 °C. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo onde foi 
adicionado 1 volume de clorofórmio:álcool isoamílico (24:1, v/v), e permaneceu em 
agitação suave por 5 minutos. A emulsão foi novamente centrifugada. Após a 
centrifugação, a fase aquosa foi coletada e transferida para um novo tubo, onde foi 
adicionada a esta 0,3 volumes de isopropanol. O tubo foi invertido gentilmente e 
incubado em freezer a -20 °C por 30 minutos. A mistura foi centrifugada para a 
precipitação do DNA genômico por 10 minutos a 13.000 rpm. O sobrenadante foi 
descartado e o precipitado lavado com 1 mL de etanol 70%. O DNA foi recolhido e 
transferido para um microtubo, onde foi realizada outra centrifugação por 10 minutos, a 
13.000 rpm em 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o tubo mantido aberto à 
temperatura ambiente até total evaporação do álcool. O DNA isolado foi ressuspendido 
em 50 μL de água ultrapura estéril e estocado em geladeira a 4 °C. 

O DNA extraído foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 1% contendo 0,5 
μg/mL de brometo de etídio (EtBr) para análise de sua integridade. A corrida 
eletroforética foi realizada com uma fonte, submetida a uma voltagem constante de 100 
V, e o gel submerso em tampão de corrida TBE (Tris-Borato 0,09 mol/L, pH 8,8, 
contendo EDTA 0,002 mol/L). O DNA foi visualizado através de exposição do gel à 

iluminação ultravioleta utilizando um transiluminador. 

Desenho dos iniciadores 

A sequência primária da ConBr II ainda é desconhecida. Por isso, foi realizada uma 
busca no banco de dados do NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) por lectinas do tipo II 
e outras lectinas similares, com o objetivo de realizar um alinhamento e identificar 
regiões consenso para desenho dos iniciadores. A busca por lectinas com sequências 
peptídicas já publicadas foi realizada utilizando o programa BLAST 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Adicionalmente, foram realizados alinhamentos 
das sequências similares com o programa Clustal W 
(https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). A sequência para molde dos iniciadores foi 
selecionada e submetida a conversão em nucleotídeos. A conversão da sequência 
peptídica em sequência nucleotídica foi realizada com o auxílio do programa Sequence 
Manipulation Suite: Reverse translate 
(https://www.bioinformatics.org/sms2/rev_trans.html). Para realizar o desenho dos 
oligonucleotídeos iniciadores, foi utilizado o programa primer-BLAST 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). 
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Análises filogenética de lectinas vegetais 

Após validação da sequência primária da ConBr II obtida, foram realizadas buscas de 
similaridade utilizando o programa BLAST para encontrar sequências homólogas de 
lectinas vegetais já depositadas no Genbank e no Uniprot (uniprot.org). O alinhamento 
foi realizado a partir do uso da suite Geneious (Versão 9.0; geneious.com). Informações 
da estrutura tridimensional dos polipeptídeos foram utilizadas na identificação de sítios 
homólogos. As análises filogenéticas foram realizadas a partir de cada alinhamento 
múltiplo final. Foram realizados teste do modelo de substituição utilizando o programa 
MEGA X (REF.). 

A reconstrução filogenética foi realizada por métodos de distância e de máxima 
verossimilhança com o auxílio do programa MEGA X, utilizando como medidas de 
suporte o método de bootstrap, com 1000 repetições. Os dendogramas gerados foram 
visualizados e editados pelos programas MEGA X e FigTree. 

 

Resultados e Discussões 

 

Extração de DNA genômico da Canavalia brasiliensis 

A extração do DNA genômico foi realizada em duplicata. Foi obtido um pó fino de 
aproximadamente 0,1g proveniente da Canavalia brasiliensis utilizando o tampão CTAB, 
conhecido por sua eficiência na solubilização de membranas, facilitando o isolamento 
do DNA e uma posterior precipitação (ROMANO et al.,1999). Apesar de ser um 
protocolo em grande uso, é sempre suscetível a mudanças decorrentes da espécie 
envolvida no estudo (ROMANO et al., 1999). 

Após o processo de extração do material genético, foi realizada a purificação conforme 
a metodologia anteriormente descrita, a fim de que se obtenha um DNA livre ou com um 
percentual menor de contaminação. A partir de cada etapa, foi percebido a suspensão 
cada vez mais incolor. O resultado foi observado pela técnica de eletroforese, que 
mostra a migração e separação das partículas em uma matriz sob um campo elétrico 

(TELES et al., 2013). 

Segundo Teles e colaboradores (2013), os fragmentos de DNA se deslocam de um polo 
positivo para negativo, os fragmentos menos contaminados passam mais rápido, 
enquanto os demais migram lentamente. Em nossos resultados, apenas em uma das 
duas amostras utilizadas foi obtido DNA genômico da Canavalia brasiliensis. Ambas 
extrações resultaram em um arrasto de contaminação, esse problema pode ser 
associado a contaminação por DNAses ou pela quebra mecânica no manuseio ou na 
quebra mecânica que rompe as paredes e membranas celulares (ROMANO & 

BRASILEIRO, 1999). 

Busca por similaridade de lectinas do tipo II 

Na ausência de informações sobre a estrutura primária da lectina ConBr II e baseada 
na existência de uma elevada homologia entre as lectinas de leguminosas (FILHO et 
al., 2003), a busca por similaridade de lectinas do tipo II foi realizada com a sequência 
primária da CRL II (Cymbosema roseum). Com o auxílio da ferramenta BLAST, foram 
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obtidas as seguintes lectinas similares e seus respectivos percentuais de identidade (%) 
e código de acesso no NCBI: Dioclea violacea (DvL), 74,19%, 2GDF_A; Dioclea reflexa 
(DrfL), 74,19%, C0HK81.1; Cymbosema roseum (CRL I) , 75%, 3A0K_A; Cymbosema 
roseum (CRL II), 100%, P86795.1; Dioclea Rostrata (Dros), 75,81%, P58908.2; Dioclea 
guianensis (DguiL), 77,42%, 1H9W_A; Dioclea virgata (DvirL), 78,23%, P58907.2; 
Dioclea lasiophylla (DlyL), 75,81%, 6CJ9_A; Dioclea lasiocarpa (DlL), 75,81%, 5UUY_A; 
Canavalia ensiformis (ConA), 71,9%, 1CN1_A; Canavalia brasiliensis (ConBr), 71,9%, 
P55915.1; Canavalia lineata 71,9%, P81460.1; Vatairea macrocarpa (VML) 49,17%, 
4WV8_A (ALENCAR et al., 2013; ARAUJO-FILHO et al., 2010; BEZERRA et al., 2015; 
CAVADA et al., 2017; LORIS et al., 1996). 

Após a busca por similaridade, foi criado um banco de dados e este foi submetido ao 
alinhamento utilizando o programa Clustal Ω. Apesar da baixa identidade da VML com 
a CRL II (49%), as duas lectinas apresentaram um melhor alinhamento comparado com 
as demais. Pode-se verificar um número elevado de gaps no início da sequência das 
lectinas DvL, DrfL, CRL I, Dros, DguiL, DvirL, DlyL, DlL, ConA, ConBr e Canavalia lineata 
até a posição 115 da CRL II e 117 da VML e na região final da sequência dessas duas 
proteínas, outra sucessão de gaps que vão da posição 222 até a 237 das demais 
lectinas. 

As posições onde observam-se os gaps correspondem às regiões onde ocorre a 
permutação circular nas lectinas ConA-like. Nestas lectinas, após serem traduzidas, 
observa-se uma região correspondente aos aminoácidos 119-237, seguida de um 
pentadecapeptídeo contendo uma unidade oligomanose N-ligada, outra região 
correspondente aos aminoácidos 1-118 e por último, uma extensão C-terminal com nove 
resíduos de aminoácidos. Esta sequência proteica é então submetida a modificações 
pós-traducionais como clivagens proteolíticas. Dentre as clivagens, destaca-se o 
pentadecapeptídeo que é retirado durante a maturação, resultando em dois fragmentos: 
cadeia gama (γ - 119-237 aa) e beta (β - 1-118 aa). Parte dessas cadeias produzidas 
são covalentemente ligadas por uma reação de transpeptidação, que ocorre com a 
clivagem da extensão C-terminal, resultando, dessa forma, em uma subunidade intacta, 
a cadeia alfa (α - 1-237) (SHARON & LIS 1990; SHARON, 2007). 

Devido a maior cobertura observada entre as lectinas VML e CRL II, estas duas 
sequências foram utilizadas para o próximo passo de desenho dos iniciadores. 

Desenho dos iniciadores (primers) 

Com o objetivo de desenhar iniciadores que reconheçam regiões específicas de genes 
codificadores das lectinas do tipo II, foi realizado um novo alinhamento apenas com as 
sequências da CRL II e VML para identificar regiões consenso. No entanto, devido à 
presença de regiões consenso curtas, que dificultam o desenho de iniciadores de 
qualidade, foi utilizada apenas a sequência da CRL II como modelo. 

Para desenho dos iniciadores, foi obtida a sequência nucleotídica da CRL II com 717 
bases a partir da sequência de aminoácidos utilizando o programa do programa SMS 
(Sequence Manipulation Suite). Segue a sequência nucleotítica obtida: 

AGCGGCGCGGTGCATTTTAGCTTTACCAAATTTAGCACCAGCAGCAGCGATCTGA
CCCTG 
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CAGGGCAGCGCGCTGGTGAGCAGCAAAGGCAGCCTGAAAAAAAACCCGAGCAAA
AAAGGC 

AAACCGGTGGATCATAGCGTGGGCCGCGCGCTGTATCGCAGCCCGATTCATATTT
GGGAT 

GAAACCACCGGCAAAGTGGCGAGCTTTGATGCGACCTTTAGCTTTGTGAGCGAAG
CGCCG 

GCGATTCCGATGCTGTTTCCGAGCAGCAAAGGCGAACTGAACGATGAAGATGATA
CCCGC 

ATTGGCGGCCAGCTGGGCGTGGTGAACGATAGCTATAACGTGATTCGCGTGACC
GTGGCG 

GTGGAAAACGATGGCTATCGCAACCGCGTGGATCCGAGCGCGCGCCCGCATATT
AGCCTG 

CCGATTAAAAGCGTGCGCAGCAAAAAAACCGCGAAATGGAACATGCAGACCGGC
AAAGTG 

GGCACCGCGCATATTAGCTATAACAGCGTGGCGAAACGCCTGAGCGCGGTGGTG
AGCTAT 

ACCGGCAACAGCAGCAGCACCACCGTGAGCTATGATGTGCTGCTGAACCTGGCG
GTGCTG 

CCGAGCAAAGTGCTGGTGGGCAAAACCGCGACCGGCCTGTATAAAGATCATGTG
GAAACC 

AACACCATTCTGAGCTGGAGCTTTACCAGCAAACTGAAAACCAACAGCATTGCGG
AT. 

Após a submissão da sequência nucleotídica no programa Primer-BLAST, foram 
designados 10 pares de primers. Dentre eles foram pesquisados parâmetros 
considerados ideais para sua escolha. Como critério de seleção, deve-se observar os 
primers que resultam em amplicons longos, abrangendo uma maior quantidade da 
região codificadora da proteína. Adicionalmente, a amplificação deve abordar valores 
bem distantes para que um maior percentual seja sequenciado. Outro parâmetro 
importante é o tamanho do primer, pois primers com um elevado número de pares de 
bases permite uma maior será a interação com a região template (JUNIOR, 2010). A 
temperatura de Melting (Tm) indica a temperatura em que metade dos fragmentos de 
DNA está desnaturado, seu valor ideal é de 60°C (GIRARDON et al., 2016). Quanto ao 
percentual de bases citosina e guanina também é importante, pois auxilia no 
pareamento do primer e do template. A partir desse embasamento teórico foi escolhido 
apenas um par de iniciadores que se adequa melhor com padrões qualitativos 
satisfatórios. Foram eles: 

Primer foward – sequência: GGATGAAACCACCGGCAAAG; comprimento do primer: 
20 pb; posição de reconhecimento: início 177 pb fim 196 pb; Tm: 59,76; percentual de 
GC: 55%.Primer reverse – sequência: GTTGCCCGGTATAGCTCACCA; comprimento 
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do primer: 20 pb; posição de reconhecimento: início 549 pb fim 530 pb; Tm: 59,82; 
percentual de GC: 55%. 

Análise filogenética 

Devido ao resultado do alinhamento entre as proteínas estudadas, levantou-se o 
questionamento acerca da permutação circular da CRL II. Como descrito anteriormente, 
as lectinas ConA-like sofrem modificações pós-traducionais, resultando em duas 
cadeias (beta e gama), que se unirão formando a cadeia alfa (SHARON & LIS, 1990; 
SHARON, 2007). 

Diante disto, as cadeias alfas foram desmembradas em cadeias betas e gamas e 
submetidas a um novo alinhamento. Observou-se que o início das lectinas CRL II e VML 
(1-118 aa) não apresentam similaridade com a cadeia beta (1-118 aa) das demais 
lectinas, mas com a cadeia gama (119-237 aa) delas. Já a região final da CRL II e VML, 
apresentou alinhamento com a cadeia beta das lectinas. A VML é uma lectina purificada 
a partir da Vaitarea macrocarpa (tribo Dalbergia) e a elucidação sobre as modificações 
pós-traducionais desta lectina foi importante para compreensão do processamento das 
Dalbergia, onde o processamento é diferente daquele ocorre nas lectinas ConA-like 
(CALVETE et al., 1998; NASCIMENTO et al., 2020). 

Apesar da similaridade entre a VML e CRL II ser de 49%, a cobertura é maior do que 
aquelas lectinas ConA-like. Estudos mostram que a VML também sofre modificações 
pós-traducionais, no entanto, a permutação circular existente nas lectinas na subtribo 
Diocleinae não ocorre nas lectinas da tribo Dalbergia (CALVETE et al., 1998). Diante 
dos resultados obtidos, levanta-se a hipótese de que a CRL II, apesar de pertencer à 

subtribo Diocleinae, não realiza a permutação circular como ocorre na CRL I. 

Após o alinhamento realizado, os dados obtidos foram submetidos à análise filogenética, 
onde foram construídas duas árvores: uma com cadeias betas de lectinas Diocleinae 
ConA-like e outra com cadeias gamas dessas mesmas lectinas. 

Foi possível observar que, apesar da maior cobertura da CRL II com a VML, a cadeia 
final da CRL II apresenta maior proximidade com a cadeia beta das lectinas do gênero 
Dioclea (DlyL, DLL, Dros, DvL, DrfL, Dgui e DvirL) e da CRL I (gênero Cymbosema). As 
lectinas do gênero Canavalia (ConA, ConBr e Canavalia lineata) ficaram dispostas em 
outro grupo, ainda próximo das Dioclea. A VML (gênero Vaitarea), se apresentou como 
outgroup se distanciando dos demais gêneros. Lectinas de leguminosas têm sido o 
grupo mais estudado em plantas, em especial as pertencentes à subtribo Diocleinae 
tendo maior destaque os gêneros Dioclea, Canavalia e Cymbosema (VARELA et al., 
2004). Além da elevada similaridade, elas apresentam importantes atividades biológicas 
aplicadas no campo da biotecnologia (CAVADA et al., 2018). 

No que diz respeito a cadeia gama das lectinas analisadas, a cadeia inicial da CRL II 
apresentou uma maior distância dos grupos das Diocela e Canavalia, aproximando-se 
da cadeia inicial da VML. Já a cadeia gama da CRL I mostrou-se próxima dos grupos 
das Dioclea e Canavalia. As lectinas investigadas VML e CRLII apresentam 
especificidade à lactose (ROCHA et al., 2009; NASCIMENTO et al., 2020) e suas 
sequências iniciais fazem parte do CRD (domínio de reconhecimento do carboidrato), é 
possível que a similaridade entre essa região das cadeias alfas das lectinas resulte na 
mesma especificidade pelo carboidrato. As cadeias gamas das demais lectinas do 
gênero Canavalia e Dioclea participam de um outro grupo onde está inserida a cadeia 
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gama da lectina CRL I, o que expressa bem a similaridade na estrutura primária dessas 
cadeias. 

 
Conclusão 

 
O DNA genômico da C. brasiliensis e os primers produzidos serão utilizados para 
amplificação do gene que codifica a ConBrII. Adicionalmente, a CRLII parece não sofrer 
permutação circular, o que aproxima sua especificidade com a da VML. 
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Figuras filogenia I 
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Figuras filogenia II 
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TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO DA BIOMASSA LENHOSA GERADA A PARTIR DA 

EXPLORAÇÃO DA MADEIRA EM ÁREAS SOB PLANO DE MANEJO FLORESTAL 

SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi determinar a quantidade de biomassa lenhosa total em uma 
área sob Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) no Estado do Rio Grande do 
Norte, Brasil. O estudo foi conduzido em um talhão ou Unidade de Exploração Anual 
(UPA), de 40 hectares, em uma propriedade rural com exploração florestal ativa e 
autorizada pelo órgão ambiental competente, via PMFS. O procedimento consistiu na 
distribuição aleatória de 7 parcelas de 400 m² cada uma, onde foi feito o levantamento 
das espécies arbustiva arbórea através do nome vulgar com posterior identificação do 
nome científico, além da mensuração da altura das árvores, em metros, bem como da 
Circunferência na base (CNB) e Circunferência no Peito (CAP), em centímetros. Após 
corte raso, todos os indivíduos foram abatidos e mensurados com o auxílio de uma 
Balança Eletrônica Digital Suspensa com gancho, com capacidade máxima de 300 Kg. 
Ao final, foram avaliados 793 indivíduos, distribuídos em 22 espécies, cuja o valor 
resultante da quantificação da biomassa total foi equivalente a 37,4 toneladas de lenho 
por hectare, sendo a Cenostigma pyramidalys e a Aspidosperma pyrifolium as espécies 
que mais contribuíram para esse resultado, com 12,91 e 10,92 ton/ha, respectivamente. 
 

Palavras-chave: Biomassa; floresta; caatinga. 

TITLE: QUANTIFICATION OF WOOL BIOMASS GENERATED FROM EXPLORATION 

OF WOOD IN AREAS UNDER SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN THE 

STATE OF RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL. 

Abstract 

The objective of this work was to determine the total amount of woody biomass in an 
area under the Sustainable Forest Management Plan (PMFS) in the State of Rio Grande 
do Norte, Brazil. The study was conducted in a 40-hectare plot or Annual Exploration 
Unit (UPA), on a rural property with active forest exploitation and authorized by the 
competent environmental agency, via PMFS. The procedure consisted in the random 
distribution of 7 plots of 400 m² each, where the survey of tree shrub species was carried 
out using a common name with subsequent posterior identification of scientific 
identification, in addition to measuring the height of trees, in meters, as well as the 
circumference at the base (CNB) and Chest Circumference (CAP), in sections. After 
shallow cut, all individuals were slaughtered and measured with the aid of a Hanging 
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Digital Electronic Scale with hook, with a maximum capacity of 300 Kg. In the end, 793 
individuals were specified, distributed in 22 species, whose total value of the 
quantification of biomass was equivalent to 37.4 tons of wood per hectare, with a pyramid 
of Cenostigma pyramidalys and Aspidosperma pyrifolium as the species that contributed 
most to this result, with 12.91 and 10.92 ton / ha, respectively 
 

Keywords: Biomass; forest; caatinga. 

Introdução 

A madeira continua, de forma cada vez mais consistente, a ocupar o seu importante 
lugar na matriz energética mundial, notadamente nos países em desenvolvimento, em 
que a principal fonte energética alternativa às fontes de base fóssil é a madeira (ANTWI-
BOASIAKO; ACHEAMPONG, 2016). No Brasil, 41,2% da matriz energética é baseada 
em fontes renováveis (Brasil, 2016), sendo a lenha responsável por 8% desse total e 
por 26,6% da bioenergia nacional (MME, 2018). Frente a esse contexto, o terceiro mais 
importante consumo de madeira para energia no Brasil, segundo Brito (2007), encontra-
se disperso em uma série de componentes atrelados ao ramo industrial, representados 
por milhares de empreendimentos industriais do ramo do cimento, químico, alimentos e 
bebidas, papel e celulose e cerâmica. Para exploração dos recursos florestais, em 
especial no bioma caatinga para fins energéticos do qual trata esse trabalho, o Art. 31 
da Lei nº 12.651, de 24 de maio de 2012 define que essa atividade só pode ser 
executada mediante licenciamento do órgão ambiental competente do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente, através da aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal 
Sustentável - PMFS, documento este que contém as técnicas de condução, exploração, 
reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura 
arbórea forme. No entanto, diante do que foi apresentado, a lenha sendo componente 
indispensável para o setor industrial e explorada em áreas sob Plano de Manejo 
Florestal Sustentável, não apresentam estudos que quantifiquem e qualifiquem essa 
biomassa por região. Segundo Behling et al. (2014) essa estimativa de quantidade é 
importante para se entender o processo de ciclagem de nutrientes e do sequestro de 
carbono. Além disso, é importante conhecer o potencial de produção da madeira para 
fins energéticos na região pois, segundo Lima Júnior et al. (2014), a produção de 
biomassa em áreas do bioma Caatinga apresenta grande variação espacial e sazonal, 
decorrente da precipitação pluviométrica total baixa e da distribuição irregular das 
chuvas características do clima semiárido. Por outro lado, devido às circunstâncias 
estabelecidas pela pandemia do novo coronavírus, este trabalho limitou-se somente a 
quantificação da biomassa lenhosa e comerciável total, sem separar, pesar e 
caracterizar o estrato de necromassa e regeneração que se encontrou na área de 
estudo. Por isso, espera-se que no futuro haja oportunidade de dar continuidade a esse 
estudo. 
 
Metodologia 

 
A Fazenda Riacho do Cabra, localizada no município de Santa Cruz, na região do Seridó 
do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, é uma propriedade rural com 72,7% da sua 
área total, de 667,17 hectares, destinada a exploração florestal sustentável. A área de 
exploração dessa fazenda, de acordo com o seu Plano de Manejo Florestal Sustentável, 
é subdividida em quinze talhões ou Unidades de Produção Anual (UPAs), no qual 
podem ser exploradas anualmente ou quando há demanda de madeira. Para isso, é 
necessário que o órgão ambiental competente autorize a supressão da vegetação. Das 
quinze UPAS que compõem o PMFS da Fazenda Riacho do Cabra, a UPA número “7”, 
que mede 40,105 hectares, foi a selecionada para servir de base para o estudo da 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3741 

 

quantificação da biomassa total, no qual foram distribuídas, de forma aleatória, sete 
parcelas de 20 x 20 m para a inventariação florestal da área. Para a escolha do tamanho 
das parcelas, foi levando em consideração a metodologia do Protocolo de Medições de 
Parcelas Permanentes da Rede de Manejo Florestal da Caatinga (RMFC, 2005). O 
inventário florestal das parcelas ocorreu por meio da identificação do nome vulgar, em 
campo, seguido do nome científico de todos os indivíduos florestais que apresentavam 
o diâmetro da altura do peito > 2 cm. Após a identificação, todos os indivíduos foram 
mensurados com o auxílio de uma régua de topógrafo, para a altura, e uma fita métrica, 
para a Circunferência na base (CNB) e Circunferência no Peito (CAP). Para a medição 
da Circunferência na base (CNB) e Circunferência no Peito (CAP), adotou-se ainda 
alguns critérios para a sua execução, haja vista que a população florestal de interesse 
e encontrada na área apresentava bifurcações e tortuosidades na parte aérea. Por 
exemplo: As árvores com bifurcação ao nível do solo, impossibilitando a medição do 
CNB, foram consideradas como árvores separadas, ou seja, cada bifurcação foi 
identificado um indivíduo. No mais, foi adotado um padrão de altura mínima a do nível 
do solo para a medição, sendo 0,30 m para o CNB e 1,30 m para o CAP. Para 
determinação da quantidade de biomassa total, todas as árvores identificadas no 
inventário florestal foram abatidas com o auxílio de uma motosserra e mensuradas com 
uma Balança Eletrônica Digital Suspensa com gancho, modelo 300S da marca TEEM 
com capacidade máxima de 300 Kg. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nesse trabalho, setecentas e noventa e três árvores distribuídas em vinte e duas 
espécies foram identificadas, mensuradas e pesadas. O valor resultante da 
quantificação da biomassa lenhosa e comerciável total nas sete parcelas distribuídas 
aleatoriamente pelo UPA 7 foi equivalente a 37,4 toneladas de lenho por hectare, sendo 
a Cenostigma pyramidalys e o Aspidosperma pyrifolium as espécies que mais 
contribuíram para esse resultado, com 12,91 e 10,92 ton/ha, respectivamente. A Sapium 
argutum, Mimosa tenuiflora, Sideroxylon obtusifolium e Ziziphus joazeiro, foram as que 
menos produziram biomassa por hectare em relação às demais com 2,61 e 2,12 e 1,92 
e 1,38 toneladas por hectare, respectivamente. 
 
Conclusão 

 
Neste estudo, a quantificação de biomassa total na área de estudo foi de 37,4 toneladas 
por hectare, sendo a Pyramidalys cenostigma e a Aspidosperma pyrifolium as espécies 
que mais contribuíram para esse resultado. 
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TÍTULO: Desempenho de ovinos manejados em pastagem de capim-massai e 

submetidos a diferentes frequências de suplementação 

Resumo 

 

Objetivou-se avaliar o consumo de nutrientes e desempenho de ovinos manejados a 
pasto e recebendo suplemento concentrado em diferentes frequências. Foram utilizados 
24 ovinos, sendo 12 machos e 12 fêmeas, manejados em Panicum maximum cv Massai 
e suplementados diariamente ou em dias alternados. precocidade; carne; alimentação; 
carcaça; estratégia suplementar. O desempenho dos animais foi semelhante. 
Recomenda-se a suplementação alternada de ovinos mantidos à pasto, já que a técnica 
não reduz consumo e desempenho animal. 

 
 
Palavras-chave: precocidade; carne; alimentação; carcaça; estratégia suplementar 

TITLE: Performance of lambs managed in massai grass pasture and submitted to 

different supplementation frequencies 

Abstract 

The objective was to evaluate nutrient intake and performance of lambs managed on 
pasture and receiving supplement concentrate at different frequencies. 24 lambs were 
used, 12 males and 12 females, managed in Panicum maximum cv Massai and 
supplemented daily or on alternate days. precocity; beef; food; carcass; supplementary 
strategy. Animal performance was similar. Alternate supplementation of lambs kept on 
pasture is recommended, as the technique does not reduce animal consumption and 
performance. 
 

Keywords: precocity; beef; food; carcass; supplementary strategy 

Introdução 

A criação de ovinos para produção de carne tem expandido, resultante da demanda 
crescente por proteína de origem animal. Para a oferta de carcaça de qualidade, 
preconiza-se o abate de animais jovens, sendo o cordeiro a categoria de produção de 
carne ovina que oferece melhores características qualitativas na carcaça, traduzidas em 
alta proporção muscular e adequada distribuição de gordura, sem excessos (Menezes 
et al., 2010). 
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As forragens se apresentam como fonte alimentar de baixo custo para animais 
ruminantes, resultando na utilização frequente dos sistemas a pasto, no Brasil. No 
entanto, quando se tem por objetivo desempenhos que proporcionem antecipação da 
idade ao abate, é possível que o pasto não atenda as exigências nutricionais dos 
animais, motivo que justifica o uso da suplementação com concentrado. 
Simultaneamente, tem-se buscado estratégias suplementares que possibilitem reduzir 
os custos de produção, sem que o desempenho produtivo dos animais seja 
comprometido. De acordo com Freitas et. al. (2008), o consumo de alimentos é um 
aspecto fundamental na nutrição animal, uma vez que estabelece a ingestão de 
nutrientes e, portanto, determina a resposta do animal. 

Objetivou-se avaliar o consumo de nutrientes e desempenho de ovinos manejados em 
pastagem de capim-massai e submetidos a diferentes frequências de suplementação. 

 
Metodologia 

 

O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo de Estudos em 
Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP), na Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias (UAECA) da UFRN, localizada em Macaíba-RN. O 
período total de duração foi de 80 dias. 

Foram utilizados 24 ovinos mestiços Santa Inês, sendo 12 machos e 12 fêmeas, com 
peso inicial médio de 21,0 ± 2,5 kg e idade inicial média de 150 ± 30 dias, distribuídos 
em delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x2, sendo 
duas classes sexuais e duas frequências de suplementação (diariamente ou dias 
alternados), totalizando quatro tratamentos e seis repetições. 

Todos os animais foram manejados em pasto de Panicum maximum cv. Massai das 7h 
às 15h. Após o horário de pastejo, foram alocados em baias individuais e suplementados 
estrategicamente em diferentes intervalos de fornecimento: diariamente ou em dias 
alternados, com 0,7% e 1,4% do peso vivo (PV) de concentrado, respectivamente. 

Para acompanhamento da evolução do peso corporal, ajuste da oferta de suplemento e 
cálculo de ganho de peso médio diário, os animais foram pesados ao início e fim do 
experimento e em intervalo de 14 dias. O ganho de peso total (GT) foi obtido pela 
diferença entre o peso final (PF) e peso inicial (PI): GT = (PF - PI). A estimativa de ganho 
de peso médio diário (GMD) foi feita através da relação entre o GT e o total de dias 
referente ao período experimental. 

Realizou-se análise de variância (ANOVA) para frequências de suplementação e sexo 
(α = 0,05). Quando necessário, as médias foram comparadas por teste de Tukey. Os 
dados foram analisados com auxílio do SAS (2009), considerando o modelo 
matemático: 

Yijk = μ + Fi + Sj + (F*S) ijβ (Xijk – X) + eijk 

Onde: Yijk = valor da variável dependente; μ = média global; Fi = efeito da frequência 
de suplementação; Sj = Efeito do sexo; (F*S)ij = Efeito da interação; β(Xijk – X) = Efeito 
da covariável (peso corporal inicial); eijk = Erro experimental. 
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Resultados e Discussões 

 

Não houve influência do sexo, frequência de suplementação ou efeito de interação sobre 
os parâmetros de desempenho avaliados (Tabela 1). 

O motivo da equivalência no desempenho dos animais com diferentes frequências de 
suplementação, deve-se, provavelmente, à manutenção do equilíbrio do ambiente 

ruminal, assim como no aproveitamento dos alimentos. 

Quanto ao reportado para o sexo dos animais, os achados corroboram com Rodrigues 
et al., (2016), de que o desenvolvimento mais lento, em comparação às fêmeas, 
desaparece gradativamente com o avançar da idade e respostas comportamentais 
semelhantes podem ser observadas. Com o avanço da idade, os animais iniciam a fase 
da puberdade, de forma que os machos desviam energia para as células reprodutivas 
e reduzem a disponibilidade energética para produção dos tecidos e ganho de peso. 
Esse comportamento poderia explicar a semelhança na resposta do desempenho dos 

animais de ambos os sexos. 

 
Conclusão 

 

A frequência de suplementação não altera o desempenho de ovinos em pastejo, sendo 
possível recomendar a técnica da suplementação em dias alternados. 
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TÍTULO: Análise microbiólogica do pescado comercializado em feiras livres 

Resumo 

 

   A aquicultura tem sido uma das áreas que mais cresce no Brasil e no mundo, 
ultrapassando até mesmo a pesca e tornando-se assim, a maior produção e 
comercialização de pescado. Segundo Santos (2006), o pescado é a proteína de origem 
animal que mais rápido se deteriora, por esse motivo devemos ter uma atenção especial 
na conservação desses produtos que se comercializado de forma incorreta, pode 
ocasionar perda de frescor, o que consequentemente pode acarretar prejuízos ao 
consumidor final. Com isso, este trabalho teve como objetivo fazer uma compilação de 
trabalhos relacionados à qualidade do pescado em feiras livres na região metropolitana 
de Natal, para verificar se os pescados estão qualificados para o consumo do 
consumidor final. Então, foram utilizados trabalhos de conclusão de curso realizados em 
feiras livres na região metropolitana de natal, pelos alunos da Escola Agrícola de Jundiaí 
– EAJ, Macaíba/RN. De acordo com os dados, foi constatado que nas feiras livres de 
Parnamirim, Alecrim e Macaíba, encontram-se condições higiênico-sanitárias ruins e 

com o uso do uniformes impróprios, que podem acarretar riscos para o consumidor final. 

 
 
Palavras-chave: Feiras livres, qualidade, comercialização, pescado. 

TITLE: Microbiological analysis of fish commercialized at free fairs 

Abstract 

 

   Aquaculture has been one of the fastest growing areas in Brazil and in the world, 
surpassing even fishing and thus becoming the largest production and commercialization 
of fish. According to Santos (2006), fish is the protein of animal origin that deteriorates 
faster, for this reason we must pay special attention to the conservation of these 
products, which, if improperly marketed, can cause loss of freshness, which 
consequently can cause losses to the final consumer. Thus, this work aimed to compile 
works related to the quality of fish in open markets in the metropolitan region of Natal, to 
verify if the fish are qualified for consumption by the final consumer. Then, course 
completion works carried out in open markets in the metropolitan region of Natal were 
used by students from the Jundiaí Agricultural School - EAJ, Macaíba / RN. According 
to the data, it was found that in the free markets in Parnamirim, Alecrim and Macaíba, 
there are poor hygienic-sanitary conditions and with the use of inappropriate uniforms, 
which can pose risks to the final consumer. 
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Introdução 

   Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA, 2013), entende-se como 
aquicultura a produção de organismos que possui o meio aquático como habitat natural 
durante todo seu ciclo de vida, ou durante algum período dela. Essa atividade cultiva 
organismos aquáticos, em ambientes confinados e controlados. Esta prática produz um 
alimento (peixe) essencial para a nutrição humana. A aquicultura pode acontecer em 
água salgada (chamada de maricultura) ou água doce (chamada de aquicultura 

continental). 

   A produção aquícola mundial atingiu outro recorde histórico de 114,5 milhões de 
toneladas de peso vivo em 2018, com um valor total de venda na porta da fazenda de 
US $ 263,6 bilhões (FAO, 2020). 

   Segundo o RIISPOA Art. 333 (2017), pescado fresco é aquele que não foi submetido 
a qualquer processo de conservação, a não ser pela ação do gelo ou por meio de 
métodos de conservação de efeito similar, mantido em temperaturas próximas à do gelo 
fundente, com exceção daqueles comercializados vivos. 

   A piscicultura brasileira cresceu 4,9% e chegou a 758.006 toneladas produzidas em 
2019. Nos últimos seis anos, a produção aumentou 31% no país (Peixe BR, 2020). 

   O Brasil reforça a posição de 4º maior produtor de tilápia do mundo, atrás de China, 
Indonésia e Egito. A produção nacional somou 432.149 toneladas, 7,96% a mais do que 
em 2018. A espécie, aliás, já representa 57% da produção nacional. Os peixes nativos 
mantêm-se fortes, com 38%, e as demais espécies participam com 5% (Peixe BR, 
2020). 

   Devido à pandemia do covid-19 e aos laboratórios da Escola Agrícola de Jundiaí – 
EAJ estarem fechados, não houve a possibilidade da realização do projeto de análise 
microbiológica. Por esse motivo, elaborei um estudo de compilação dos trabalhos de 
conclusão de curso (TCC) dos alunos da própria escola, referentes ao pescado 
comercializado nas feiras livres do Rio Grande do Norte. 

   As feiras livres são importantes eventos que geram aos agricultores familiares um 
caminho de geração de renda, trabalho e socialização. Para os consumidores, as feiras 
representa uma opção de encontro entre pessoais diferentes e de alimentos 
diferenciados e saudáveis. A feira livre é muito diversificada com relação ao público, 
circulam pessoas de todos os tipos, sejam vendedores, compradores ou simples 
pessoas transitando. Seu comércio é muito variado, surgindo não apenas a 
comercialização de produtos alimentícios, mas como também surgindo ainda 
ambulantes, transportadores e prestadores de serviços de outros itens que visam 
atender diversas demandas da população. É um espaço propício para o contato direto 
com a comunidade, sendo um espaço aberto à socialização de todos. 

Objetivo geral 

   Fazer uma compilação de trabalhos relacionados à qualidade do pescado em feiras 
livres na região metropolitana de Natal. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3748 

 

Objetivo específico 

   Executar leituras de TCC´s relacionados à qualidade do pescado comercializado na 

região metropolitana de Natal. 

   Verificar por trabalho a qualidade dos manipuladores que comercializam o pescado 
nas feiras livres de municípios localizados na região metropolitana de Natal. 

   Verificar o pescado que é comercializado na região metropolitana de natal com base 

nos trabalhos desenvolvidos na região metropolitana de Natal. 

 
Metodologia 

 

   Para a obtenção desse trabalho foram utilizados trabalhos de conclusão de curso 
realizados em feiras livres na região metropolitana de natal, pelos alunos da Escola 
Agrícola de Jundiaí – EAJ, Macaíba/RN. Os trabalhos analisados foram os seguintes: 
RIBEIRO, C. M.; MIRANDA, E. L. F.; LIMA, Y.F. (2015); SILVA, I. S. (2017); SILVA, M. 
L. P.(2019). Todos esses trabalhos tiveram como base a RDC ANVISA 216/2004 

(BRASIL, 2004). 

   Os trabalhos mencionados foram realizados nas feiras livres do Alecrim (2017), 
Parnamirim (2015) e Macaíba (2019), pelos alunos da Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ, 
Macaíba/RN. 

   Após a análise dos trabalhos foi executado uma tabela com a compilação de todos 
esses trabalhos, com o objetivo de verificar por trabalho tanto a procedência do 
pescado, como também o seu principal meio de transporte, as espécies mais 
comercializadas, as condições higiênico-sanitárias do produto, o uso adequado do 
uniforme e o frescor do pescado. Esses autores analisaram os seguintes parâmetros 

relacionados à comercialização do pescado. 

   Para facilitar o entendimento dos leitores foi construindo uma tabela comparativa dos 
itens avaliados por todos os trabalhos descritos acima. 

 

Resultados e Discussões 

 
   Foram analisados 3 trabalhos, destacando os seguintes itens: procedência do 
pescado, principal meio de transporte do pescado, espécies comercializadas, condições 
higiênico-sanitárias do produto, uso de uniforme adequado e frescor do pescado. 

   De todos os trabalhos analisados quanto a procedência do pescado verificamos que 
eles vem de diferentes localidades, como podemos ver no trabalho 1 que veio de Tibau 
do Sul com 30% (trinta por cento), Macau com 10% (dez por cento), Arês com 10% (dez 
por cento) e Ipanguaçu com 10%(dez por cento). Além de viveiros e mangues da região 
que não foram especificados, tendo como porcentagem 20% (vinte por cento) cada. No 
trabalho 2 que veio de Canguaretama, Macau, Arês, Diego Lopes, São Rafael, Assú e 
Porto do Mangue. Já no trabalho 3 vem de Guamaré, do viveiro em Paulo Afonso, na 
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Bahia e da barragem de São Rafael, do viveiro em João da Cruz e também do mar 
(Tabela 1). 

   Vale ressaltar que um fator muito importante é o meio de transporte utilizado para o 
deslocamento desse produto do viveiro e/ou mar, até as feiras livres. Segundo o trabalho 
3 o transporte acontece por intermédio de carro próprio, onde são levados em caixas de 
isopor com gelo, como também por meio de caminhões baú. No trabalho 1 o transporte 
acontece com carro próprio 60% (sessenta por cento), com carro fretado 20% ( vinte por 
cento) e por carro baú refrigerado 20% ( vinte por cento). Entretanto, no trabalho 2 vimos 
que não foi analisado o meio de transporte utilizado para a locomoção do pescado. 
(Tabela 1). 

   Outo fato que chamou muito a atenção, foi com relação ao peixe mais comercializado 
de acordo com o trabalho 1 e 3, a Tilápia encontra-se sendo a mais comercializada em 
todas as feiras livres. Já no trabalho 2, são destacados os seguintes pescados: 
Camarão, Caranguejo, Carne de Siri, Sururu, 
Ostras e peixes como: Sardinha, Cioba, Atum, Serra, Guaiuba, Dourado Cavala, 
Tucunaré e Traíra( Tabela 1). 

   Com relação às condições higiênico-sanitárias do pescado, sendo que o trabalho 2 foi 
o único que avaliou os seguintes pontos: no requisito equipamentos foram avaliados 
pontos importantes na feira livre do Alecrim. Foi-se observado que a feira é na rua, onde 
a animais (gatos, cachorros, dentre outros) obtêm acesso livre, sendo assim, um grande 
transmissor de doenças para os alimentos e para os consumidores. Os pescados são 
encontrados em cima de plásticos que são postos em mesas de madeiras com péssimas 
condições. Os pescados não ficam refrigerados em nenhum momento que estava 
ocorrendo à feira. Não possuem água potável disponível, apenas sendo visível o uso de 
garrafas PET para a limpeza do peixe. Foi notado que não possuía uma pessoa 
exclusiva para o recebimento do dinheiro e os feirantes não exibiam nenhuma matrícula 

visível para os consumidores (Tabela 1). 

   A partir da realização de um check-list em 3 ( três) bancas, de acordo com o trabalho 
3, foram avaliados que somente a banca 1 fazia uso de uniforme adequado para 
manipulação do pescado. Enquanto as outras bancas faziam uso inadequado, já que o 
manipulador da banca 02 não utilizava touca, jaleco/avental e luvas e o da banca 03 
não fazia uso de luvas. Já no trabalho 1, os feirantes, os quais não possuíam utensílios 
necessários para o manuseio do alimento como luvas, toucas e aventais, contribuindo 
assim para uma contaminação direta, mostrando a falta de boa prática alimentícia e que 
eles não tem tanta preocupação com o EPI (Equipamento de Proteção Individual). 
Entretanto, vimos no trabalho 2 que não foi realizado uma analise com relação ao 
uniforme adequado para esse tipo de trabalho ( tabela 1). 

   Com relação ao frescor do pescado, o trabalho 3 analisou algumas características 
organolépticas que indicam um bom frescor, e os pescados comercializados na feira de 
Macaíba seguiam as características descritas a baixo . Foi observado que o pescado 
era bem refrigerado até seu transporte, porém, ao chegar às bancas, não possuíam 
refrigeração, além de ficarem expostos em bancas, podendo ser contaminados e 
prejudicar o consumidor final. Ao destacar 3 bancas foram averiguados características 
organolépticas do pescado. Nas bancas 1,2 e 3 o pescado não possuía uma cobertura 
com gelo para a sua conservação. Com relação aos olhos côncavos apenas a banca 2 
possuía o pescado nesse perfil. Já o muco na superfície, só a banca 3 que apresentava 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3750 

 

em alguns peixes, não em todos eles. As bancas 1,2 e 3 o pescado possuía as brânquias 
avermelhadas, como também o odor natural do peixe (Tabela 1). 

Discussões 

   Como foi constatado pelos dados supracitados, tem-se em vista que nas feiras livres 
de Parnamirim, Alecrim e Macaíba, encontram-se condições higiênico-sanitárias e o uso 
do uniformes impróprios, que podem acarretar problemas ao consumidor final. 

   Mediante as informações descritas pelo autor que avaliou a feira do Alecrim, foi 
observado e diagnosticado por ele que a problemas existentes, tais como a exposição 
inadequada do pescado, sendo propício a ter uma grande contaminação cruzada, tendo 
em vista que existiam pratos e talheres sujos sobre algumas bancas, pessoas sentadas 
em cima da mesma banca onde o pescado estava. A higiene não existia na feira do 
Alecrim no que diz respeito os manipuladores ( vendedores), que não fazem uso de 
EPI´s ( Equipamentos de Proteção Individual), mas foi visualizado a utilização de 
aventais. Com relação ao armazenamento do pescado, foi observado que eram 
armazenados em caixas de isopor que na sua grande maioria não se encontravam em 
bom estado de conservação, assim como o gelo não era o suficiente para todo o 
pescado. O gelo deve recobrir todo o pescado: por baixo, por cima e nas laterais da 
caixa de isopor. O gelo ideal para essa conservação é o gelo escama, pois ele tem uma 

melhor aderência entre as escamas do pescado, a cada camada de peixe uma de gelo. 

   Com relação à feira livre de Macaíba, a autora relatou varias irregularidades: além da 
não existência de refrigeração do pescado em exposição aos clientes e o não uso do 
uniforme adequado para a manipulação do pescado, foi relatado também às más 
condições de higiene tanto do local como também pessoal por parte dos manipuladores, 
além de dejetos contaminando o chão, o que aumenta as chances do pescado ser 
contaminado e trazerem prejuízos à saúde dos consumidores. 

   A partir da visitação a feira livre de Parnamirim, as autoras relataram o despreparo 
dos comerciantes em alguns quesitos: os equipamentos de trabalho, os quais não 
ajudam na preservação do alimento; a exposição a pescado ao ar-livre (onde animais 
transitavam pelo local) em cima de pláticos e sem água potável para limpa-los; os 
feirantes não possuíam EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual. Como luvas, 
toucas e aventais), utensílios necessários para o manuseio do alimento, contribuindo 
assim para uma contaminação direta; o produto não possuía identificação, nem era 
mantido em refrigeração; os pescados analisados não deveriam ser comercializados 
devido ao alto índice de contaminação (direta ou indireta). 

   De acordo com a Foodand Agriculture Organization (FAO, 2014), a Lei Orgânica da 
Segurança Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346/2006) é definida como: “a realização 
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis. 

  

 

Conclusão 
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   Com esse trabalho podemos concluir que a feira livre é sem dúvida de suma 
importância para o bairro, como também para os vendedores e compradores, porém a 
lista de problemas é preocupante. Mesmo assim, os feirantes insistem em trabalhar com 
os procedimentos de sempre e muitas vezes não respeitam a legislação. Precisam ser 
inseridas políticas públicas que tratem das questões de higienização, refrigeração, 
armazenamento, pois são dificuldades que precisam ser resolvidas ou amenizadas para 
não haver tais problemas que podem causar grandes prejuízos para a população em 
geral e ainda serem feitas fiscalizações periódicas para que possam corrigir possíveis 
negligências. 

   Com isso, é possível afirmar que, as feiras livres, não estão de acordo com a Lei 
Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional ou com a RDC ANVISA 216/2004, pois 
não estão aderindo as boas práticas de manipulação e higiene, e dessa forma, gerando 
riscos de contaminação ao pescado manipulado e consequentemente ao seu 

consumidor. 
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Tabela 1: parâmetros analisados com relação à comercialização do pescado. 
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Tabela 1: parâmetros analisados com relação à comercialização do pescado. 
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Figura 1: Pescado na feira livre de Macaíba 
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Figura 2: Peixe fresco na feira livre de Macaíba 
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TÍTULO: Qualidade da carne e taxa de prenhez de ovinos manejados em pastagem de 

capim-massai e submetidas a diferentes frequências de suplementação 

Resumo 

 

A qualidade da carne tem sido um dos fatores primordiais na produção e 
comercialização do produto, com os parâmetros exigidos pelo mercado, ao passo que 
o aumento dos índices reprodutivos tem se destacado na garantia da oferta de produto 
ao consumidor. Objetivou-se, então, avaliar os parâmetros qualitativos da carne e a taxa 
de prenhez de ovinos manejados em pasto e suplementados em diferentes frequências. 
Foram utilizados 24 animais, sendo 12 machos e 12 fêmeas, manejados em Panicum 
maximum cv Massai e suplementados diariamente ou em dias alternados. Após 80 dias 
os machos foram abatidos e o pH e temperatura das carcaças aferidos nos tempos 0h 
e 24h post mortem. As análises físico-químicas da carne foram realizadas no músculo 
Longissimus lumborum. No mesmo período, as fêmeas foram expostas a reprodução. 
Apenas a luminosidade foi influenciada pela frequência de suplementação. Os animais 
produziram carne de maciez mediana. As fêmeas suplementadas de forma alternada 
apresentaram maior taxa de prenhez. Recomenda-se a suplementação alternada de 
ovinos mantidos à pasto, por não prejudicar a qualidade da carne e os índices 
reprodutivos. 

 
 
Palavras-chave: Concentrado. Coloração. Índices reprodutivos. Maciez. pH. 

Temperatura. 

TITLE: Meat quality and pregnancy rate in sheep managed in massei grass pasture and 

submitted to different frequency of supplementation 

Abstract 

 

Meat quality has been one of the main factors in the production and commercialization 
of the product, with the parameters required by the market, while the increase in 
reproductive rates has stood out in guaranteeing the product offer to the consumer. The 
objective was, then, to evaluate the qualitative parameters of the meat and the 
pregnancy rate of sheep managed in pasture and supplemented in different frequencies. 
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Twenty-four animals were used, 12 males and 12 females, handled in Panicum 
maximum cv Massai and supplemented daily or on alternate days. After 80 days the 
males were slaughtered and the pH and temperature of the carcasses were measured 
at 0h and 24h post mortem. The physical-chemical analyzes of the meat were performed 
on the Longissimus lumborum muscle. In the same period, the females were exposed to 
reproduction. Only luminosity was influenced by the frequency of supplementation. The 
animals produced meat of medium tenderness. Females supplemented alternately had 
a higher pregnancy rate. It is recommended to alternate supplementation of sheep kept 
on pasture, as it does not affect the quality of the meat and reproductive rates. 

 
 
Keywords: Focused. Coloring. Reproductive indices. Softness. pH. Temperature. 

Introdução 

O notório aumento da demanda por carne ovina, observado nos últimos anos, tem sido 
acompanhado pela maior exigência do mercado consumidor, no que se refere aos 
padrões de qualidade do produto final (Fernandes Junior et al. 2013). Além disso, a 
demanda segue em números, de forma que o produto disponibilizado ao mercado 
apresente oferta contínua. Segundo Alves et al. (2014), a disparidade no baixo consumo 
da carne ovina em comparação a outras proteínas existentes no mercado, se justifica 
na ineficiência da cadeia produtiva, sendo necessário a oferta da matéria prima superior 
em quantidade e qualidade como uma das estratégias para a mudança nesse cenário. 

Essa perspectiva exige um desempenho eficiente de todos os animais envolvidos no 
ciclo de produção. Em sistema de produção de ovinos de corte, os machos são os 
fornecedores de carne e por isso exigem maiores esforços no manejo, no entanto, as 
fêmeas garantem a rotatividade do sistema e maior disponibilidade de animais a serem 
desenvolvidos para a produção de carne. Dessa forma, é importante que o manejo das 
fêmeas não seja negligenciado e que sejam adotadas estratégias que possibilitem 
melhora dos índices reprodutivos, tais como redução da idade à primeira cobertura e, 
consequentemente, ao primeiro parto. A taxa de prenhez, prolificidade e eficiência de 
desmama, entre outros fatores, determinam a taxa de cordeiro para abate e, por 
consequência, o sucesso econômico da propriedade (Horn, 2013). 

No entanto, a produção de animais jovens está relacionada com altos custos com 
alimentação. Especialmente na região Nordeste, a maior parte da exploração ovina é 
conduzida em pasto, onde as pastagens fornecem substratos energéticos de baixo 
custo aos animais ruminantes a partir dos carboidratos fibrosos aproveitados 
metabolicamente pela fisiologia ruminal. Entretanto, a utilização da pastagem de forma 
exclusiva não supre todas as demandas nutricionais dos animais, como demonstrado 
por Araújo et al. (2017). Essa realidade, somada à condição sazonal de oferta de 
forragens, possibilitam que diversos autores classifiquem o manejo nutricional como o 
principal entrave para elevar a eficiência de produção ovina na região Nordeste (Nunes 
et al., 2007; Silva et al., 2010; Araújo Filho et al., 2010; Urbano, 2011). 

Com isso, o uso de estratégias alimentares que elevem a eficiência de produção dos 
animais tem se tornado ponto de extrema importância nos sistemas de criação ovina. 
Nessa perspectiva, a inserção de suplementos na dieta desses animais destaca-se 
como alternativa alimentar capaz de suprir as deficiências nutricionais da pastagem e 
equilibrar o ambiente ruminal (Geron et al., 2012), além de potencializar a utilização dos 
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recursos forrageiros com o aumento da capacidade de suporte e intensificação no 
manejo das pastagens, acelerando o ganho de peso animal e reduzindo a idade ao 

abate (Reis et al., 2005; Campos, 2014). 

Todavia, o uso de alimentos em grãos onera os custos de produção, principalmente 
relacionados a um manejo exigente em despesas com mão de obra, o que tem 
desencadeado a busca por estratégias alimentares que venham manter a eficiência 
econômica do sistema, contexto no qual se insere a oferta de concentrado em diferentes 
frequências. Autores como Canesin et al. (2007), Morais et al. (2014) e Miorin et al. 
(2016) reduziram a suplementação dos animais em sistemas de produção de 
ruminantes e relataram que não houve interferência na performance animal. Portanto, 
objetivou-se avaliar o impacto desta prática nos parâmetros qualitativos da carne e na 
taxa de prenhez de ovinos em pastos de Massai. 

 
Metodologia 

 

O projeto que originou este ensaio foi submetido à avaliação junto à Comissão de Ética 
no Uso de Animais da UFRN, protocolo nº 068/2018, e todas as práticas de manejo 
animal seguiram as recomendações do Conselho Nacional de Controle da 
Experimentação Animal (CONCEA) para a proteção dos animais usados para 
experimentação animal e outros fins científicos. 

O experimento foi realizado na área experimental do Grupo de Estudos em 
Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP), na Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizada em Macaíba/RN. A duração 
do trabalho correspondeu a 80 dias. 

Foram utilizados 24 ovinos mestiços Santa Inês, sendo 12 machos e 12 fêmeas, com 
peso inicial médio de 21,0 ± 2,5 kg e idade inicial média de 150 ± 30 dias, distribuídos 
em delineamento experimental casualizado, em arranjo fatorial 2x2, sendo duas classes 
sexuais e duas frequências de suplementação (diariamente ou dias alternados). 

Os animais foram manejados em pasto de Panicum maximum cv. Massai das 7h às 15h. 
Após o horário de pastejo, foram alocados em baias individuais e suplementados 
estrategicamente em diferentes intervalos de fornecimento: diariamente ou em dias 
alternados, com 0,7% e 1,4% do peso vivo (PV) de concentrado, respectivamente, de 
forma a ofertar até o final do experimento, o mesmo nível suplementar para todos os 
animais. A proporção dos ingredientes do concentrado e a composição química dos 
ingredientes estão expressas nas tabelas 1 e 2. 

Decorridos 80 dias de experimento, os machos foram abatidos após dieta hídrica e jejum 
de sólidos por 16 horas. No momento do abate, os animais foram insensibilizados por 
concussão cerebral e, após constatação do estado de inconsciência, procedeu-se a 
sangria pela seção da artéria carótida e veia jugular. Procedeu-se a prática de esfola e 
evisceração. Em seguida, as carcaças obtidas foram alocadas em câmara frigorífica (± 
4ºC), suspensas pelo tendão calcâneo comum por meio de ganchos, com as 
articulações metatarsianas distanciadas em 14 cm. 
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Após 24 horas de refrigeração as carcaças foram seccionadas e as meias-carcaças 
esquerdas divididas em diferentes regiões anatômicas. Os lombos esquerdos de cada 
animal foram acondicionados à vácuo em sacos de polietileno de alta densidade e 
congelados a -18ºC para posteriores análises laboratoriais. 

Através dos lombos foram obtidos dois bifes de 2,5 cm de espessura, sendo o corte 
realizado transversalmente ao sentido das fibras musculares do músculo Longissimus 
lumborum (MLL). Para determinação das perdas por cocção (evaporação, gotejamento 
e totais) do MLL (Wheeler et al., 1995), os bifes foram descongelados em geladeira por 
24 horas, pesados em balança de precisão de 3,2 kg (SHIMADZU, modelo TX3202L), 
e colocadas em conjunto grelha e assadeira e, em seguida, assadas em forno elétrico 
pré-aquecido a 150 °C (FISCHER, modelo Star), até que a temperatura interna das 
amostras atingissem o limite de 71 °C (monitoramento será obtido por termopares do 
tipo K introduzidos no centro geométrico da amostra) sendo a leitura realizada com leitor 
digital (TENMARS, modelo TM-361) e, em seguida, o conjunto amostra, grelha e 
assadeira foi resfriada em temperatura ambiente até as amostras atingirem 24 a 25 °C 
utilizando um termômetro de inserção (TEXTO, modelo 106), posteriormente foram 
pesadas para obtenção da perda de peso expressa em porcentagem. 

Para a análise de força de cisalhamento (Wheeler et al., 1995), dos bifes utilizados para 
as perdas por cocção foram retirados no mínimo três cilindros no sentido das fibras 
musculares, com um vazador de 1,27 cm de diâmetro. A força de cisalhamento foi 
medida através da máquina de cisalhamento Warner-Bratzler (GR MANUFACTURING 
CO., Modelo 3000) com célula de carga de 25 kgf e velocidade de corte de 20 cm/min, 

sendo a força de cisalhamento expressa em kgf. 

A cor da superfície das amostras (bifes) descongeladas do musculo Longissimus 
lumborum (MLL) foi medida após 50 minutos de exposição ao ar atmosférico a 17 °C, 
com uso de um colorímetro (Chromameter CR-400 Minolta). As medidas de cor foram 
tomadas três vezes na mesma amostra utilizando o espaço de cor CIE L*, a*, b*, em 
que: L* = luminosidade (100 branco, 0 preto), a* = Teor de vermelho (+ vermelho, - 
verde) e b* = amarelo (+amarelo, - azul), iluminante C, observado a 2 graus e 8 mm de 
abertura. Antes das mensurações o colorímetro foi devidamente calibrado com uma 
placa de calibração branca (Y = 87,1, x= 0,3225, Konika Minolta, Japan, número de série 
17033117). 

As fêmeas, por sua vez, foram submetidas a estação de monta, sendo então expostas, 
durante 45 dias, á reprodutor da mesma raça, ao final do dia, em baia coletiva, após o 
horário de pastejo dos animais. Após 30 dias, foi realizado ultrassom para confirmação 
de gestação. Com a identificação dos animais prenhes, foi possível avaliar a taxa de 
prenhez em função da frequência de suplementação fornecida, de forma que: 

Taxa de prenhez = Nº de fêmeas gestantes / Nº de fêmeas expostas 

Para análise estatística, foi realizada análise de variância (ANOVA) para as frequências 
de suplementação sobre os machos, em relação à qualidade da carne. Quando 
necessário, as médias foram comparadas pelo teste T ao nível 5% de probabilidade. 

 
Resultados e Discussões 
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Os resultados encontrados para os aspectos qualitativos da carcaça (pH e temperatura) 
e da carne se encontram expressos na Tabela 3, e indicam influência das frequências 

de suplementação sob alguns parâmetros avaliados. 

O pH das carcaças, assim como a temperatura, 0h e 24h post mortem permaneceram 
na faixa adequada – 5,5 a 5,8 – para carcaças de pequenos ruminantes (Della Malva et 
al., 2016), indicando uso eficiente das técnicas pré-abate e adoção de manejo que 
permitiu a condição de bem-estar aos animais. Esses parâmetros são dependentes do 
nível de glicogênio muscular presente nos animais no momento do abate (Silva et al. 
2014), que por sua vez, está diretamente relacionado com o consumo de nutrientes 
pelos animais, sobretudo de energia. Logo, considerando essas relações, é possível 
inferir que, independente da frequência de suplementação, os animais apresentaram 
consumo semelhante, explicando os resultados similares verificados para os aspectos 
qualitativos da carcaça. Além disso, ressalta-se ainda que, de acordo com César e 
Sousa (2007), o pH é um parâmetro de fundamental importância no processo de 
transformação do músculo em carne por ser um dos quesitos responsável, juntamente 
com a temperatura, pela maciez, podendo-se dizer que é uma boa medida para avaliar 
a qualidade da carne obtida ao final do processo. 

Entre os parâmetros de qualidade da carne, apenas a luminosidade (L*) diferiu entre as 
frequências de suplementação (Tabela 2). Embora tenha apresentado valores 
superiores para animais suplementados diariamente, a luminosidade em ambos os 
grupos foi superior a 30,0, como indicado para a espécie (Gois et al., 2017). Esse 
resultado torna-se de extrema importância dada a relação entre luminosidade da carne 
e avaliação visual pelos consumidores. Os valores de a* e b* também estão 
correlacionadas com a cor da carne. De acordo com Gois et al. (2017), o pH e a 
concentração de mioglobina, em função da idade, influenciam diretamente a intensidade 
de a*, justificando a semelhança entre os resultados. 

Ao estudar o perfil do consumidor de carne bovina, na perspectiva de destacar os 
aspectos mais relevantes utilizados pelos compradores no momento da escolha da 
carne, Moreira et al. (2017) demonstraram que, independente do sexo do comprador, 
homens e mulheres elegeram a cor como o aspecto de maior importância no ato da 
compra, sendo este a principal característica de venda do produto, enaltecendo a 
importância desse estudo e da compreensão dos fatores ligados à coloração cárnea. 

Em se tratando da maciez da carne, medida pela força de cisalhamento (FC), não houve 
variação entre os tratamentos, classificando a carne de todos os animais em maciez 
mediana, segundo Cezar e Sousa (2007). A FC é influenciada pela idade e alimentação 
dos animais, de forma a apresentar comportamento proporcional ao nível de colágeno 
no animal, respondendo à semelhança entre os resultados relatados neste estudo. Em 
sistemas de produção animal em pastos, a baixa densidade energética das dietas e a 
maior utilização da musculatura pelo animal, para a procura do próprio alimento, são 
apontados como fatores capazes de aumentar a FC e, por consequência, reduzir a 
maciez e qualidade da carne. De acordo com Costa et al. (2009), quanto maior o 
conteúdo de fibra na dieta maior serão os resultados de perdas por cocção e força de 
cisalhamento, em outras palavras, maior dureza da carne. Tal afirmação é comprovada 
por Fernandes et al. (2008), ao concluir que a maciez da carne de cordeiro foi 
influenciada pelo sistema de terminação, com valores de FC maior para terminação a 
pasto do que terminação em confinamento. No entanto, os resultados verificados neste 
estudo foram melhores que aqueles obtidos por Costa et al. (2011) para ovinos 

confinados e alimentados com até 80% de concentrado na dieta total. 
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A perda por cocção, que está associada à suculência e ao rendimento no preparo da 
carne para consumo, foi semelhante entre as frequências de suplementação. De acordo 
com Gois et al. (2017), a PPC é influenciada pela temperatura interna da carne, pois 
esta afeta a taxa de encolhimento do tecido conectivo por meio da expulsão de fluidos 
da carne e da desnaturação das proteínas do músculo, mediante a perda da capacidade 
de retenção de água. Além disso, a PPC apresenta correlação com a presença de 
gordura na carne, visto que esta atua como barreira contra a perda de umidade (Costa 
et al., 2011). Dessa forma, a temperatura 24h semelhante justifica o mesmo 
comportamento encontrado para PPC, possibilitando inferir que ambas as estratégias 
de suplementação proporcionam o mesmo nível de gordura na carne dos animais. De 
acordo com Bonagurio et al. (2003), os valores de perdas por cocção podem estar 
associados ao peso de abate dos animais, assim como a idade do animal. Os mesmos 
autores relatam maiores valores de perdas de água por cozimento a animais mais 
novos. Isso se deve à quantidade de gordura no animal, que é responsável por proteger 
a carcaça dos efeitos negativos da baixa temperatura, prevenindo a perda excessiva de 
água (SAÑUDO, et al., 2000). Nesse contexto como os animais foram abatidos com 
mesma idade e mesmo peso ao abate, não foram observadas diferenças entre os 
tratamentos. 

A taxa de prenhez, expressa na Tabela 4, foi superior para as fêmeas suplementadas 
alternadamente, indicando que esses animais apresentaram, possivelmente, melhor 
condição fisiológica no momento da exposição ao macho, estando então aptas a 
produzir ciclos ovulatórios e gametas, além de apresentarem condição e fisiologia 
corporal capaz de sustentar um feto. Esses resultados vão de encontro com as 
afirmativas de Rassu et al. (2002), que classificam a nutrição como um dos principais 
fatores de influência no desempenho reprodutivo das ovelhas, desde a entrada na 
puberdade ao total de cordeiros produzidos ao longo da vida. Além disso, a maior taxa 
de prenhez alcançada significa, muitas vezes, maior quantidade de crias nascidas, 
podendo resultar ainda em maior produção do rebanho. 

 
Conclusão 

 

A redução na frequência de suplementação não reduz a qualidade da carcaça e da 
carne de ovinos em pasto de Massai. As fêmeas ovinas suplementadas de forma 
alternada aumentaram a taxa de prenhez do rebanho. Destaca-se a necessidade de 
mais estudos abordando outras frequências de suplementação e mais efeitos dessas 
práticas na produção animal. 
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Tabela 1. Ingredientes e proporções presentes no concentrado. 
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Tabela 2. Composição química dos ingredientes da dieta experimental. 
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Tabela 3. Qualidade da carcaça e da carne de cordeiros submetidos a diferentes 
frequências de suplementação. 
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Tabela 4. Taxa de prenhez de cordeiras submetidas a diferentes frequências de 
suplementação. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3771 

 

CÓDIGO: SB0327 

AUTOR: LUAN CAVALCANTI DA SILVA 

COAUTOR: CRISTIANE GOUVEA FAJARDO 

COAUTOR: THEREZA MARINHO LOPES DE OLIVEIRA 

COAUTOR: ABIDÃ GÊNESIS DA SILVA NEVES 

ORIENTADOR: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA 

 

 

TÍTULO: Fenologia reprodutiva de indivíduos de Roupala montana Aubl. em fragmentos 

de Cerrado e Mata Atlântica 

Resumo 

A Roupala montana Aubl. é um arbusto ou árvore de porte médio que pode chegar a 
quinze metros de altura, e tem como nome vernacular carne-de-vaca ou carvalho-
vermelho. Essa espécie apresenta usos múltiplos, sendo utilizada na construção civil, 
apicultura, produção de carvão e recuperação de áreas degradadas, como ambientes 
fluviais ou ripários. Estudos dos padrões fenológicos permitem compreender a relação 
entre plantas, interações de competição por recursos e polinizadores. Foram avaliadas 
duas populações de R. montana, localizadas em fragmentos distintos, um de Cerrado e 
outro de Mata Atlântica. Em cada população natural estudada, foram selecionados 
aleatoriamente 10 indivíduos de R. montana com altura maior que cinco metros, 
totalizando 20 indivíduos. Foram avaliados botão floral, flor e fruto maduro. A fase 
reprodutiva da R. montana teve início com emissão de botões florais em setembro, e 
fim no mês de fevereiro quando não havia mais presença de frutos maduros. Houve 
correlações significativas entre as variáveis estudadas. Períodos com maior velocidade 
do vento influenciaram de forma positiva os eventos reprodutivos da população 
estudada. 
 

Palavras-chave: Carne-de-vaca, conservação, variáveis climáticas. 

TITLE: Reproductive phenology of individuals from Roupala montana Aubl. in fragments 

of Cerrado and Atlantic Forest 

Abstract 

The Roupala montana Aubl. it is a medium-sized shrub or tree that can reach fifteen 
meters in height, and has the vernacular name carne-de-vaca or carvalho-vermelho. This 
species has multiple uses, being used in civil construction, beekeeping, coal production 
and recovery of degraded areas, such as river or riparian environments. Studies of 
phenological patterns allow us to understand the relationship between plants, 
interactions of competition for resources and pollinators. Two R. montana populations 
were evaluated, located in different fragments, one from Cerrado and the other from 
Atlantic Forest. In each natural population studied, 10 individuals of R. montana with 
height greater than five meters were randomly selected, totaling 20 individuals. Floral 
bud, flower and ripe fruit were evaluated. The reproductive phase of R. montana started 
with flower buds emission in September, and ended in February when there was no more 
presence of ripe fruits. There were significant correlations between the studied variables. 
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Periods with higher wind speed positively influenced the reproductive events of the 
population studied. 
 
Keywords: Carne-de-vaca, conservation, climatic variables. 

Introdução 

A Roupala montana Aubl. é um arbusto ou árvore de porte médio que pode chegar a 
quinze metros de altura, tem como nome vernacular carne-de-vaca ou carvalho-
vermelho, é pertencente à família Proteaceae e possui ampla distribuição por todo o 
Brasil (PRANCE, 2015; RAIMÚNDEZ-URRUTIA, 2008). Essa espécie apresenta usos 
múltiplos, sendo utilizada na construção civil, apicultura, produção de carvão e 
recuperação de áreas degradadas, como ambientes fluviais ou ripários (CARVALHO, 
2009). A R. montana é uma espécie perene, possui flores hermafroditas, e seu fruto é 
descrito como um folículo duro, comprido e alado (FRANCO, 1998; RAIMÚNDEZ-
URRUTIA, 2008). A dispersão de sementes é dos tipos barocórica (por gravidade) e 
anemocórica (pelo vento) (CARVALHO, 2009). 

Investigações que subsidiem estratégias de conservação de recursos genéticos e 
manejo florestal são fundamentais para o uso sustentável dos recursos florestais das 
espécies (BELO et al., 2013; VILELA e. al., 2008). Dentro desse aspecto está o estudo 
dos padrões fenológicos, que permitem compreender a relação entre plantas, interações 
de competição por recursos e polinizadores (NEVES et al., 2010). A fenologia 
compreende tanto o processo quanto o sucesso reprodutivo de uma espécie (FISCH et 
al., 2013). Diversos fatores como temperatura, umidade, polinizadores e dispersores 
influenciam nos eventos fenológicos de espécies (FISCH et al., 2013). 

Por conseguinte, estudos de padrões fenológicos se tornam de extrema importância 
para compreender o comportamento da espécie a mudanças climáticas e para obtenção 
de respostas das espécies arbóreas a curto prazo (RUBIM et al., 2010). Nesse sentido, 
o presente trabalho teve como objetivo estudar a fenologia reprodutiva de indivíduos de 
Roupala montana e correlacionar com variáveis climáticas no município de Macaíba, no 
Rio Grande do Norte. Foram testadas as seguintes hipóteses: os indivíduos estudados 
têm eventos reprodutivos sincrônicos e há correlação entre as variáveis climáticas e 
eventos fenológicos estudados. 

 
Metodologia 

 

2.1 Área de Estudo 

As populações de R. montana avaliadas estão situadas na Unidade Acadêmica 
especializada em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UAECIA), no município de Macaíba - RN. Segundo a classificação de Koppen, o clima 
é de transição dos tipos As’ e BSh’, com temperatura elevada o ano todo, média de 27,1 
°C, e chuvas no outono e no inverno com precipitação média de 1.058 mm (CESTARO, 
2004). Os indivíduos estudados estão localizados em dois fragmentos de floresta, 
conhecidas popularmente como Mata de Tabuleiro (Coordenadas 5°53’16,52” S e 
35°21’23,48” O) e Mata do Bebo (Coordenadas 5°53’30” S e 35°21’30” O), com distância 
de 600 metros entre fragmentos. Segundo o IBGE (1992), a Mata do Bebo é classificada 
como um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas, enquanto 
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que a Mata de Tabuleiro, por causa da sua composição florística, pode ser classificada 
como savana, pertencente ao domínio fitogeográfico Cerrado (VIEIRA et. al, 2019). 

2.2 Amostragem 

Em cada população natural estudada, foram selecionados aleatoriamente dez 
indivíduos de R. montana com altura maior que cinco metros, totalizando 20 indivíduos. 
As observações dos eventos fenológicos tiveram início em junho de 2019 e foram 
concluídas após o final do período reprodutivo, em março de 2020, totalizando 30 
observações. Foram avaliados botão floral, flor e fruto maduro. 

Para quantificar os eventos fenológicos foram utilizados o índice de intensidade e o 
índice de atividade de Fournier. O índice de intensidade de Fournier foi determinado 
com uma escala intervalar semiquantitativa de cinco categorias (0 a 4), cada categoria 
tem intervalos de 25%: 0 = ausência da fenofase, 1 = presença da fenofase ≤ 25%, 2 = 
presença da fenofase de 26 a 50%, 3 = presença da fenofase de 51 a 75% e 4 = 
presença da fenofase ≥ 75. Já o índice de atividade foi baseado em duas categorias: 
zero = ausência e de 1 a 4 = presença. Para obter a porcentagem do índice de atividade 
e o índice de intensidade foram utilizadas as equações: %Fournier = (∑Fournier/ 4 x N) 
x 100 e %Atividade = ∑Atividade x 100/ N, respectivamente. Nesta equação, ∑Fournier 
e ∑Atividade consistem no somatório dos valores obtidos para cada indivíduo, conforme 
a categoria e “N” é o número de indivíduos amostrados. A sincronia nos eventos 
fenológicos foram calculadas pelo valor índice de atividade conforme Bencke e Morellato 
(2002), considerando assíncronos valores < 20% indivíduos na fenofase; baixa sincronia 
20-60% indivíduos na fenofase e período de alta sincronia mais de 60% da proporção 
de indivíduos com eventos. As observações foram feitas quinzenalmente até o 
surgimento da primeira estrutura reprodutiva e passaram a ser semanalmente durante 
as fases reprodutivas. 

2.3 Obtenção dos Dados e Análises Estatísticas 

Os dados climáticos foram obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia - INMET 
(https://portal.inmet.gov.br/), da estação meteorológica de Natal – RN, localizada 
aproximadamente a 20 km do local do estudo. Foi realizado o teste de Lilliefors para 
avaliar desvios da normalidade dos dados fenológicos. As fenofases foram relacionadas 
com a precipitação, temperatura, umidade relativa e velocidade do vento, através da 
correlação de Spearman (não paramétrica). Os testes de normalidade e correlação 
foram realizados através do programa BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2007). 

 

Resultados e Discussões 

 
3.1 Comportamento fenológico do Carvalho-vermelho 

A fase reprodutiva da R. montana teve início com a emissão de botões florais no mês 
de setembro e durou até o início dezembro, enquanto a floração durou de outubro ao 
final de dezembro (Figura 1). O índice de atividade de botões florais iniciou com alta 
porcentagem no mês de setembro com 70%, chegando a máxima de 80% no mês de 
outubro (Figura 1). Apenas três indivíduos não emitiram botões florais durante o período 
observado. Em alguns indivíduos não ocorreu a abertura dos botões florais, o que 
reduziu a produção de flores e frutos (Figura 2). As fases de floração e frutificação não 
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ultrapassaram os 50% de atividade, demonstrando baixo sucesso reprodutivo dos 
indivíduos estudados (Figura 1). Os primeiros frutos começaram a amadurecer em 
dezembro até o fim da fase reprodutiva em fevereiro (Figura 1). Muitos frutos não se 
desenvolveram totalmente, pois a intensidade não passou os 10% durante a presença 
de frutos maduros (Figura 2). Segundo Perdoná et al. (2014) o abortamento de frutos é 
um dos fatores que contribui para a baixa produtividade das árvores. Esse fator pode 
ser a causa da diminuição de frutos nos indivíduos estudados (Figura 2). Raimúndez-
Urrutia (2008) encontraram altas taxas de abortamento de flores e frutos de R. montana. 

3.2 Correlação com variáveis climáticas 

Durante o período de análise a precipitação foi baixa. Os meses mais chuvosos 
apresentaram valores de 119,8 mm em março e 26,8 mm em janeiro, enquanto os outros 
meses não ultrapassaram os 5 mm. A temperatura máxima observada foi de 27,80 °C 
em janeiro de 2020 e mínima de 24,82 °C em agosto de 2019. A umidade relativa média 
foi constante, máxima no mês de março com 89,63%, e mínima no mês de outubro com 

69,96%. 

O evento de floração foi o único que apresentou correlação significativa com a 
precipitação, sendo essa correlação negativa. Essa correlação demonstra que nos 
indivíduos estudados a floração ocorreu durante os meses com baixos períodos de 
chuvas. A temperatura teve correlação positiva para frutificação da R. montana, 
evidenciando maior quantidade de árvores com frutos maduros nos meses de maior 
temperatura na população estudada. A umidade relativa apresentou correlação negativa 
com todas as fases, exceto fruto maduro que não apresentou resultados significativos, 
indicando que as a população não é prejudicada durante a fase reprodutiva pela baixa 
umidade relativa. A velocidade do vento demonstrou correlação positiva para os eventos 
de botão floral e floração. A maior velocidade do vento auxilia o desenvolvimento 
reprodutivo dos indivíduos, sendo um fator importante para o sucesso reprodutivo da 
espécie (Tabela 1). Segundo Reis et al. (2012) essas variações locais causam 
diferenças na síndrome de polinização e dispersão de indivíduos. 

 
Conclusão 

 

A fase reprodutiva começou com alta sincronia com botões florais, mas reduziu para 
baixa sincronia nas fenofases de floração e frutificação. Houve correlações significativas 
com as variáveis estudadas. Períodos com maior velocidade do vento influenciaram de 
forma positiva os eventos reprodutivos das populações estudadas. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Porcentagem do índice de Atividade dos indivíduos de R. montana em 
fragmentos de Cerrado e Mata Atlântica. 
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Figura 2 - Porcentagem do índice de Fournier dos indivíduos de R. montana em 
fragmentos de Cerrado e Mata Atlântica. 

 

 

Tabela 1 – Correlação de Spearman (rs) entre as médias das variáveis climáticas e os 
eventos fenológicos reprodutivos de Roupala montana. 
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TÍTULO: Acúmulo de íons em sorgo irrigado com água salina submetido a esterco 

bovino e gesso agrícola. 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos do gesso agrícola no solo cultivado com 
sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] cv. BRS Ponta Negra adubadas com esterco 
bovino e irrigadas com água salina. As plantas serão cultivadas em tubos de PVC com 
solo arenoso em casa de vegetação. A condutividade elétrica da água de irrigação será 
igual a 7 dS m-1, sendo que para a sua confecção será utilizada água de açude, 
localizado na Escola Agrícola de Jundiaí, adicionadas com sais de NaCl, CaCl22H2O e 
MgCl26H2O, na proporção de 7:2:1. As doses de esterco bovino aplicadas serão as 
equivalentes a 0, 20, 30 e 40 t ha-1 e as doses de gesso agrícola serão de 0, 50, 100 e 
150 t ha-1 O delineamento experimental a ser usado é o inteiramente casualizado com 
quatro repetições, em esquema fatorial 4 x 4. O uso de doses crescentes de esterco 
bovino utilizados neste estudo não evitaram o acúmulo de íons de sódio e cloro nas 
plantas de sorgo. As plantas de sorgo denotam um mecanismo fisiológico adaptados a 
salinidade da água de irrigação. 

 
 
Palavras-chave: salinidade, nutrição mineral, irrigação. 

TITLE: Accumulation of ions in sorghum irrigated with saline water subjected to bovine 

manure and agricultural plaster 

Abstract 

 

The objective of this work is to evaluate the effects of agricultural plaster on soil cultivated 
with sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench.] Cv. BRS Ponta Negra is fertilized with 
bovine manure and irrigated with saline water. The plants will be grown in PVC tubes 
with sandy soil in a greenhouse. The electrical conductivity of the irrigation water will be 
equal to 7 dS m-1, and for its manufacture will be used weir water, located in the 
Agricultural School of Jundiaí, added with salts of NaCl, CaCl22H2O and MgCl26H2O, 
in the proportion of 7: 2: 1. The doses of bovine manure applied will be equivalent to 0, 
20, 30 and 40 t ha-1 and the doses of agricultural plaster will be 0, 50, 100 and 150 t ha-
1 The experimental design to be used is the completely randomized with four 
replications, in a 4 x 4 factorial scheme. The use of increasing doses of bovine manure 
used in this study did not prevent the accumulation of sodium and chlorine ions in the 
sorghum plants. Sorghum plants show a physiological mechanism adapted to the salinity 

of irrigation water. 
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Keywords: salinity, mineral nutrition, irrigation. 

Introdução 

No semiárido do Nordeste brasileiro, a disponibilidade e usos da água é uma questão 
crucial no que concerne ao desenvolvimento da região, cuja característica é a 
irregularidade do regime pluviométrico (CIRILO; MONTENEGRO; CAMPOS, 2010). As 
águas utilizadas na irrigação, independente da fonte em que foi obtida, apresentam 
determinadas concentrações de sais; assim, o uso contínuo de áreas sob irrigação 

acarreta acúmulo desses sais no solo (MEDEIROS, GHEYI, NASCIMENTO, 2012). 

A matéria orgânica do solo desempenha um papel importante na sustentabilidade 
agrícola, influenciando os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, com reflexo 
na estabilidade da produtividade dos agroecossistemas (COSTA; SILVA; RIBEIRO, 
2013), destacando-se a estimulação da microbiota do solo, condicionamento físico do 
solo, efeito tampão biológico e químico, controle térmico e melhor retenção de água 
(BOULAL et al., 2011).O risco de salinização do solo através do esterco bovino é 
eminente de modo que vem se buscando alternativas viáveis para corrigir os impactos 
da salinidade do solo através de corretivos dentre os quais, o gesso tem sido o mais 
empregado, principalmente devido ao seu baixo custo em relação aos demais, 
entretanto, apesar de muitos trabalhos atestam seus efeitos positivos na melhoria dos 
atributos químicos e físicos, este corretivo é de reação neutra e de pouca contribuição 
para baixar o pH destes solos, embora alguns resultados mostraram que o mesmo tem 
sido capaz de reduzir o pH de solos salinos alcalinos (SOUSA et al., 2012). 

A acumulação excessiva dos sais solúveis sobre as plantas pode resultar além de 
dificuldades na absorção de água, toxicidade de íons específicos e interferência em 
processos fisiológicos, redução no crescimento e desenvolvimento das plantas (DIAS et 
al., 2010). Em geral, a salinidade inibe o crescimento das plantas, em função dos efeitos 
tóxicos dos íons (Na+ e Cl) e à redução do potencial osmótico do solo (MUNNS, 2005). 
Além disso, provoca deficiência nutricional de K+, Ca2+ e Mg2+ induzida pela 
competição com o Na+, ou mesmo do N pela alta concentração de Cl, devido à 
competição com o NO3-(APSE;BLUMWALD, 2007). 

O sorgo é uma gramínea de origem tropical que apresenta características xerófilas, 
desenvolvendo mecanismos eficientes de tolerância à seca. Pertencente ao grupo de 
plantas C4, essa espécie suporta elevados níveis de radiação solar, respondendo com 
altas taxas fotossintéticas, mesmo em condições de limitação na disponibilidade de 
CO2, a partir do mecanismo de fechamento dos estômatos para minimização de perda 
de água (LANDAU; SANS, 2010). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é avaliar a composição mineral do sorgo cv 
BRS Ponta Negra irrigado com água salina e submetido a diferentes doses de esterco 
bovino e gesso agrícola na possibilidade de evitar os efeitos nocivos do acúmulo de íons 
tóxicos às plantas. 

 

Metodologia 
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O experimento foi conduzido na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, localizada no município de Macaíba – RN. 

Foi utilizada a cultura do sorgo cv. BRS Ponta Negra, desenvolvida pela Embrapa Milho 
e Sorgo em conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 
- EMPARN, é classificada na categoria forrageiro de pequeno porte, apresentando um 
ciclo médio de 90 dias entre o plantio e o ponto de colheita, com dupla aptidão, 
produtividade média de grãos entre 3 a 5 t ha-1 (sequeiro) e de 6 a 8 t ha-1 (irrigado), 
um rendimento de massa verde de 40 a 60 t ha-1 (por corte) e de massa seca de 14 a 
15 t ha-1 (por corte), e florescimento entre 60 a 75 dias (SANTOS et al., 2007). 

Serão avaliadas quatro doses de esterco bovino, 10, 20, 30 e 40 t ha-1, e quatro doses 
de gesso, 0, 10, 20 e 30 t ha-1 e as plantas de sorgo cv. BRS Ponta Negra serão 
irrigadas com água salina com CEa = 7 dS m-1 (Tabela 1). O delineamento experimental 
a ser utilizado é o inteiramente casualizado com quatro repetições no esquema fatorial 

4 x 4, totalizando 16 tratamentos. 

Tabela 1. Composição química da água de irrigação usadas no experimento. 

A irrigação foi localizada, não houve uso de sistema de irrigação e a lâmina de água 
diária foi calculada de acordo com a necessidade de cada fase da cultura, adicionando 
em cada irrigação uma fração de lixiviação correspondente a 15% da lâmina no intuito 
de prevenir o acúmulo de sais em excesso. 

Para a instalação do experimento, foi colocado em baldes plásticos, aproximadamente 
10 kg de solo arenoso (Tabela 2), sendo perfurados na face inferior. Antes, porém, será 
colocada uma camada de brita de 2 cm, para facilitar a drenagem. A semeadura foi 
realizada colocando-se dez sementes de sorgo em cada vaso. 

Tabela 2. Análises químicas e classificação textural do solo utilizado no experimento. 

Utilizou-se como fonte de matéria orgânica, o esterco bovino curtido (Tabela 3) na forma 

sólida. 

Tabela 3– Composição química do esterco bovino utilizado no experimento. 

Aos sessenta dias após a semeadura, faz-se a coleta do experimento, procedendo-se 
a coleta de colmos + bainhas, limbos foliares e sistema radicular, após pesagem serão 
acondicionados em sacos de papel e levados a estufa com circulação forçada, a 65 °C, 
por um período de sete dias, até verificação de peso constante das amostras, para 
obtenção da matéria seca do material. 

A partir da matéria seca dos colmos + bainhas e limbos foliares foram finamente 
triturados em moinho tipo Willey, prepara-se o extrato para a determinação dos teores 
de Na+ seguindo a metodologia de Miyazawa et al. (1984). Os teores de Na+ nos limbos 
e colmos determinados através de fotometria de chama por espectrofotometria de 
absorção atômica (MALAVOLTA et al., 1989), e os teores de Cl-, a partir de extratos 

aquosos, foram determinados através da metodologia de Gaines et al. (1984). 
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Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey com p < 0,05 (comparação das doses de gesso) 

utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

 
Resultados e Discussões 

 

Observa-se nas figuras 1A e 1B que os teores de sódio nos colmos e limbos foliares 
respectivamente sofreram influência da água salina utilizada para irrigação e que as 
doses crescentes de esterco bovino utilizados neste estudo não foram capazes de 
mitigar os efeitos da salinidade na planta. Os valores de sódio são proporcionais nas 
duas partes da planta estudada, evidenciando a capacidade de compartimentalização 
deste íon em plantas de sorgo, tendo como objetivo redução dos efeitos deletérios da 
salinidade na planta. Inúmeras literaturas demonstram através de seus trabalhos, que a 
acúmulo de sódio nos colmos contrapondo as folhas, demonstrando a capacidade do 
sorgo em limitar o transporte de Na e Cl para as folhas, reduzindo a quantidade deste 
íon na mesma e evitando a toxicidade nos tecidos fotossintetizantes (TAIZ; ZEIGER, 
2009) (CHAUGOOL et al., 2013). 

Figura 1 – Comportamento do teor de sódio no colmo (A) e nos limbos foliares (B) em 
função de doses de esterco crescentes. 

Na figura 2 os resultados de acumulação de cloro no colmo e nos limbos foliares se 
assemelham com os encontrado na figura 1A e 1B, a utilização de sais de cloreto na 
composição das soluções salinas de irrigação demonstram que íon cloro apresenta uma 
menor afinidade para ser retido ou adsorvido pelas partículas do solo (DIAS; BLANCO, 
2010); e como ânion livre na planta, tem maior mobilidade e transporte elevado 

(MARSCHNER, 1995). 

Figura 2 – Comportamento do teor de cloro no colmo (A) e nos limbos foliares (B) em 
função de doses de esterco crescentes. 

 

Conclusão 

 

O uso de doses crescentes de esterco bovino utilizados neste estudo não evitaram o 
acúmulo de íons de sódio e cloro nas plantas de sorgo. 

As plantas de sorgo denotam um mecanismo fisiológico adaptados a salinidade da água 

de irrigação. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 Comportamento do teor de sódio no colmo (A) e nos limbos foliares (B) em 
função de doses de esterco crescentes. 

 

 

Figura 2 Comportamento do teor de cloro no colmo (A) e nos limbos foliares (B) em 

função de doses de esterco crescentes. 
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Tabela 1. Composição química da água de irrigação usadas no experimento. 

 

 

Tabela 2. Análises químicas e classificação textural do solo utilizado no experimento. 

 

 

Tabela 3– Composição química do esterco bovino utilizado no experimento. 
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TÍTULO: EFEITO DA SALINIDADE NO SOLO CULTIVADO COM SORGO MEDIANTE 

APLICAÇÃO DE COBERTURAS MORTAS. 

Resumo 

 

O uso de cobertura morta no solo é uma prática recomendada, em particular nas regiões 
semiáridas, contribuindo para a melhoria do desempenho das culturas, redução das 
perdas de água do solo e redução da erosão superficial. Foram avaliados três tipos de 
cobertura morta: palha de carnaúba, pó de serra e mulching plástico, e quatro níveis de 
condutividade elétrica da água de irrigação: 0, 2, 4 e 6 dS m-1. O delineamento 
experimental a ser utilizado é o inteiramente casualizado com quatro repetições no 
esquema fatorial 3 x 4, totalizando 12 tratamentos. 

 
 

Palavras-chave: Semiárido, cobertura morta, salinidade, condutividade elétrica. 

TITLE: EFFECT OF SALINITY ON SOIL CULTIVATED WITH SORGHUM 

APPLICATION OF DEAD COVERINGS 

Abstract 

 

The use of mulch in the soil is a recommended practice, particularly in semi-arid regions, 
contributing to the improvement of crop performance, reducing soil water losses and 
reducing surface erosion. Three types of mulch were evaluated: carnauba straw, saw 
dust and plastic mulching, and four levels of electrical conductivity of irrigation water: 0, 
2, 4 and 6 dS m-1. The experimental design to be used is completely randomized with 

four replications in a 3 x 4 factorial scheme, totaling 12 treatments. 

 
 
Keywords: Semiarid, mulch, salinity, electrical conductivity. 

Introdução 

Em ambientes com alta concentração de sais as plantas podem sofrer estresse de duas 
maneiras: em razão da baixa disponibilidade de água no solo, em consequência da 
diminuição do potencial osmótico na zona radicular, devido a grandes quantidades de 
sais na solução do solo, e pelo efeito tóxico de altas concentrações de íons específicos 
(MACÊDO et al., 2007). Já Medeiros et al. (2008a) afirmam que a salinidade afeta as 
plantas de três maneiras: diminuindo o potencial osmótico do meio, o que reduz a 
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disponibilidade de água no solo; causando toxicidade através do acúmulo de íons 
específicos; e, proporcionando um efeito indireto de ordem nutricional, incluindo o que 
ocorre pela desestruturação do solo. Os efeitos causados pela toxicidade acontecem 
quando as plantas absorvem os sais do solo, juntamente com a água, permitindo que 
haja toxidez na planta por excesso de sais absorvidos. Este excesso promove, então, 
desbalanceamento e danos ao citoplasma, resultando em danos principalmente na 
bordadura e no ápice das folhas, a partir de onde a planta perde, por transpiração, quase 
que tão somente água havendo, nessas regiões, acúmulo do sal translocado do solo 
para a planta e, obviamente, intensa toxidez de sais (DIAS et al., 2003). 

Os principais problemas causados pela salinização do solo são a redução do potencial 
osmótico da solução do solo, diminuindo sua disponibilidade de água e acentuando a 
toxicidade de certos íons às plantas (BERNARDO, 1996). 

O uso de cobertura morta no solo é uma prática recomendada, em particular nas regiões 
semiáridas, contribuindo para a melhoria do desempenho das culturas, redução das 

perdas de água do solo e redução da erosão superficial (Souza et al., 2008a). 

 
Metodologia 

 

O experimento foi conduzido na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, localizada no município de Macaíba – RN. 

Utilizou-se a cultura do sorgo cv. BRS Ponta Negra, desenvolvida pela Embrapa Milho 
e Sorgo em conjunto com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 
- EMPARN, é classificada na categoria forrageiro de pequeno porte, apresentando um 
ciclo médio de 90 dias entre o plantio e o ponto de colheita, com dupla aptidão, 
produtividade média de grãos entre 3 a 5 t ha-1 (sequeiro) e de 6 a 8 t ha-1 (irrigado), 
um rendimento de massa verde de 40 a 60 t ha-1 (por corte) e de massa seca de 14 a 
15 t ha-1 (por corte), e florescimento entre 60 a 75 dias (SANTOS et al., 2007). 

Foram avaliados três tipos de cobertura morta: palha de carnaúba, pó de serra e 
mulching plástico, e quatro níveis de condutividade elétrica da água de irrigação: 0, 2, 4 
e 6 dS m-1. O delineamento experimental a ser utilizado é o inteiramente casualizado 
com quatro repetições no esquema fatorial 4 x 4, totalizando 16 tratamentos. 

Para o preparo da solução salina, serão utilizados os sais de NaCl, CaCl2.2H2O e 
MgCl2.6H2O dissolvidos em água de açude, na proporção de 7:2:1, obedecendo-se à 
relação entre a condutividade elétrica da água de irrigação (CEa) e sua concentração 
(mmolc L-1 = CE x 10), extraída de Rhoades et al. (1992), cuja análise química está na 

Tabela 1. 

Para a instalação do experimento, foram colocados em vasos plásticos, 
aproximadamente, uma quantidade de 25 kg solo arenoso (Tabela 2) sendo perfurados 
na face inferior. Antes, porém, será colocada uma camada de brita de 2 cm, para facilitar 
a drenagem. A semeadura foi realizada colocando-se dez sementes de sorgo em cada 
vaso. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3787 

 

Cinco dias antes da semeadura realizou-se a adubação com esterco bovino (Tabela 3) 
na dose 30 t ha-1, homogeneizando-se na camada de 0-0,20m de cada vaso. Após a 
germinação fez-se o desbaste, deixando-se duas plantas por vaso. Após o desbaste, 
ocorreu o início da aplicação das soluções salinas, correspondentes a cada tratamento. 
Houve a aplicação de adubação química com ureia (0,94 g vaso-1), cloreto de potássio 
(0,49 g vaso-1) e superfosfato simples (1,96 g vaso-1), seguindo a recomendação para 

a cultura (LIMA et al., 2010). 

Os tratamentos com as coberturas mortas (palha de carnaúba, pó de serra e mulching 
plástico) serão aplicados logo em seguido ao desbaste das plantas, de modo a não 
comprometer a emergência das plântulas, sendo postas na superfície do solo de cada 

vaso corresponde ao tratamento. 

O monitoramento do ensaio foi diário no intuito de evitar o ataque de pragas e infestação 
de doenças. 

Ao final do período experimental, foram realizadas coletas de amostras de solo de cada 
tubo na profundidade de 20 cm, nas repetições de cada tratamento, homogeneizadas 
formando uma amostra composta por tratamento, logo em seguida forma 
acondicionadas em sacos plásticos correspondente a cada tratamento da condutividade 
elétrica do extrato de saturação e pH. 

A salinidade do solo, expressa em Condutividade Elétrica do extrato de saturação – 
CEes, foi estimada a partir da CE 1:2,5. Para estimar a CEes, medida padrão para a 
análise de resposta das culturas à salinidade, a partir da CE1:2,5, usou-se as amostras 
de solo coletadas durante o período do experimento nas diferentes datas. A obtenção 
do extrato, após uma noite do preparo da pasta, seguiu o método padrão, que consiste 
na separação do extrato da pasta utilizandose funil de buckner com papel de filtro, 
acoplado a um kitasato e uma bomba de sucção. As medições serão realizadas segundo 
os padrões do U.S. Salinity laboratory Staff, apresentados por Richards (1954), sendo 
a salinidade expressa em condutividade elétrica do extrato de saturação do solo (CEes) 
em dS m1 a 25oC. Para obtenção do extrato, foram colocados 300 g de solo seco ao ar 
e acrescenta-se água até atingir a saturação, obtendo-se, assim, a da pasta de 
saturação. A condutividade elétrica (CE 1:2,5) será determinada no sobrenadante a 
partir da mistura, base peso, de uma parte de solo para duas e meia de água destilada, 
conforme metodologia proposta pela EMBRAPA (2009). O sobrenadante foi obtido 
pesando amostras de 30 g de solo, o qual foi colocado em um Erlenmeyer de 125 mL, 
em seguida, foram adicionados 75 mL de água destilada, e agitados a uma rotação de 
350 rpm durante 10 minutos. Após a agitação as amostras ficarão em repouso por uma 
hora antes da medição da CE. 

A determinação da condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes), foi estimada 
a partir de equação de regressão, desenvolvida pela metodologia do eixo principal 

reduzido, conforme Menk e Igue (1992), a partir da CE 1:2,5 versus CEes. 

A cada dez dias após o início da aplicação da água salina, forma realizadas as coletas 
de água percolada de cada tubo, e acondicionadas em garrafas plásticas e enviadas ao 
laboratório para determinação da condutividade elétrica e do pH da água percolada, 
conforme metodologia descrita pela EMBRAPA (2009). 
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Os resultados das variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey com p < 0,05 (comparação das doses de gesso) 

utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). 

 
Resultados e Discussões 

 

Observa-se na figura 1, que os tratamentos que tiveram a presença do mulching (T16, 
T12, T8 e T4) apresentaram os maiores valores de condutividade elétrica do estrato de 
saturação, os tratamentos apresentaram esse resultado devido o mulching ser um 
material feito de plástico, que causa baixa evaporação e baixa lixiviação, fazendo com 
que os sais se acumulem no solo. Em seguida do mulching, o pó de serra apresenta 
valores elevados com os tratamentos T15, T11, T7 e T3. E a última cobertura feita de 
palha de carnaúba com os tratamentos T14, T10, T6 e T2. 

Barbosa et al. (2005), trabalhando com 5 níveis de salinidade da água de irrigação em 
um Argissolo Amarelo distrófico, observaram que em todos os tratamentos ocorreu 
aumento considerável do pH, da condutividade elétrica do solo, da relação de adsorção 
de sódio e da percentagem de sódio trocável, sendo este aumento mais acentuado 
quando a irrigação foi mais frequente. 

Observa-se na figura 2 o resultado dos valores do pH do solo, onde em todos os 16 
tratamentos houve apenas uma ligeira diminuição do pH em relação ao anterior que era 
de 6,0. Mesmo com o aumento da salinidade, ausência e a presença dos diferentes 
tipos de cobertura morta não houve uma variação considerável. 

 
Conclusão 

 

A cobertura morta artificial mulching plástico influenciou negativamente na 
condutividade elétrica do solo. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 – Composição química das águas de irrigação usadas no experimento. 

 

 

Tabela 2. Atributos químicos e classificação textural do solo utilizado no experimento. 

 

 

Tabela 3. Composição química do esterco bovino utilizado no experimento. 
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Figura 1 – Valores médios da condutividade elétrica do estrato de saturação (CEes). 

 

 

Figura 2 – Valores médios do pH do solo após o experimento. 
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TÍTULO: Teor de taninos da espécie sabiá (Mimosa caesapiniifolia ) com 8 anos de 

idade em plantio comercial 

Resumo 

Os taninos vegetais são substâncias que estão presentes em várias partes da planta, 
como frutos, sementes, raízes, cerne da madeira e na casca de diversas espécies 
florestais, e são conhecidos por serem naturais e pela sua potencialidade em funções 
industriais. O estudo objetivou analisar o teor de sólidos totais, de taninos condensados 
e não taninos presentes na casca do sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) com 8 anos de 
idade. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, extração, tanino. 

TITLE: Tannin content of the species sabiá (Mimosa caesapiniifolia) at 8 years of age in 

commercial planting 

Abstract 

 

Vegetable tannins are substances that are present in various parts of the plant, such as 
fruits, seeds, roots, heartwood and bark of several forest species, and are known for 
being natural and for their potential in industrial functions. The study aimed to analyze 
the content of total solids, condensed tannins and non-tannins present in the bark of the 

thrush (Mimosa caesalpiniifolia) at the age of 8 years. 

 
 
Keywords: Sustainability, extraction, tannin. 

Introdução 

Os taninos vegetais são substâncias que estão presentes em várias partes da planta, 
como frutos, sementes, raízes, cerne da madeira e na casca de diversas espécies 
florestais, e são conhecidos por serem naturais (PAES et al., 2006a; PAES et al., 
2006b). Sua utilização vem se tornando abrangente ao longo dos anos em função da 
preocupação com meio ambiente, já que este, substitui agentes químicos (PAES et al., 
2010), a exemplo do furfural (PANSHIN et al., 1962). Seu percentual pode variar entre 
indivíduos da mesma espécie em função da época de coleta em detrimento da fenologia 
de algumas plantas (AZEVEDO et al., 2017). Dentre suas diferentes fo rmas de 
utilização, se destacam: produção de adesivo de madeira (AZEVEDO et al., 2015), 
indústria de petróleo como agentes de suspensão, dispersantes e fluidificantes em lama 
de perfuração, controlando a viscosidade de argilas na perfuração de poços (PANSHIN 
et al., 1962), fabricação de tintas e adesivos especiais para madeira (VIEIRA et al., 
2014) e derivados, em países como Austrália e África do Sul (TRUGILHO et al., 1997), 
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além da importância no curtimento de couros e peles (PAES et al., 2006), bastante 
empregado no Nordeste do Brasil. Recentemente foi comprovada a eficiência dos 
taninos de algumas espécies como ação inibitória contra diferentes espécies de 
microrganismos cariogênicos, sem causar toxicidade sobre células eucarióticas ou 
atividade mutagênica (ARAÚJO et al., 2017). A espécie florestal mais importante como 
produtora de tanino veget al no Brasil é a Acácia meanrsii, uma espécie exótica, 
popularmente conhecida como acácia negra, sendo ela bastante cultivada no estado do 
Rio Grande do Sul, onde em 2016 atingiu uma produtividade de 195.913 t de casca para 
produção de taninos (IBGE, 2017). Na região Nordeste, o angico-vermelho 
(Anadenanthera colubrina var. cebil), é a única fonte de taninos utilizada, sendo 
empregada nos curtumes tradicionais locais, que exploram exclusivamente suas cascas 
(PAES et al., 2006a). Essa prática de extração extrativista, é realizada sem o manejo 
adequado, o que quase sempre leva a morte da planta, em função de seu anelamento 
no momento da coleta da casca. Dados do IBGE, (2017) mostram que em 2016 houve 
uma quantidade produzida de 95 t de casca de angico vermelho, valor esse 15,2% 
inferior ao ano anterior. Paes et al., (2006) já relatavam, o desaparecimento desta 
espécie na paisagem do Semiárido Nordestino. Em busca de alternativas para a 
redução do impacto sobre o angico ver melho, vários pesquisadores estão identificando 
nas espécies nativas do bioma Caatinga, possíveis produtoras de taninos vegetais 
(AZEVEDO et al., 2017; PAES et al., 2006; CALEGARI et al., 2016; LOPES et al., 2015). 
Algumas espécies estão sendo analisadas, a exemplo da jurema-preta (Mimosa 
tenuiflora), cajueiro (Anacardium occidentale), jurema-vermelha (Mimosa arenosa), 
sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), entre outras. Atualmente, esta região vem investindo em 
plantios florestais para fins madeireiros, como exemplo o Eucalipto e Acácia mangium, 
que apesar de serem exóticas, vem apresentando um bom desenvolvimento, e 
apresentam boa quantidade de taninos condensados (TRUGILHO ET AL., 2003; 
UCELLA FILHO et al., 2017). O sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) se destaca no Nordes te 
como uma das principais fontes de estacas para cercas, além de fonte de energia 
(carvão e lenha), em função da alta densidade (0,87 g cm-3) e teor de carbono fixo de 
aproximadamente (73%) (RIBASKI et al., 2003). A identificação de taninos condensados 
nas partes desta planta, poderá agregar ainda mais valor a espécie analisada. Alguns 
estudos mostram que existem outras espécies florestais, além do Angico vermelho, c 
om potencial tanífero na região nordeste, porém pouco ou nada se sabe, sobre qual a 
melhor idade para se coletar as cascas e obter a maior concentração de taninos 
vegetais. Além de incentivar o plantio de espécies arbóreas para suprir a demanda deste 
produto florestal não madeireiro tão explorado na r 
 
Metodologia 

 
Distribuição de coletas 

Este trabalho foi desenvolvido ao longo dos anos. A coleta do material, no caso a casca 
do Sabiá, foi realizado em novembro de cada ano. Este mês foi escolhido por ser 
considerado período seco, o que fui observado na literatura maior concentração de 
taninos na casca. Seleção do material de estudo 

Para este estudo foram utilizadas 05 (cinco) plantas de Mimosa caesapiniifolia a ser 
escolhida em plantio comercial com 5 (cinco) anos de idade, que vegetam no Campus 
de Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/ Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte - UFRN. A coleta deverá acontecer em novembro de 2019. As árvores 
estudadas foram selecionadas em função do vigor, sendo escolhidas aquelas com 
ausência de ataque de pragas e doenças. 
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Coleta da casca 

As cascas (porção viva das mesmas) foram retiradas em amostras no tronco, galhos e 
ramos com diâmetro de até 2 cm para cada planta, afim de representar toda a árvore, e 
foi determinado o diâmetro da casca com uso de um paquímetro. O material foi cortado 
com auxílio de um facão, em fragmentos menores, de aproximadamente 3 x 2 cm, e 
serão secos ao ar e moídos em moinho do tipo Willey, para obter um material de menor 
granulometria. Para evitar o aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia 
causar alterações na composição química dos taninos, o processo de moagem será 
realizado com paradas constantes, sempre que as partes cortantes do moinho ficarem 
aquecidas. Para as análises, os materiais serão classificados, e será utilizada a porção 
que passar pela peneir a de 16 “mesh” (1,00 mm), e ficar retida na de 60 “mesh” (0,25 
mm). A serragem obtida será homogeneizada e o teor de umidade (base seca) 
determinado, para permitir os cálculos em base seca, do teor de taninos presentes em 
cada amostra. Extração para quantificação das substâncias tânicas As substâncias 
tânicas contidas nos materiais serão e xtraídas em água destilada. Para as ex¬trações 
serão tomadas, de cada material, três amostras de 25 g de material seco. As amostras 
serão transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, aos quais 
serão adicionados 250 mL de água destilada (re¬lação 1:10 p/v) e submetidas à fervura, 
sob refluxo, por duas horas. Cada amostra será submetida a duas sequências de 
extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. Após cada 
extração, o material será passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) e em um 
tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato obtido será 
homogeneizado e filtrado em funil de vidro sinterizado de porosidade 2. Em seguida, 
será concentrado para 250 mL pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo 
Soxhlet. Após a concen¬tração três alíquotas de 50 mL serão retiradas de cada extrato. 
Duas alíquotas serão utilizadas para a determinação do teor de taninos condensados 
(TTC) e uma será evaporada em estufa a 103 ± 2 ºC por 48horas, para a determinação 
da porcentagem de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). 

TST(%)= Mi – Mf * 100 (1) Mi Em que: TST(%) = Teor de sólidos totais em porcentagem; 
Mi = Massa seca da amostra em gramas; 

Mf = Massa do extrato, após a secagem, e m gramas. 

Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) presente em cada amostra, 
será empregado o método de Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, 
aos 50 mL do extrato bruto serão adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL 
de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura será submetida à fervura sob refluxo por 
30 minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, será empregado filtro de papel posto 
em funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no 
filtro será seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida será calculado o índice 
de Stiasny (Equação 2). 

I(%)= (M2 / M1) * 100 (2) Em que: 

I(%) = Índice de Stiasny em porcentagem; 

M1 = Massa de sólidos em 50 mL de extrato; 

M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeido. 
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A quantidade de taninos presente em cada amostra será obtida ao multiplicar o índice 
de Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

TTC(%) = TST * I / 100 (3) Em que: 

TTC (%) = Teor de taninos condensados em porcentagem; 

TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); 

I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

O teor de não taninos será obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o teor 
de taninos condensados obtido de cada amostra. Avaliação dos resultados Para a 
avaliação dos resultados será utilizado um delineamento inteiramente casualisado, onde 
as análises estatísticas serão processadas por meio do Sistema de Análises Estatísticas 
e Genéticas (SAEG), desenvolvido pela Central de Processamentos de Dados da 
Universidade Federal de Viçosa, sendo analisado o teor de sólidos totais (TST), índice 
de Stiasny, teor de taninos condensados (TTC) e de não taninos na casca da planta. 
Por se tratar de dados em porcentagens, os valores serão transformados em arcsen[raiz 
quadrada (valores em porcentagem/100)]. Esta transformação, sugerida por Steel e 
Torrie (1980), é necessária para homogeneizar as variâncias e permitir a análise dos 
dados. 

 

Resultados e Discussões 

 
A coleta do material foi realizada no dia vinte e oito do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte (28/02/2020), período no qual a Mimosa caesalpiinifolia apresentava 
presença excessiva de folhas novas (verde) e ramos jovens, nos quais apresentavam 
um grande número de acúleos. O período da coleta antecede o período de floração da 
espécie, pois em geral, a floração da Mimosa caesalpiinifolia ocorre entre os meses de 
abril a junho. E por isso, entende-se que, o período da coleta contempla o período que 
a Mimosa caesalpiinifolia estaria sendo polinizada para uma futura floração, sendo a 
polinização essencialmente entomófila, por espécie apícola. 

Diante do cenário atual, com a pandemia do vírus covid-19, tornou-se impossibilitado o 
desenvolvimento da pesquisa dentro das universidades por conta do distanciamento 
social, visando à segurança de todos. Com isso, a pesquisa ficou estacionada e sem 
condições de avanço, fazendo com que o estudo não fosse desenvolvido e concluído 
dentro do prazo estabelecido. E por isso, de todos os passos da metodologia, só foi 
possível realizar a coleta do material. 

 
Conclusão 

 
Sem conclussões.  
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TÍTULO: Avaliação física e da composição centesimal da manga em calda elaborada 

com a variedade Tommy Atkins 

Resumo 

Devido ao excelente sabor aliado às boas características nutritivas e funcionais, a 
cultura da manga ganhou importância econômica, estando entre as dez culturas mais 
plantadas no mundo, e se apresenta como um das principais culturas das regiões 
tropicais. Sabe-se que o processamento de frutas em calda é uma alternativa 
promissora para a sua conservação por proporcionar um sabor agradável, com o 
aumento da doçura, e permitir uma boa conservação do produto por tempos longos. 
Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho, avaliar as características físico-químicas 
da manga em calda elaborada com a variedade Tommy Atkins. As formulações da calda 
foram constituídas de água potável (1L), sacarose (açúcar cristal = 1.500 g para as duas 
formulações), glicose de milho (F1 = 0 g e F2 = 300 g) e ácido cítrico (3,75 g). Os 
produtos obtidos foram avaliados nos parâmetros físico-químicos de umidade, sólidos 
solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT), relação SST/ATT, pH, proteínas, 
lipídios, resíduo mineral fixo (cinzas), açúcares redutores e açúcares não redutores. A 
variedade Tommy Atkins atendeu aos requisitos de manga em calda, visto que os 
resultados das análises físico-químicas foram muito satisfatórios para ambas as 
formulações. 
 
Palavras-chave: Tecnologia; Fruta em calda; Tommy Atkins 

TITLE: PHYSICOCHEMICAL EVALUATION OF MANGO IN SYRUP PREPARED WITH 

THE TOMMY ATKINS VARIETY 

Abstract 

Due to the excellent taste combined with good nutritional and functional characteristics, 
mango culture has gained economic importance, being among the ten most planted 
crops in the world, and presents itself as one of the main crops of tropical regions. It is 
known that the processing of fruits in syrup is a promising alternative for its conservation 
because it provides a pleasant flavor, with the increase of sweetness, and allow a good 
conservation of the product for long times. In this sense, the objective of this work was 
to evaluate the physicochemical characteristics of mango in syrup elaborated with the 
Tommy Atkins variety. The formulations of the syrup consisted of drinking water (1L), 
sucrose (crystal sugar = 1,500 g for both formulations), corn glucose (F1 = 0 g and F2 = 
300 g) and citric acid (3.75 g). The products obtained were evaluated in the 
physicochemical parameters of moisture, total soluble solids (TSS), total titratable acidity 
(ATT), SST/ATT ratio, pH, proteins, lipids, fixed mineral residue (ash), reducing sugars 
and non-reducing sugars. The Tommy Atkins variety met the requirements of mango in 
syrup, since the results of the physicochemical analyses were very satisfactory for both 
formulations. 
 

Keywords: Technology; Fruit in syrup; Tommy Atkins(C) 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3798 

 

Introdução 

O Brasil é um celeiro de espécies frutíferas, consequência da sua grande extensão 
territorial, posição geográfica e das condições edafoclimáticas. De todo território 
nacional, o Nordeste destaca-se por produzir grande variedade de frutos tropicais e 
subtropicais, em decorrência do clima seco e do alto nível de exposição solar, permitindo 
uma boa produtividade (IBRAF, 2014). Segundo Matos (2000) devido ao excelente 
sabor aliado às boas características nutritivas e funcionais, a cultura da manga ganhou 
importância econômica, estando entre as dez culturas mais plantadas no mundo, e se 
apresenta como um das principais culturas das regiões tropicais. De acordo com a 
Pesquisa Agrícola dos Municípios (PAM) do IBGE, a produção nacional de manga foi 
de 1.002.189 toneladas no ano de 2016. A manga é uma das frutas mais procuradas 
mundialmente, e a variedade Tommy Atkins possui maior participação no mercado 
mundial, devido, principalmente, à coloração intensa, ao bom rendimento e à resistência 
ao transporte em longas distâncias (Neves, 2009). A partir da manga, podem-se 
preparar produtos minimamente processados, doces em calda (fatias, pedaços ou 
rodelas), néctar, polpa, doce em massa ou mangada, suco simples e concentrado, 
congelado, geleias, fatias ou pedaços congelados ou refrigerados, fatias cristalizadas, 
cereais de manga, vinho e vinagre e ainda produtos menos conhecidos, como produtos 
de manga verde ou imatura, conhecidos na índia como “amchur” ou “amchoor” e o 
“chutney” (Manica et al., 2001). A fruta em calda é considerada mundialmente como um 
produto de primeira linha das indústrias de conservas de frutas e tem ampla aceitação 
pelos consumidores (Sabedot, 2010). De acordo com a legislação brasileira, a fruta em 
calda é definida como o produto obtido de frutas inteiras ou em pedaços, com ou sem 
sementes ou caroços, com ou sem casca, e submetidas a cozimento incipiente, 
envasadas em embalagens de lata ou vidro, praticamente cruas e cobertas com calda 
de açúcar. Depois de envasado e fechado, o produto é submetido a um tratamento 
térmico adequado (Confederação Nacional de Saúde, 1979). Sabe-se que o 
processamento de frutas em calda é uma alternativa promissora de conservação de 
frutas por proporcionar um sabor agradável, com o aumento da doçura, e permitir uma 
boa conservação do produto por tempos longos. Nesse sentido, objetivou-se com este 
trabalho, avaliar as características físico-químicas da manga em calda elaborada com a 
variedade Tommy Atkins. 
 
Metodologia 

 
2.1. Material As frutas utilizadas no processamento foram adquiridas no comércio local 
de Sousa - PB e transportadas até a área de recepção do setor agroindustrial de frutas 
e hortaliças do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - 
Unidade São Gonçalo, selecionadas com grau de maturação regularmente uniforme, 
em bom estado de sanidade e livres de avarias. As formulações da calda foram 
constituídas de água potável, sacarose (açúcar cristal), glicose de milho e ácido cítrico 
(Tabela 1). Tabela 1 – Formulações utilizadas na elaboração das caldas. Formulação 
Água (L) Sacarose (g) Glicose (g) Ácido cítrico (g) F1 1 1.500 0 3,75 F2 1 1.500 300 
3,75 2.2. Métodos 2.2.1 Elaboração da manga em calda O produto foi elaborado de 
acordo com as etapas a seguir: Após a seleção as mangas foram lavadas e sanitizadas, 
mantendo-as por um período de 15 minutos em uma solução de hipoclorito de sódio, na 
concentração de 200 ppm (0,02 %) de cloro ativo, assim como todos os utensílios 
utilizados no processamento do material, como tábuas, bancadas e facas. O 
descascamento e descaroçamento realizado manualmente com a utilização de facas de 
aço inoxidável, sendo em seguida cortadas em cubos uniformes com tamanho de 15 
mm. O branqueamento foi feito pela aplicação de vapor diretamente sobre a matéria-
prima, a uma temperatura próxima de 100 ºC durante 2 minutos, posteriormente 
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realizou-se o resfriamento em câmara fria, para dar firmeza e interromper o 
aquecimento. Fez-se o preparo da calda separadamente em tachos de inox com 
agitação e as impurezas coaguladas removidas com escumadeira. A calda foi 
previamente aquecida por um período mínimo de 5 minutos em ebulição para eliminar 
os resíduos de anidrido sulfuroso (SO2), provenientes do açúcar, que poderiam formar 
gás sulfídrico em contato com metais da embalagem acelerando a corrosão, em seguida 
filtrada para eliminar impurezas contidas no açúcar (Torrezan, 2000). O envase foi 
realizado manualmente, sendo os cubos de manga colocados em potes de vidro com 
capacidade de 500 g, com a adição do xarope logo em seguida, controlando a 
temperatura, em torno de 75 °C, deixando um espaço livre equivalente a 10 % do volume 
da embalagem, a fim de evitar deformação por dilatação durante o aquecimento. Após 
o tratamento térmico onde os vidros foram deixados totalmente submersos no “banho-
maria” durante 15 minutos, os doces foram identificados e armazenados à temperatura 
ambiente para a realização das avaliações. 2.2.2 Avaliação físico-química As 
características físico-químicas dos ensaios de manga em calda foram comparadas as 
da manga in natura, para identificar a influência do processamento na composição 
química da matéria-prima. A análise de umidade foi realizada segundo a técnica 
gravimétrica, com o emprego do calor em estufa a 105 °C, por 24 horas. Para a 
determinação de cinzas, a amostra foi evaporada em banho-maria, seca em chapa 
elétrica, carbonizada em temperatura baixa e incinerada em mufla a 550 ºC, até 
eliminação completa do carvão (AOAC, 2012). O extrato etéreo (lipídios) e substâncias 
lipossolúveis foram extraídos nas amostras com solvente orgânico (éter etílico) usando 
o aparelho de extração contínua tipo Soxhlet, segundo método da AOAC (2012). 
Obteve-se a proteína pelo Método de Kjeldahl, para o cálculo usou-se o fator de 
conversão 6,5 (IAL, 2008). Os teores de sólidos solúveis totais (SST) foram 
determinados por refratometria, utilizando-se um refratômetro portátil, marca 
Instrutherm, modelo TR-30ACT para manga in natura e modelo RT-60ACT para a calda 
e os cubos, os resultados expressos em º Brix (IAL, 2008). A acidez total titulável 
expressa em gramas de ácido cítrico por 100 gramas de amostra. Pesou-se 5 g da 
amostra homogeneizada em Erlenmeyer, diluiu-se com aproximadamente 100 mL de 
água destilada e adicionou 0,3 mL de solução de fenolftaleína. A Titulação foi realizada 
com solução de hidróxido de sódio 0,1 M com agitação constante, até atingir coloração 
rósea persistente por 30 segundos (IAL, 2008). A relação entre os sólidos solúveis 
totais/acidez total titulável (SST/ATT) foi obtida pela razão das medidas. Para a 
determinação do pH, utilizou-se um pHmetro. As amostras foram diluídas na proporção 
de 1:10 (p/v), em água destilada, o eletrôdo foi imerso na solução e aguardou-se a leitura 
do equipamento (IAL, 2008). Os açúcares redutores e não redutores, foram 
determinados utilizando-se o método de Lane-Eynon. O cálculo das quantidades de 
açúcares foi realizado por meio de equações (Equações 1, 2 e 3). Glicídios redutores 
em glicose (%) = (100 ×250 × T)/(V× P) (1) Glicídios totais em glicose (%) = (100 ×500 
× T)/(V× P) (2) Onde: T = título da solução de Fehling em açúcar redutor (0,05) V = 
Volume da amostra gasto na titulação em mL P = peso da amostra em gramas % de 
Açúcares não redutores = (% glicídios totais - % glicídios redutores) x 0,95 (3) A cor foi 
mensurada em Colorímetro Minolta (CR-400, Konica Minolta, Sensing Inc.) sistema 
CIELAB (L*a*b*), Em relação ao sistema CIELAB L* a* b*, o valor L* expressa à 
luminosidade ou claridade da amostra que pode variar de 0 a 100. a* está relacionado 
com valores positivos indicação a coloração vermelha e quando negativos a coloração 
verde e b* está relacionado à intensidade da cor amarela quando os valores são 
positivos, e azul quando negativos (Prati et al., 2005) . Para a determinação de 
carotenoides totais, pesou-se em béquer, 1g da amostra de cada tratamento. A amostra 
foi submetida à extração de pigmentos com acetona pura gelada, por meio de 
maceração durante 10 minutos, o extrato foi filtrado para retirada de interferentes e logo 
em seguida foi colocado em funil de separação, adicionado 20 mL de éter de petróleo e 
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lavado com 2 litros de água destilada para retirada total da acetona, após a remoção da 
acetona, o extrato com o pigmento foi aferido para o volume final de 30 mL de éter 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos para as análises físico-químicas foram umidade, sólidos solúveis 
totais (SST), acidez total titulável (ATT), relação SST/ATT, pH, proteínas, lipídios, 
resíduo mineral fixo (cinzas), açúcares redutores e açúcares não redutores, cor e 
carotenoides totais (Tabelas 2 e 3). Tabela 2 – Avaliação físico-química da Manga in 
natura e da Manga em Calda. Análises Manga in natura Manga em Calda F1 F2 
Umidade (%) 83,12 ± 0,33 a 49,42 ± 0,24 b 49,27 ± 0,62 b Sólidos Solúveis Totais - SST 
(°Brix) 15,03 ± 0,05 c 30,53 ± 0,11 b 40,03 ± 0,05 a Acidez - ATT (g de ácido cítrico/100 
g) 0,30 ± 0,02 c 0,39 ± 0,02 b 0,46 ± 0,01 a Relação SST/ATT 50,76 ± 0,02 b 79,67 ± 
0,02 b 87,92 ± 0,02 a pH 4,16 ± 0,01 a 3,91 ± 0,04 b 3,54 ± 0,13 c Proteínas (g/100 g) 
0,39 ± 0,07 ab 0,48 ± 0,04 a 0,33 ± 0,05 b Lipídios (%) 0,54 ± 0,21 a 0,49 ± 0,07 b 0,50 
± 0,07 b Resíduo Mineral Fixo - Cinzas (%) 0,35 ± 0,03 a 0,21 ± 0,02 b 0,21 ± 0,03 b 
Açúcares Redutores (% em glicose) 4,40 ± 0,09 c 21,80 ± 0,96 b 25,66 ± 1,09 a Açúcares 
Não Redutores (% em glicose) 6,56 ± 0,04 c 24,46 ± 0,21 b 30,76 ± 0,82 a Médias 
seguidas por letras distintas na mesma linha diferem pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade. Médias seguidas de desvio padrão. Os valores de umidade diferem 
estatisticamente ao comparar a manga in natura e a manga em calda. A umidade 
determinada para manga in natura foi de 83,12 %, superior ao encontrado por Marques 
et al. (2010) que ao avaliar a composição centesimal e de minerais de casca e polpa de 
manga (Mangifera indica L.) cv. Tommy Atkins determinou o teor de umidade para 
manga in natura igual a 82,11 %, e inferior ao determinado por Martim (2006) que ao 
estudar as características de processamento da manga desidratada (Mangifera indica 
L.) variedade Tommy Atkins obteve 86,48 % de umidade para manga in natura. Não 
houve diferença significativa entre os dois tratamentos utilizados na elaboração da 
manga em calda. Ao comparar a manga in natura com o tratamento F1 a diminuição do 
teor de umidade foi de 59,45 % e quando comparada com o F2 o decréscimo foi de 
59,27 %. Para a fruta, o teor de sólidos solúveis totais (SST) foi de 15,03 °Brix, similar 
ao valor encontrado por Silva et al. (2009) para manga Tommy Atkins que obteve 14,7 
°Brix. Para a formulação F1 (elaborada com 1.500 g de sacarose), o °Brix da calda foi 
30,53, e para a formulação F2 (com 1.500 g de sacarose e 300 g de glicose) foi de 
40,03, ambos os resultados estão em concordância com a legislação para esse produto 
(Brasil, 1978). Os resultados foram obtidos após o equilíbrio osmótico e tiveram aumento 
de 15,5 °Brix para a formulação F1 e 25°Brix para a F2, em relação à manga in natura. 
Esse aumento elevado dos teores de sólidos solúveis totais em relação à fruta in natura 
está relacionado à quantidade de sacarose e glicose utilizadas na elaboração da calda. 
Para esse parâmetro analisado houve diferença significativa entre os tratamentos. A 
acidez total titulável (ATT) da manga in natura, expressa em ácido cítrico foi de 0,30, 
maior que o registrado por Silva et al. (2009) que encontrou 0,17 para polpa de manga 
Tommy Atkins. O Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e 
Qualidade para Polpa de Manga, estabelece que a ATT mínima deve ser 0,32 (Brasil, 
2000). Os resultados obtidos na análise de acidez diferiram estatisticamente ao nível de 
5 %. Para a elaboração de manga em calda foi adicionado ácido cítrico (em ambos os 
tratamentos houve adição de 3,75 g). A adição desse ácido favoreceu o aumento da 
acidez ao comparar a manga in natura com o produto final. Apesar de adicionar a 
mesma quantidade de ácido cítrico nos tratamentos, os resultados diferiram pelo teste 
de Tukey (p≤0,05). Para o tratamento F1 a acidez foi 0,39, já o tratamento F2 obteve 
0,46 de ATT. A relação SST/ATT é avaliada como um aspecto de qualidade do produto, 
uma vez que serve como indicativo do sabor da fruta, consequência do balanceamento 
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entre os constituintes de sabor doce e ácido (Cardoso et al., 2010). A relação SST/ATT 
obtida para a manga in natura foi de 50,76, Silva et al. (2012) ao avaliar esse parâmetro 
para manga Tommy Atkins registrou 8,51. A diferença entre os valores pode ser 
justificada ao observar os dados de SST e ATT. Quando comparados os parâmetros de 
sólidos solúveis totais e acidez com os dados obtidos pelos autores, notou-se que a 
manga utilizada no processamento possuía sabor mais doce e menos ácido, e os 
autores encontram SST igual a 7,33°Brix e ATT 0,87. No presente trabalho os mesmos 
parâmetros foram analisados e os valores detectados foram 15,03°Brix e acidez igual a 
0,30. Silva et al. (2009) também verificaram a relação SST/ATT da manga Tommy e 
obteveram resultado igual a 86,5, cuja acidez foi 0,17 e os SST 14,7. A formulação F1 
obteve SST/ATT correspondente a 79,67 e a formulação F2, o resultado foi 87,92. 
Quanto maior o resultado para a relação SST/ATT, mais saboroso tende a ser o produto, 
devido ao equilíbrio entre o teor de açúcares e a acidez (Souza & Cól, 2014). A manga 
é considerada uma fruta ácida por possuir valores de pH abaixo de 4,5 (Benevides et 
al., 2008). Os resultados obtidos para o pH da manga in natura e para as formulações 
F1 e F2, foram respectivamente, 4,16, 3,91 e 3,54, tais valores diferiram 
estatisticamente ao nível de 5%. Observando a Tabela 2, a relação pH/acidez mostra-
se coerente, quanto maior o pH, menor a acidez obtida para a manga in natura e para 
a manga em calda. O valor do pH tem influência sobre a vida de prateleira dos alimentos, 
impedindo a multiplicação de microrganismos e reduzindo o escurecimento enzimático. 
(Cardoso, et al., 2010). Quanto ao teor de proteínas, os resultados obtidos foram 
próximos, porém houve diferença entre as formulações F1 e F2, com teores 
equivalentes a 0,48 g/100 g e 0,33 g/ 100g respectivamente. Pode-se verificar que a 
formulação elaborada com adição de glicose obteve menor teor de proteínas, 
consequência da reação entre a glicose e as proteínas da fruta durante o tratamento 
térmico por reação de Maillard. (Melo Filho & Vasconcelos, 2011). A quantidade de 
proteínas presente na manga in natura foi inferior a constatadas por Marques et al. 
(2010) que em suas análises verificaram 0,44 g de proteínas em 100 g da amostra. O 
teor de lipídios obtido para a manga in natura (0,54) foi menor que o detectado por 
Marques et al. (2010) que constataram 0,61 g de lipídios/100 g da amostra. Houve 
variação significativa entre a manga in natura e os tratamentos aplicados para a 
avaliação do teor de lipídios, os resultados avaliados para a formulação F1 e F2 foram 
similares, não havendo diferença entre eles, cujos teores foram 0,49 e 0,50, 
respectivamente. Ao observar a Tabela 2 percebe-se que houve diferença entre os 
resultados alcançados para a determinação do resíduo mineral fixo (cinzas) quando 
comparados a manga in natura com a manga em calda, o teor de cinzas para a manga 
in natura foi equivalente a 0,35, compatível com o registrado por Marques et al. (2010) 
que foi 0,34, os mesmos autores identificaram os minerais presentes na polpa da manga 
Tommy, dentre eles, encontram-se em maior quantidade o potássio, o cálcio, o sódio e 
o magnésio. Entre os tratamentos não houve diferença, o teor de cinzas para ambos os 
tratamento foi de 0,21. O teor de açúcares redutores determinado para manga in natura 
foi 4,40 %, superior ao registado por Marques et al. (2010) que ao avaliar composição 
centesimal e de minerais de casca e polpa de manga Tommy Atkins encontram 4,13 
g.100-1. Para açúcares não redutores foi constatado o teor de 6,56 %, menor que o 
apresentado pelos mesmos autores que obteveram 8,94 g.100-1 em suas análises. Ao 
comparar os tratamentos, o conteúdo de açúcares redutores e não redutores se 
mostraram diferentes estatisticamente. O tratamento F1 (elaborado com menor 
concentração de açúcar e nenhuma adição de glicose) possuiu resultados menores para 
açúcares redutores (21,80 %) e não redutores (24,46 %) que o tratamento F2 com 25,66 
% e 30,76 % respectivamente. O teor de açúcares não redutores foi superior ao de 
açúcares redutores tanto na manga em calda, quanto na manga in natura. Tabela 3 – 
Teor de carotenoides totais e cor em manga in natura e manga em calda Amostras 
Carotenoides µg/g de amostra COR L* a* b* Manga in natura 566,1 ± 0,1 a 42,1 1,02 
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35,6 Ensaio 1 389,5 ± 0,2 b 39,32 -0,88 33,33 Ensaio 2 254,5 ± 0,3 c 39,75 -1,57 27,66 
Médias seguidas por letras distintas na mesma linha diferem pelo teste de Tukey, a 5% 
de probabilidade. Médias seguidas de desvio padrão. Nota-se que em relação ao teor 
de carotenoides, na manga in natura foi mais elevado do que nos ensaios. Oliveira et 
al. (2011) identificaram na polpa da variedade Tommy Atkins a presença carotenoides 
180,2 μg.100g-1. De acordo com Rodriguez-Amaya (1999) o uso de temperaturas 
amenas ou elevadas pode causar a degradação do caroteno, pois apresentam 
estruturas relativamente instáveis. Para elaboração das mangas em calda, houve a 
necessidade de aplicar a pasteurização, esta tecnologia com fim conservador, pode ter 
interferindo significativamente nos teores de carotenoides totais. No entanto, o ensaio 2 
apresentou maior perda deste constituinte, fato que pode ser explicado pela presença 
de glicose que em contato com o açúcar pode ter produzido maiores temperaturas 
internas durante a pasteurização. Nos resultados de cor das formulações há decréscimo 
dos valores de L* a* e b* quando relacionado com a manga in natura. Conferindo 
destaque para a* que passou de valor positivo quando na manga in natura a negativo 
quando nos ensaios. Estes resultados podem estar relacionados com a aplicação de 
temperatura acima da ambiente, durante a pasteurização que degradou parte dos 
constituintes de cor. Pode também ter ocorrido reação entre a glicose e as proteínas da 
fruta durante o tratamento térmico com o desenvolvimento de pigmentos marrons 
característico da reação de Maillard, no qual a taxa de escurecimento depende da 
atividade de água do produto, que em valores elevados de atividade de água, com os 
obtidos para a manga em calda, a taxa de escurecimento é baixa (Melo Fillho & 
Vasconcelos, 2011). Portanto, a perda da coloração não promoveu perda da qualidade 
do produto, tendo em vista que os ensaios após o processamento ainda apresentaram 
coloração atrativa. 
 

Conclusão 

 
O processamento de manga em calda é uma alternativa para difundir o produto na forma 
de conserva, ainda não produzida industrialmente, e a utilização da variedade Tommy 
Atkins atendeu aos requisitos do produto, visto que os resultados das análises físico-
químicas foram muito satisfatórios para ambas as formulações. A composição química 
da manga em calda, em geral conservou os componentes próprios da fruta, com 
exceção da quantidade de açúcares que aumentou e do teor de carotenoides que 
diminuiu. 
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TÍTULO: Ostra congelada: produto seguro? 

Resumo 

 

As ostras são moluscos bivalves e filtradores, sendo esta última característica o meio 
pelo qual este molusco obtém alimento e oxigênio. O Estado de Santa Catarina é o 
principal produtor de ostra nacional, sendo esta produção da espécie Crassostrea gigas, 
nativa do Japão, porém existem duas espécies típicas brasileiras, Crassostrea gasar e 
Crassostrea rhizophorae, tendo ambas o nome popular de ‘’ostra do mangue’’. Assim 
sendo, este plano teve como objetivo analisar a carga microbiológica de ostras 
orgânicas congeladas, da espécie Crassostrea gasar, em dois períodos de cultivo 
diferente e ao longo do período de armazenamento congelado. Para tanto, realizou-se 
análises microbiológicas de coliformes a 45 °C, Escherichia coli, Estafilococos 
coagulase positiva, aeróbios mesófilos e psicotróficos e Salmonella sp. A partir disto, 
foram observadas diferenças significativas na carga microbiológica ao longo dos 90 dias 
de armazenamento congelado, sendo constatada a presença de Salmonella sp. em 
ambos os lotes analisados, assim como altas quantificações de coliformes a 45 °C, 
mesófilos e psicotróficos. Diante dos fatos relatados, constatou-se que o período de 
armazenamento proporcionou mudanças na carga microbiológica, tendo a amostra 
analisada se mostrado imprópria para o consumo. 

 
 

Palavras-chave: Molusco bivalve, qualidade higiênico-sanitária, congelamento. 

TITLE: Frozen oyster: Safe product? 

Abstract 

 

Oysters are bivalve molluscs and filters, the latter being the means by which this mollusk 
obtains food and oxygen. The State of Santa Catarina is the main national oyster 
producer, this production being the Crassostrea gigas species, native to Japan, but there 
are two typical Brazilian species, Crassostrea gasar and Crassostrea rhizophorae, both 
having the popular name of '' mangrove oyster ' '. Therefore, this plan aimed to analyze 
the microbiological load of frozen organic oysters, of the Crassostrea gasar species, in 
two different growing periods and throughout the frozen storage period. For this purpose, 
microbiological analyzes of coliforms at 45 ° C, Escherichia coli, coagulase positive 
Staphylococci, mesophilic and psychotrophic aerobes and Salmonella sp. From this, 
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significant differences were observed in the microbiological load over the 90 days of 
frozen storage, with the presence of Salmonella sp. in both analyzed batches, as well as 
high quantifications of coliforms at 45 ° C, mesophiles and psychotrophic. In view of the 
reported facts, it was found that the storage period provided changes in the 
microbiological load, with the analyzed sample proving to be unfit for consumption. 

 
 
Keywords: Bivalve mollusk, hygienic-sanitary quality, freezing. 

Introdução 

1 INTRODUÇÃO 

As ostras são moluscos bivalves e filtradores, sendo esta última característica o meio 
pelo qual este molusco obtém o seu alimento e oxigênio. A china é o maior produtor 
mundial de ostra, tendo o seu consumo local estimado em aproximadamente 3,89 
milhões de toneladas (CHEN et al., 2017). Já no Brasil, o Estado de Santa Catarina é o 
responsável por mais de 90% da produção nacional, sendo esta produção da espécie 
Crassostrea gigas, também denominada de ostra do pacífico (FAO, 2016; TROMBETA, 
NORMANDE, 2017). Porém, têm-se como espécies típicas brasileiras a Crassostrea 
gasar e Crassostrea rhizophorae, também conhecidas com ostras do mangue (LOPES 
et al., 2013; TURECK et al., 2014). 

Por sua característica filtradora, este molusco pode reter, no seu trato intestinal, micro-
organismos patogênicos e, assim, ocasionar diversos problemas, como as Doenças 
Transmitidas por Alimentos (DTA’s). Ficando evidente assim, que é extremamente 
importante a verificação constante da qualidade da água onde estes moluscos são 
cultivados, bem como a dos próprios moluscos. E com isso, surge a necessidade de os 
produtores lançarem mão de várias técnicas para garantia desta qualidade (DOI, 

BARBIERI, MARQUES, 2014; TROMBETA, NORMANDE, 2017). 

Apesar de o comércio e consumo de ostras se dá, em sua maioria, neste molusco em 
sua forma fresca, sabe-se que também há a prática de submissão desta ao 
congelamento, visando não só o seu armazenamento, mas também o aumento de sua 
vida útil, visto que a combinação de tempo e temperatura adequada, no congelamento, 
pode auxiliar na redução de micro-organismos deteriorantes e patogênicos neste 
molusco. Compreender o perfil microbiano das ostras é de extrema importância para 
garantia de a segurança alimentar, pois o padrão de deterioração deste animal possui 
algumas diferenças em relação aos demais frutos do mar, devido à sua grande reserva 
de glicogênio, o qual é degradado por bactérias sacarolíticas (MADIGAN et al., 2014; 
CHEN et al., 2017). 

Com isso, este estudo objetiva analisar a carga microbiológica da ostra da espécie 
Crassostrea gasar em dois períodos de cultivo diferentes e ao longo do período de 90 
dias de armazenamento congelado. 

 
Metodologia 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Amostras 

Para a realização da pesquisa em questão, as amostras utilizadas foram doadas por um 
viveiro de cultivo orgânico do Estado do Rio Grande do Norte (RN), o qual foi 
responsável pelo processamento e armazenamento das ostras ao longo de toda a 
pesquisa. As ostras foram coletadas no inverno de 2018, no mês de agosto e no verão 
de 2019, no mês de marco. Em ambos os períodos, as ostras foram pescadas, 
submetidas a uma rápida fervura para a abertura das conchas e obtenção da parte 
comestível. Após, foi fatiada para obtenção de ‘’filés’’ de ostra e assim, para cada 
período analisado, foi produzido um lote com quatro amostras de 500 g cada, os quais 

foram submetidos ao armazenamento congelado durante 90 dias. 

Ao longo de todo o período de armazenamento, a cada mês, uma amostra era enviada 
congelada em caixa de isopor ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos (LABMA) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para realização das análises 
nos dias 0, 30, 60 e 90 de armazenamento. Sendo importante ressaltar que foi utilizada 
uma estrutura doméstica para a realização dos procedimentos citados anteriormente, 
visto que a empresa responsável por as amostras é especializada somente no cultivo 
deste molusco e comercializa estes ainda vivos. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Preparo das amostras 

Após a chegada das amostras à UFRN, para realização das análises, estas foram 
submetidas ao descongelamento sob refrigeração durante 24h a temperatura de 3 °C. 
Posteriormente, foram trituradas de forma asséptica utilizando pinça e tesoura estéril e 
utilizando estes mesmos utensílios, foram homogeneizadas para realização das 
análises microbiológicas. 

2.2.2 Análises Microbiológicas 

Todos os lotes de ostras orgânicas foram submetidos à determinação do NMP/g de 
coliformes a 45°C e Escherichia coli (LATIMER, 2016); a pesquisa de Salmonella sp. 
(ISO, 2007); contagem de Estafilococos coagulase positiva (ISO, 2003), e contagem 
total de mesófilos (RYSER, SCHUMAN, 2015) e psicotróficos (VASAVADA, CRITZER, 
2015). Os padrões adotados seguiram a legislação vigente, RDC N°12/2001 (ANVISA, 
2001) para coliformes a 45 °C, Estafilococos coagulase positiva e Salmonella sp. Já 
para mesófilos e psicotróficos utilizou-se o padrão sugerido pela International 
Comsission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF, 1986), assim como 
utilizou-se o padrão sugerido pelo Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário 
de Moluscos Bivalves (PNCMB, 2012) para Escherichia coli. 

2.2.3 Análise dos dados 

Os resultados obtidos foram tabulados e submetidos à estatística descritiva utilizando o 

Microsoft Excel. 
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Resultados e Discussões 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Carga microbiológica ao longo do período de armazenamento sob congelamento 

A RDC n°12, de 02 de janeiro de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), vigente na época da realização das análises e interpretação dos dados, a 
qual regulamentava os padrões microbiológicos para alimentos, no grupo de pescados 
e frutos de pesca, na letra ‘’D’’ a qual se refere aos pescados defumados, moluscos e 
crustáceos refrigerados ou congelados, preconizava a análise dos seguintes micro-
organismos: Coliformes a 45 °C/g, Estafilococos coagulase positiva/g e Salmonella 
sp/25 g (BRASIL, 2001). Entretanto, além destes, também, analisou-se Escherichia coli, 

micro-organismos aeróbios mesófilos e psicotróficos. 

Assim sendo, a partir das análises executadas e da comparação dos resultados obtidos 
com os limites estabelecidos pela RDC nº12, constata-se que ambos os lotes 
investigados se apresentaram impróprios ao consumo, visto que, ambos demonstraram 
a presença de Salmonella sp. a qual o limite estabelecido é a sua ausência. Além disso, 
grande parte das amostras apresentaram limites superiores ao estabelecido de outros 
micro-organismos, como Coliformes a 45 ºC (Amostras do D0, D30 e D90 do inverno e 
D0 do verão), tendo este micro-organismo o limite estabelecido de 102 (BRASIL, 2001). 

Além destes citados acima, a amostra do D30 do verão apresentou limites superiores 
ao estabelecido, sendo importante frisar que a RDC nº12 não apresenta limite para este 
micro-organismo, sendo assim, utilizou o limite pré-estabelecido pela International 
Comsission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF, 1986), a qual determina 
o limite de 5x105 UFC/g para moluscos bivalves refrigerados e congelados. Assim como 
ocorre com este micro-organismo, a RDC nº12 também não estabelece limites para 
Escherichia coli, porém, o Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de 
Moluscos Bivalves (PNCMB, 2012) considera o limite de <230 ou 2,3 x 102 NMP, sendo 
assim, todas amostras aqui analisadas estão dentro do padrão, uma vez que 
apresentaram valores inferiores a 3,0 x 101. Por fim, observou-se que todas as amostras 
apresentaram resultados satisfatórios para Estafilococos coagulase positivo. 

Diante dos fatos apresentados, é sabido que o processo de congelamento dos alimentos 
é utilizado como um método de conservação, tendo este a capacidade de retardar a 
ação de micro-organismos deteriorantes e reduzir as reações químicas. Toda via, é 
importante ressaltar que, a qualidade da matéria-prima também é de extrema 
importância para garantia de um produto seguro ao consumo (NASCIMENTO et al., 
2011). É importante ressaltar que as amostras do presente estudo passaram por um 
processo de manipulação, no qual foi aberta e, sua parte comestível separada da 
concha e posteriormente fatiada para obtenção de “filés” de ostra e assim produzir as 
amostras exclusivamente para o presente estudo. Logo, muito provavelmente as 
condições de processamento não atenderam os critérios de boas práticas para garantir 
uma manipulação adequada e segura para que não haja a contaminação do produto, 
haja vista não ser a atividade fim da empresa. 

Por fim, sabendo-se que há o crescente consumo de ostras cruas ou levemente cozidas, 
principalmente por parte dos brasileiros, estando este hábito associado a surtos de 
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doenças transmitidas por alimentos (NASCIMENTO et al., 2011; TROMBETA, 
NORMANDE, 2017) torna-se clara a necessidade da utilização de tratamentos que 
assegurem a qualidade higiênico-sanitária deste alimento, não só durante o seu cultivo, 
mas também com a adoção de boas práticas de manipulação durante o processamento 
deste produto, como a utilização de um local específico e exclusivo para este fim, a 
higiene adequada das mãos dos manipuladores, assim como das superfícies de 
trabalho utilizadas (BRASIL, 2004), visto a grande prevalência de seu consumo em sua 
forma crua ou minimamente cozida. 

 
Conclusão 

 

4 CONCLUSÃO 

Por fim, com as análises microbiológicas, constatou-se que ambos os lotes analisados 
se apresentaram impróprios ao consumo, devido a presença de Salmonella sp. O que 
torna evidente a importância das boas práticas de manipulação ao longo de todo o 
processamento do produto. Também é importante salientar a importância dos achados 
desta pesquisa, pois estes trazem informações adicionais a literatura sobre este 
molusco, tendo em vista a existência de poucas informações a respeito da espécie aqui 
analisada, a qual é típica do Nordeste brasileiro. 
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Tabela 1. Carga microbiológica das ostras da espécie Crassostrea gasar durante o 

período de 90 dias de armazenamento sob congelamento no inverno. 

 

 

Tabela 2. Carga microbiológica das ostras da espécie Crassostrea gasar durante o 
período de 90 dias de armazenamento sob congelamento no verão. 
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TÍTULO: Teor de taninos condensados presentes nas folhas de Nim indiano 

Resumo 

 

O Nim indiano (Azadirachta indica A. Juss.) é uma espécie arbórea e tem origem 
asiática, é rústica e se adapta a regiões áridas, foi introduzida no Brasil como planta 
inseticida e de suas folhas, frutos, sementes e tronco é possível retirar extratos 
biologicamente ativos e com múltiplas propriedades. Diante dessa perspectiva, o 
objetivo do trabalho foi determinar o teor de taninos presentes nas folhas do Nim indiano. 
Os materiais foram secos ao ar, moídos e classificados, tendo sido utilizada a porção 
que passou por uma peneira de 16 “mesh” (1,00 mm) e ficou retida numa de 60 “mesh” 
(0,25 mm). Para as extrações formam utilizados 25 gramas de cada material. O extrato 
obtido foi passado em peneira de 150 “mesh” (0,105 mm), em tecido de flanela, filtrado 
em funil de vidro sintetizado de porosidade 2e concentrado. Em seguida, foram 
determinados o teor de sólidos totais (TST) de 36,60%, índice de Stiasny (I) de 16,89%, 
e o teor de taninos condensados (TTC) de 6,25%. Conclui-se que as folhas do Nim 
indiano apresentam taninos condensados, sendo necessárias pesquisas para a sua 
futura aplicação. 

 
 
Palavras-chave: Folhas, Nim indiano, taninos. 

TITLE: Condensed tannin content in Indian Neem leaves 

Abstract 

 

Indian neem (Azadirachta indica A. Juss.) Is an arboreal species with an Asian origin, is 
rustic and adapts to arid regions, was introduced in Brazil as an insecticidal plant and 
from its leaves, fruits, seeds and trunk it is possible to extract extracts biologically active 
and with multiple properties. Given this perspective, the objective of the work was to 
determine the content of tannins present in the leaves of Indian Neem. The materials 
were air dried, ground and classified, using the portion that passed through a 16 “mesh” 
(1.00 mm) sieve and was retained in a 60 “mesh” (0.25 mm). For the extractions, 25 
grams of each material were used. The obtained extract was passed through a 150 mesh 
(0.105 mm) sieve, made of flannel fabric, filtered through a porosity synthesized glass 
funnel 2 and concentrated. Then, the total solids content (TST) of 36.60%, Stiasny index 
(I) of 16.89%, and the content of condensed tannins (TTC) of 6.25% were determined. It 
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is concluded that the leaves of the Indian Neem have condensed tannins, being 
necessary researches for its future application. 

 
 
Keywords: Leaves, Indian neem, tannins. 

Introdução 

Os taninos vegetais estão presentes nas plantas etem a função de defesa. Pelo seu 
sabor adstringente, eles impedem os ataques de animais em determinados locais das 
plantas, como frutos, sementes, folhas e cascas (PAES et al., 2006). A Sua utilização 
vem crescendo ao longo dos anos em função da problemática com o meio ambiente, já 
que este substitui agentes químicos(PAES et al., 2006). Os taninos vegetais já são 
encontrados em várias partes do vegetal, são constituídos por polifenóis e classificados 
quimicamente como hidrolisáveis e condensados (PAES et al., 2006). 

Os taninos vêm sendo aplicado em diversos seguimentos, destacando-se: curtimento 
de couro e peles (PAES et al., 2006), que vem sendo bastante utilizado no nordeste 
brasileiro, fabricação de tintas e adesivos para madeira (VIEIRA et al., 2014), produção 
de adesivo de madeira (AZEVEDO et al., 2015),além disso, foi comprovada a eficiência 
dos taninos em algumas espécies como ação inibitória em função de várias espécies de 
microrganismos cariogênicos (ARAÚJO et al., 2017). 

O Nim indiano (Azadirachta indica A. Juss.) pertence à família Meliaceae,e tem sua 
origem asiática. Segundo Martinezet al.,(2002), o Nim indiano foi introduzido no Brasil 
para estudo como planta inseticida pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). Esses 
autores acrescentam queocorre em diversos países da África, ilhas asiáticas, Austrália, 
América do Norte, América Central e América do Sul, graças à sua rusticidade e 
capacidade de adaptação a regiões áridas. É uma plantade crescimento rápido, e que 
normalmente alcança de 10 a15 m de altura (NEVESet al., 2003). Esses autores 
acrescentam que sua madeira é em tons avermelhados, bem resistentes e duras, e oseu 
sistema radicular atinge 15 m de profundidade. 

Para a planta, são preferíveis climas tropicais e subtropicais, com precipitações pluviais 
anuais entre 400 e 800 mm, sua faixa de temperatura é de 21 a32°C, é intolerante a 
geadas, e ocorrendo temperaturas abaixo de 8°C o seu crescimento é interrompido, seu 
Ph ideal é entre 6,2 e 7 (NEVES et al., 2003). De suas folhas, frutos, sementes e tronco 
é possível retirar extratos biologicamente ativos e com múltiplas propriedades 
(ARROTEIA et al., 2007), o que faz com o que essa espécie seja comumente 
empregada no controle de insetos, fungos e nematoides, na indústria de cosméticos, 
fertilizantes, adubo, na produção de biomassa em propriedades rurais, reflorestamento, 
uso veterinário, entre outros (RICKLI et al., 2011). 

Doenças como varíola, catapora e verrugas têm sido tradicionalmente tratadas com 
pasta de Nim indiano, e a planta apresenta atividade anti-virótica, já tendo eficácia 
comprovada particularmente contra doenças caracterizadas pela presença de erupções 
cutâneas (SOARES et al., 2004). Ao analisar e correlacionar os atributos fitoquímicos, 
sequestrantes de radicais livres e antibacterianos de Nim indiano com o objetivo de 
compreender seu potencial para curar doenças da pele, encontraram que os teores 
totais de fenóis, flavonóides e taninos foram estimados em 1,03%, 5,33% e 1,83%, 
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respectivamente (PANDEY et al., 2014). Baseado nesse contexto, o trabalho tem como 
objetivo determinar o teor de taninos condensados presentes nas folhas do Nim indiano. 

 
Metodologia 

 

Para este estudo foram utilizadas cinco plantas da espécie Nim indiano (Azadirachta 
indica) da área experimental florestal localizada no Campus de Macaíba, na Escola 

Agrícola de Jundiaí – EAJ/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

Seleção dos materiais para o estudo 

As árvores estudadas foram escolhidas em função do seu vigor, sendo também aquelas 
que não apresentaram ataques de pragas e doenças. As folhas foram coletadas e 
tiradas de toda à copa de cada indivíduo, buscando representar a árvore como um todo, 
com o auxílio do podão. Os materiais foram cortados em fragmentos menores, de 
aproximadamente 3 x 2 cm, e foram secos ao ar, moídos em moinho do tipo Willey e 
moídos novamente afim de obter o material de menor granulometria. Para evitar o 
aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia causar alterações na 
composição química dos taninos, o processo de moagem foi realizado com paradas 
constantes, sempre que as partes cortantes do moinho ficavam aquecidas. Para as 
análises, os materiais foram classificados, sendo utilizada a porção que passou pela 
peneira de 16 “mesh” (1,00 mm), e ficou retida na de 60 “mesh” (0,25 mm). A serragem 
obtida foi homogeneizada e o teor de umidade (base seca) determinado, para permitir 
os cálculos, em base seca, do teor de taninos presentes em cada amostra. 

Extração e quantificação das substâncias tânicas 

As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para 
as extrações foram tomadas, de cada material, três amostras de 25 g de material seco. 
As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, 
aos quais foram adicionados 250 mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas 
à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências 
de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes.Após 
cada extração, o material foi passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) e em 
um tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato obtido foi 
homogeneizado e filtrado em funil de vidro sintetizado de porosidade 2. Em seguida, foi 
concentrado para 250 mL pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo 
Soxhlet. Após a concentração três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato. 
Duas alíquotas foram utilizadas para a determinação do teor de taninos condensados 
(TTC) e uma foi evaporada em estufa a 103 ± 2 ºC por 48 horas, para a determinação 

da porcentagem de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). 

(1) 

Em que: 

TST (%) = Teor de sólidos totais, em porcentagem; 

Mi = Massa seca da amostra, em gramas; 
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Mf = Massa do extrato, após secagem, em gramas. 

Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC), presente em cada amostra 
foi empregado o método de Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, 
aos 50 mL do extrato bruto foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL 
de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 
minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, empregou-se filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no 
filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida calculou-se o índice de 
Stiasny (Equação 2). 

(2) 

Em que: 

I(%) = Índice de Stiasny, em porcentagem; 

M1 = Massa de sólidos em 50 mL de extrato; 

M2 = Massa do precipitado tanino-formaldeído. 

A quantidade de taninos presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de 
Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

(3) 

Em que: 

TTC (%) = Teor de taninos condensados, em porcentagem; 

TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); 

I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

Avaliação dos resultados 

Para a avaliação dos resultados foi utilizado um delineamento inteiramente casualisado, 
tendo as análises estatísticas sido processadas por meio do Sistema de Análises 
Estatísticas e Genéticas (SAEG), desenvolvido pela Central de Processamentos de 
Dados da Universidade Federal de Viçosa, sendo analisados o teor de sólidos totais 
(TST), índice de Stiasny, e teor de taninos condensados (TTC) das folhas da espécie 
estudada.Por se tratar de dados em porcentagens, os valores foram transformados em 
arcsen[raiz quadrada (valores em porcentagem/100)]. Esta transformação, sugerida por 
Steel e Torrie (1980), é necessária para homogeneizar as variâncias e permitir a análise 
dos dados. 

 
Resultados e Discussões 
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Observa-se na tabela 1, o teor de sólidos totais (TST), índice de Stiasny (I), teores de 
taninos condensados (TTC), referentes às folhas da espécie arbórea Nim indiano. 

 O TST, que expressa a quantidade de extrativos totais presentes nas amostras 
analisadas, foi superior ao encontrado nas folhas da árvore sabiá (Mimosa 
caesalpiniifoliaBenth.) (18,61%) (AZEVEDO et al., 2017), avaliando folhas, nas mesmas 
condições metodológicas desta pesquisa. 

O I ao qual indica os componentes fenólicos totais condensados ao qual reagem com o 
formaldeído em meio ácido foi de 16,89% para esta pesquisa. Em que, quanto maior o 
número de Stiasny, maior será a quantidade de polifenóis (taninos) presentes nos 
extratos (GONÇALVES et al., 2003).Paes et al., (2010) constatou que as folhas da 
árvore angico-vermelho (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. var. cebil (Gris.) Alts.), 
obteve o I de 20,12%, sendo superior ao encontrado nesta pesquisa. 

O TTC, que indica a proporção de taninos presente nos materiais analisados, para esta 
pesquisa foi de 6,25%. O valor de TTC encontrado nesta pesquisa foi superior ao obtido 
por Azevedo et al., (2017) ainda avaliando as folhas da árvore sabiá (Mimosa 
caesalpiniifoliaBenth), que foi de 5,71%. Isso indica que as folhas do Nim indiano 
apresentam maior potencial de exploração quando comparado ao sabiá. 

 

Conclusão 

 

Foi constatado nesta pesquisa que há taninos condensados nas folhas de Nim indiano, 
sendo necessária realização de novas pesquisas para a sua aplicação tecnológica. 
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TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO E ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA 

BIOMASSA LENHOSA GERADA A PARTIR DA EXPLORAÇÃO EM ÁREA SOB 

MANEJO FLORESTAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A exploração ilegal de vegetação nativa da Caatinga visando a obtenção de lenha tem 
contribuído para o avanço do desmatamento e perda de biodiversidade. No entanto, 
ainda que incipiente, o manejo florestal sustentável se apresenta como alternativa viável 
para produção sustentável de biomassa. O objetivo deste trabalho foi quantificar a 
biomassa florestal arbórea comercial e residual gerada a partir de um Plano de Manejo 
Florestal Sustentável (PMFS) na Caatinga. O estudo foi realizado na Fazenda 
Milhã/Poço da Pedra, no município de João Câmara/RN. Foram distribuídas, 
aleatoriamente, oito parcelas de 400 m², onde se efetuou o inventário florestal bem como 
a mensuração da biomassa úmida, após o corte raso e a sua separação, nos 
componentes lenho arbóreo (≥ 2cm) e resíduo arbóreo (< 2cm). O estoque de biomassa 
encontrada foi de 24,3 tMS ha-1, composto por 70% de madeira comercializável e 30% 
de resíduos. O aproveitamento dos resíduos implica em impactos ambientais ainda 
pouco conhecidos bem como enfrenta dificuldades logísticas. 
 
Palavras-chave: Caatinga, Plano de Manejo Florestal Sustentável, Resíduo florestal. 

TITLE: QUANTIFICATION AND STUDY OF THE ECONOMIC VIABILITY OF WOODEN 

BIOMASS GENERATED FROM EXPLORATION IN AN AREA UNDER FOREST 

MANAGEMENT IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Illegal exploitation of native Caatinga vegetation to obtain firewood has contributed to 
the advancement of deforestation and loss of biodiversity. However, even though 
incipient, sustainable forest management presents itself as a viable alternative for 
sustainable biomass production. The objective of this work was to quantify the 
commercial and residual tree forest biomass generated from a Sustainable Forest 
Management Plan (PMFS) in the Caatinga. The study was carried out at Fazenda Milhã 
/ Poço da Pedra, in the municipality of João Câmara / RN. Eight 400 m² plots were 
randomly distributed, where the forest inventory was carried out, as well as the 
measurement of the wet biomass, after clear cutting and its separation, in the tree wood 
(≥ 2cm) and tree residue (<2cm) components. The biomass stock found was 24.3 tMS 
ha-1, composed of 70% marketable wood and 30% waste. The use of waste implies 
environmental impacts still little known as well as facing logistical difficulties. 
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Keywords: Caatinga, Sustainable Forest Management Plan, Forest waste. 

Introdução 

O bioma Caatinga é caracterizado pela presença de espécies arbóreas de baixo a médio 
porte e arbustos bem ramificados, além de espécies suculentas, em especial as 
cactáceas (Fernandes & Queiroz, 2018). As árvores possuem adaptações que permitem 
que, no período seco do ano, seu metabolismo seja reduzido e no período chuvoso se 
desenvolvam rapidamente, com alta capacidade de brotação de tocos, cepas e raízes 
(Gariglio et al., 2010). 
O uso ilegal e insustentável dos recursos florestais, a exemplo da extração e 
comercialização de lenha e carvão vegetal, caracteriza-se como um dos principais 
motivos para a atual situação do avanço do desmatamento no bioma Caatinga 
(Ndagijimana et al., 2015). Segundo o Ministério do Meio Ambiente - MMA (2010), já no 
ano de 2008, 46% da área total da Caatinga se encontrava antropizada. Isso tem levado 
à redução da sua biodiversidade e à ampliação das áreas degradadas no estado do RN, 
gerando riscos à qualidade de vida das populações inseridas na sua área de ocorrência 
(Rio Grande do Norte, 2010). 
Uma alternativa para aliar o suprimento sustentável de madeira à sustentabilidade social 
e econômica das populações que dependem desse recurso é o manejo florestal 
sustentável. Este, de acordo com Gariglio et al. (2010) é entendido como “o conjunto de 
intervenções efetuadas em uma área florestal, visando à obtenção continuada de 
produtos e serviços da floresta, mantendo a sua capacidade produtiva e a diversidade 
biológica”. 
Apesar disso, a oferta atual de lenha oriunda de Planos de Manejo Florestal Sustentável 
(PMFS) em área de Caatinga tem sido registrada como inferior à demanda (Brasil, 
2018). No caso do RN, a madeira oriunda de PMFS atende apenas a 5,5% da demanda 
energética do principal consumidor do estado, a indústria de cerâmica vermelha (Lopes, 
2019), o que evidencia a negligência do estado com a prática do manejo florestal. 
A exploração da madeira em áreas sob manejo florestal na Caatinga é implementada, 
de acordo com leis ambientais estaduais, com ciclo de corte de no mínimo 15 anos 
(Gariglio et al., 2010). Desta, resulta como único produto aproveitado comercialmente 
(biomassa comercializável) a fração lenhosa, composta por troncos e galhos grossos, 
de diâmetro acima de 2 cm. O resíduo formado por galhos com diâmetros inferiores 
permanece na área, sobre o solo, sem uso econômico, o que tem favorecido a 
permanência de resíduos nas áreas exploradas. 
No Brasil, há poucos estudos sobre o aproveitamento de resíduos 
florestais. Considerando a insuficiência na oferta de biomassa legal para atender a 
demanda dos setores que utilizam este combustível (Brasil, 2018) a possibilidade de 
aproveitamento do resíduo oriundo de PMFS poderia contribuir para o aumento da oferta 
de biomassa e geração de renda ao mesmo tempo em que provoca impactos ambientais 
e socioeconômicos pouco conhecidos. 
 

Metodologia 

 
Caracterização da área de estudo  
O estudo foi desenvolvido na UPA 14 da Fazenda Milhã/Poço da Pedra, situada entre 
os municípios de Bento Fernandes, Jardim de Angicos e João Câmara, no estado do 
Rio Grande do Norte (RN), Brasil, com coordenadas 5°35'47.3"S e 35°51'59.6"W.  
O município João Câmara/RN pertence à ecorregião da Depressão Sertaneja 
Setentrional. A região insere-se na unidade de relevo estadual da Chapada da Serra 
Verde, constituída por terrenos planos, ligeiramente elevados. A altitude varia de 20 m 
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a 500 m. Os solos são rasos e pedregosos, de fertilidade média a alta, com 
predominância de Luvissolos crômicos, Argissolos, Neossolos litólicos e Planossolos 
(Velloso et al., 2002).  
De acordo com Köppen, o clima é classificado como BSh, ou seja, clima quente e seco, 
sem estação definida, temperatura média superior a 18°C e ausência de excedente 
hídrico. O município é caracterizado por secas estacionais anuais e periódicas, regime 
de chuvas irregulares e escassas, concentradas nos meses de março a junho. A 
precipitação média anual é de 620 mm, temperatura média anual variando de 22,9°C a 
26,0°C (Climate-Data.org, 2020), umidade relativa do ar oscilando entre 50% e 70%, 
forte insolação e evapotranspiração sempre alta, com média anual de 2.024 mm (Paula, 
2005).  
O clima e a disponibilidade e distribuição de água proporciona uma vegetação do tipo 
Caatinga hipoxerófila arbórea-arbustiva, com árvores de porte mais elevado (5 m a 12 
m) e vegetação herbácea, bromeliácea e cactáceas (Paula, 2005). 
Distribuição das parcelas amostrais e quantificação da biomassa úmida das 
árvores 
Foram distribuídas, de forma aleatória, oito parcelas de 20 m x 20 m (400 m²), conforme 
recomendado pelo Protocolo de Medições da Rede de Manejo Florestal da Caatinga 
(2005), as quais foram devidamente demarcadas com piquetes e georreferenciadas 
com o auxílio de um GPS Garmin 62s.  
Em cada uma das parcelas, realizou-se o inventário florestal, consistindo na 
identificação da espécie de todas as árvores com circunferência na altura do peito (CAP) 
medindo 6 cm ou mais. Foram mensuradas a circunferência na altura do peito, a 
circunferência na base (CNB) e a altura total (h). A CAP foi medida a 1,30 m do nível do 
solo e a CNB a 0,30 m do solo, utilizando-se uma fita métrica. A altura das árvores foi 
mensurada pela distância entre o nível do solo e o ponto mais alto de cada árvore, com 
a ajuda de uma régua graduada. A identificação das espécies florestais foi realizada 
com a ajuda de “mateiros”, sendo posteriormente confirmadas através de consultas a 
literatura especializada (Reflora, 2020). Cada indivíduo foi identificado individualmente 
por meio de placa numerada sequencialmente. 
Após o inventário florestal, as árvores foram derrubadas com o auxílio de motosserra. 
Os troncos foram subdivididos em porções menores (toretes) para facilitar o transporte 
até a balança. O peso úmido do lenho (≥ 2 cm) e do resíduo (< 2 cm) de cada indivíduo 
foi mensurado com balança eletrônica digital suspensa com gancho (TEEM, 300 S).  
Para retirada das amostras para determinação do teor de umidade e da massa 
específica básica da madeira, foi selecionada uma árvore por espécie em cada parcela 
cujo diâmetro à altura do peito (DAP) mais se aproximou da média aritmética de todos 
os indivíduos desta espécie na parcela. 
Determinação da biomassa seca e do volume das árvores 
Em laboratório, foi determinado o teor de umidade dos discos por espécie utilizando 
estufa de ventilação forçada até peso constante das amostras, de acordo com a norma 
NBR14929 (ABNT, 2003). A partir dos dados coletados em campo de biomassa úmida 
e os resultados de umidade por espécie e por compartimento, foi calculado a biomassa 
seca. 
Para a determinação da biomassa seca do lenho dos indivíduos de espécies não 
amostradas foi utilizada a média ponderada da UBU encontrado no estudo. Os 
resultados por parcela foram obtidos mediante a soma dos resultados de todos os 
indivíduos da parcela. A densidade específica básica das espécies foi calculada pela 
norma NBR 11941 (ABNT, 2003) e a partir dela determinou-se o estoque volumétrico 
de lenha por compartimento. 
Análise dos dados  
Os dados foram sistematizados e processados utilizando o software Excel. A partir dos 
resultados obtidos em cada parcela foi calculada a média total e por compartimento para 
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o conjunto das parcelas com respectiva análise estatística simples para estimar a 
representatividade para a UPA em estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
No total, foram contabilizadas 930 árvores nas oito parcelas amostradas, pertencentes 
a 20 espécies e 6 famílias botânicas (Fabaceae, Euphorbiaceae, Combretaceae, 
Burseraceae, Apocynaceae e Capparaceae) (Tabela 2), com destaque para as duas 
primeiras famílias, que representaram 55% e 37% do total de indivíduos, 
respectivamente.  
Cenostigma pyramidale, Croton blanchetianus e Piptadenia stipulacea foram as 
espécies que tiveram maior Índice de Valor de Importância (IVI) - respectivamente 35,3; 
19,9 e 10,2% - apresentando os maiores valores de frequência, densidade e 
dominância. 
A espécie florestal que mais se destacou em produção de biomassa foi a C. pyramidale, 
com um estoque por hectare de lenho de 10,57 t.ha-1 e de resíduo de 4,19 t.ha-1. A. 
cearensis, P. stipulacea e C. blanchetianus também apresentaram produções 
significativas, quando comparadas com as demais espécies. C. leptophloeos foi a 
espécie a apresentar menor produção de madeira. 
Dependendo da espécie, a biomassa do componente resíduo pode representar até 50% 
da biomassa total, a exemplo da C. leptophloeos e da J. molissima. 
O estoque médio total de biomassa seca encontrado foi de 24,316 t ha-1 sendo 70% de 
lenho e 30% de resíduo. Logo, o resíduo atualmente não comercializado representa 
uma parte significativa da biomassa existente na área. O erro da estimativa é baixo (7%) 
e o estoque médio, portanto, representa bem a biomassa existente na UPA. 
Outros trabalhos voltados à quantificação de biomassa residual em PMFS em área de 
Caatinga mostram que esta representa cerca de 20% a 30% da biomassa do estrato 
arbóreo. Carvalho (2019) ao estudar um PMFS para exploração de madeira no RN 
observou que o lenho respondeu por 81% (23,53 t.ha-1) e os galhos por 19% (5,39 t.ha-
1) do estrato arbóreo. Virgens et al. (2017), no estado Bahia, notaram que o resíduo 
arbóreo representou 26% da biomassa das árvores. No estudo em questão, o resíduo 
arbóreo respondeu por quase 30% da produção total de biomassa seca do talhão 
estudado, representando uma fração significativa da biomassa florestal. 
Em uma primeira análise, poderia se pensar na inserção desses resíduos gerados na 
extração e comercialização das fazendas para produção de energia, contribuindo para 
a agregação de valor a esses coprodutos e à viabilidade econômica dos PMFS. Ao 
mesmo tempo, essa estratégia contribuiria para o aumento da oferta de biomassa legal 
no RN. No entanto, é preciso avaliar também outros aspectos que são influenciados 
pela remoção desse material, como os seus efeitos sobre o meio ambiente, a 
sustentabilidade produtiva da área manejada e a viabilidade econômica dessa atividade. 
Um primeiro aspecto a ser considerado na retirada e aproveitamento dos resíduos da 
exploração florestal é a exportação de nutrientes. Carvalho (2019) encontrou maior teor 
de macronutrientes no componente resíduo do que no lenho em vegetação de Caatinga 
no RN. Contudo, a exportação de nutrientes mediante a colheita do lenho, representou 
em torno de 70% do total de nutrientes contido no estrato arbóreo (lenho + resíduo). 
Não há ainda estudos que avaliem o impacto da retirada dos restantes 30% dos 
macronutrientes mediante o aproveitamento comercial dos resíduos sobre a 
regeneração e as taxas de crescimento da caatinga após exploração. O autor cita a 
importância da manutenção desse material na área, uma vez que os PMFS não realizam 
adubação e os resíduos são praticamente a única forma de reposição de nutrientes e 
matéria orgânica ao solo. 
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Outro aspecto importante neste contexto consiste na proteção física e cobertura do solo 
através da permanência dos resíduos. Em regiões de clima semiárido com estação 
chuvosa e ocorrência de chuvas intensas e torrenciais, a cobertura do solo, após corte 
raso durante um a três anos, é importante para evitar erosão. O processo mais lento da 
decomposição da fração lenhosa dos resíduos contribui para a manutenção de uma 
cobertura mínima por mais tempo (Amorim, 2009). 
Para viabilizar o aproveitamento dos resíduos florestais para geração de energia, seria 
necessária a inclusão de máquinas e equipamentos adequados, ainda não utilizados e 
testados, e necessitaria uma maior capacidade operacional em campo, para corte, 
separação e recolhimento do material. Além disso, seria preciso o processamento dos 
resíduos em partes menores, facilitando o seu acondicionamento e viabilizando o seu 
transporte para as unidades consumidoras. Possivelmente, a sua transformação em 
cavaco seria a forma mais adequada e viável de aproveitamento comercial, o que 
permitiria uma logística de transporte aceitável. Contudo, isso exigiria o emprego de 
máquinas trituradoras, adicionado a outros custos associados ao uso dessas máquinas, 
como consumo de energia para seu funcionamento, gastos com operador capacitado e 
com o transporte dos resíduos até o triturador ou vice-versa, resultando em uma 
logística bastante complicada e onerosa. 
Não foi possível realizar a fase da avaliação da viabilidade econômica do uso da 
madeira da Caatinga como fonte de energia renovável em função da paralização das 
atividades em atendimento às recomendações da OMS. Espera-se a oportunidade da 
conclusão do trabalho quando da renovação do vínculo ao projeto. 
 
Conclusão 

 
O estoque total de biomassa encontrada em área manejada de Caatinga foi de 24,3 t 
MS ha-1, composto por 70% de madeira comercializável e 30% de resíduos (que 
permanecem na área explorada). 
Apesar dos resíduos da exploração florestal em PMFS apresentar uma significativa 
produção de biomassa, com potencial para reduzir o déficit de biomassa legal para uso 
industrial, o seu aproveitamento incorre em impactos ambientais e enfrenta dificuldades 
logísticas. 
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TÍTULO: Estudo da Averrhoa Carambola diante sua ação inibitória para pragas 

(Bioinseticida). 

Resumo 

 
 
A carambola é uma planta originária da Ásia que foi introduzida no Brasil, por volta do 
século XVII, ela pertence à família Oxialidaceae. Essa espécie é muito utilizada para o 
consumo humano, através do suco da carambola, que além de um refrigerante 
saudável, também, pode ser usado como febrífugo, antiescorbútico e antidisentérico. 
Possuindo como exemplo; o fitoterápico Glico-Vitae®( GV), indicado no tratamento do 
diabete melittus não-insulino dependente, Provasi M. et al.(2001), apresentando 
avaliação tocxicológica e demonstrando o potencial antihiperglicemiante do extrato das 
folhas da  Averrhoa carambola. Esta espécie, também, é quimicamente um potencial a 
ser estudado, seja na área da saúde, assim como, na área da agricultura, pois algumas 
variedades dos espécimes da carambola naturalmente demonstram algumas 
características inibidoras e fitotóxicas, segundo D. C. Gunawardena,1 L. Jayasinghe,1* 
and Y. Fujimoto2.,2015. Primeiramente, visto que os insetos que acometem esta 
espécie, até hoje registrados são limitados à mosca da fruta (Tephritidae) quando o fruto 
se encontra bastante maduro. Então, o presente trabalho dividiu o fruto do 
espécime; Averrhoa carambola, em quatro categorias com relação ao seu estágio de 
maturação (verde, pré-maduro, maduro e oxidado). Analisando através das técnicas de; 
espectroscopia de absorção na região do infravermelho e 
fotoespectometria. Objetivando diferenciar as amostras, diante de características físico-
quimicas. 
 
Palavras-chave: físico-químicas.propriedades inibitórias.averrhoa carambola.extrato. 

TITLE: Study of Averrhoa Carambola in view of its inhibitory action against pests 

(Bioinsecticide). 

Abstract 

 

Carambola is a plant originally from Asia that was introduced in Brazil, around the 17th 
century, it belongs to the family Oxialidaceae. This species is widely used for human 
consumption, through carambola juice, which in addition to a healthy soda, can also be 
used as a febrifuge, antiscorbutic and antidisenteric. As an example; the herbal medicine 
Glico-Vitae® (GV), indicated for the treatment of non-insulin dependent diabetes 
mellitus, Provasi M. et al. (2001), presenting a toxicological evaluation and 
demonstrating the antihyperglycemic potential of Averrhoa carambola leaf extract. This 
species, too, is chemically a potential to be studied, be it in the area of health, as well as 
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in the area of agriculture, since some varieties of the carambola specimens naturally 
demonstrate some inhibitory and phytotoxic characteristics, according to DC 
Gunawardena, 1 L. Jayasinghe , 1 * and Y. Fujimoto2., 2015. Firstly, since the insects 
that affect this species, until now registered are limited to the fruit fly (Tephritidae) when 
the fruit is quite ripe. Then, the present work divided the fruit of the specimen; Averrhoa 
carambola, in four categories with respect to its stage of maturation (green, pre-ripe, ripe 
and oxidized). Analyzing through the techniques of; absorption spectroscopy in the 
infrared region and photoespectometry. Aiming to differentiate the samples, in view of 
physical-chemical characteristics. 

 
 
Keywords: physical-chemical.inhibitory properties.averrhoa carambola.extract. 

Introdução 

A difusão do estudo dar-se-á com o fruto da averrhoa carambola, como objeto de estudo 
para o desenvolvimento de um bioinseticida, ou seja, um controle biológico. A ideia 
surgiu com o método de observação, pois foi verificado que a presença desse vegetal 
nas redondezas de plantações agrícolas inibia o surgimento de pragas, quando 
comparados com cultivares que não possuíam esse vegetal nas redondezas. Visto isso, 
iniciou-se o estudo bibliográfico, focando como em saber a composição físico-química 
do vegetal e fruto. Na literatura, tem-se relatos de estudos bioquímicos do vegetal. 
Sendo, estes, sobre o uso do espécime para tratamentos contra diabetes, como o 
fitoterápico Glico-Vitae® (GV), indicado no tratamento do diabete melittus não-insulino 
dependente, Provasi M. et al. (2001), apresentaram a avaliação toxicológica 
demonstrando o potencial antihiperglicemiante do extrato das folhas da Averrhoa 
carambola. e também a análise fitotóxica do espécime feita por D. C. Gunawardena,1 
L. Jayasinghe,1* and Y. Fujimoto2, (2015), apresentando o seu potencial para a referida 
pesquisa. O objetivo do estudo é descobrir metais e componentes químicos específicos 
presentes na espécie, em diferentes aspectos (caule, raiz, folhas, flor, fruto, semente). 
Dessa maneira, detectando a causa do efeito de inibição de pragas. Assim como, 
considerar as inúmeras variáveis; existência de algum inseto que acomete o fruto dessa 
cultura, como pode ocorrer, em qual estágio físico acontece, ciência da transformação 
química do fruto em seus diferentes estados de maturação (verde, pré-maduro, maduro, 
pós-maduro). Todo o contexto para desenvolver o produto final e realizar o estudo em 
cadeia (laboratório-vegetal-animal-homem-ambiente), analisando os efeitos e as 
causas. Desta forma, foi selecionado um exemplar da averrhoa carambola e tombado 
no Herbário da UFRN para garantir a veracidade do espécime trabalhado, logo após 
foram colhidos os frutos e divididos em categorias (verde, pré-maduro, maduro e 
oxidado), para extrair o extrato líquido dos frutos no mesmo estágio de maturação. Após 
retirado o suco, este foi submetido a redução de H2O em sua composição por meio de 
destilação, dessa maneira concentrando o extrato dos frutos para as análises iniciais. 

 
Metodologia 

 
Foram usados cinco (5) frutos no estado de pós-maturação e quatro (4) no estado de 
pré-maturação do espécime Averrhoa carambola. Após conservados no congelador até 
o momento das análises, sendo, devidamente, lavados para evitar a contaminação por 
fatores externos. Promoveu-se um corte medial longitudinal para observar a diferença 
na coloração interna e identificar se os frutos apresentaram o embrião desenvolvido. 
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Realizou-se a montagem do sistema de destilação com todo aprimoramento de 
esterilização dos equipamentos, montagem do gás e segurança inserida no sistema de 
destilação simples adaptado no laboratório de biologia celular, no Centro de Biociências 
da UFRN. Submeteu à extração da carambola madura, de forma manual (com as mãos), 
onde a fruta foi espremida, obtendo-se um volume equivalente a 127 mL. A amostra foi 
denominada de “N1” (figura 1), depois vedada com um saco plástico em um Becker e 
deixada para a oxidação natural. Extraiu-se 94mL do fruto pré-maduro, destilando-o em 
41 minutos, descartou-se a água obtida e se coletou o concentrado líquido do extrato, 
num volume de 1,7mL colocados em dois frascos “PE1” e “PE1-2,” (figura 2). As cinzas 
foram coletadas para a análise (amostra“S1”). Também, foram extraídos 95 mL de 
líquido dos frutos maduros, este introduzido no sistema de destilação, assim, extraindo-
se 2,7mL em 40 minutos e colocado em 4 frascos denominados: amostras “M1”, “M2”, 
“M3” e “M4 (figura 3), para essa mesma amostra ser analisada por camadas. Logo após, 
foram extraídos manualmente (com as mãos) 127mL de líquido do fruto verde 7 (sete) 
frutos. Posteriormente, os 127mL foram destilados gerando 120mL de água e 3,4mL de 
óleo. A amostra foi guardada em três frascos “V1”, “V2” e “V3” (figura 4). Desta forma, 
foram espremidos frutos maduros e pré maduros, simultaneamente, “O1” 226mL e “O2” 
147mL (figura 5), submetidos para a oxidação natural. Após 181 horas e 19 minutos, foi 
utilizado 85mL da amostra “O1” para ser destilada. A amostra “O2” continuou em 
oxidação natural, agora com 150mL (provavelmente o volume aumentou por conta do 
início da formação da camada gelatinosa, figura8). Após 1 hora e 6 minutos de 
destilação da amostra “O1”, extraiu-se 65mL de um teor alcoólico, do montante de 
226ml, e apresentando um sólido, desta forma, não ocorrendo extração do óleo. Utilizou-
se 70mL da amostra “O2” para a destilação, obtendo o mesmo resulta da amostra “O1” 
restando 80mL para a oxidação. Assim, essa amostra foi destilada após 193 horas e 35 
minutos de oxidação natural. Logo, essa amostra foi destilada junto com o sólido da 
amostra anterior (“O1”), sendo usando uma metodologia diferente. Ao invés de extrair 
todo o solvente e analisar o óleo. Ocorrendo apenas a redução da quantidade de 
solvente, visto a característica apresentada pela destilação anterior. Então, após 11 
minutos de aquecimento, momentos antes do início da ebulição, a amostra se 
homogeneizou com o sólido, alterando a coloração, do amarelo claro para o marrom 
escuro verniz. Então, ao final, a destilação com cerca de 1 hora, reduziu 30mL de teor 
alcoólico, restando 48mL da amostra, denominada de “O1r” (figura 6) e acondicionada 
na geladeira para as análises. Ainda, elaborou-se amostras de folhas trituradas com 
150mL de água destilada; 115ml de líquido resultante da mistura após o peneiramento, 
onde 50mL sofreu destilação completa, sendo a amostra final denominada “LFr” e 65ml 
sofreu destilação parcial, sendo denominada “LFp”, restando 38g de sólido que foram 
descartados, 3mL da amostra “LFr’ e 3mL da amostra “LFp” foram diluídos cada uma 
em um balão volumétrico de 50ml, em etanol 70% e armazenadas para análises. Da 
amostra “O1r” foram retirados 3mL e diluído em um balão volumétrico de 50mL e etanol 
70%. A amostra foi diluída e agitada, manualmente, após 6 minutos observou-se que à 
mistura é parcialmente hidrofóbica (figura 6). Da mesma forma, retirados 3mL da 
amostra “O2” e constatando que ela é igualmente hidrofóbica (figura 7). As amostras 
“O1” e “O2” que foram deixadas em oxidação natural foram observadas e apresentaram 
uma camada gelatinosa e sem presença de larva (figura 8). Esta camada gelatinosa 
demonstra ser um fungo na forma de levedura, contudo, este será futuramente 
analisado e classificado, para determinar se há alguma micotoxina que tenha 
capacidade inibitória. As amostras preparadas e armazenadas foram submetidas a 
análises de fotoespectometria de absorção molecular UV e espectroscopia de absorção 
na região do infravermelho , no instituto de química da UFRN. 
 

Resultados e Discussões 
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Os frutos apresentam uma coloração externa, variante de acordo com as etapas de 
maturação, o pré-maduro é amarelo esverdeado, o maduro laranja e o pós-maduro é 
laranja amarronzado. Todavia, após um corte medial longitudinal observa-se a diferença 
na coloração interna, o fruto pré- maduro mostra uma coloração amarela clara, o maduro 
laranja amarelado e o pós-maduro amarela escuro. Determinados frutos apresentaram 
o embrião desenvolvido (pré-maduro, maduro e oxidado). Após a destilação concluiu-
se que o resultado da amostra dos frutos pré-maduros apresenta uma composição 
uniforme. Diferentemente do resultado da amostra do fruto maduro após a destilação, 
onde este apresentou camadas, visualmente (figura 3, canto superior direito). Os 
líquidos da destilação do fruto maduro e pré-maduro tinham a mesma quantidade em 
volume e a destilação teve o mesmo tempo, com uma variação de 1 minuto apenas; 
com isso as amostras foram coletadas ao mesmo tempo e processo. A amostra “PE1” 
e “PE1-2” são bem mais escuras de cor amarelada, já as amostras “M1”, “M2”, “M3” e 
“M4” apresentam uma cor bem mais clara também amarela, mas com diferença bastante 
notável. E esta amostra apresenta mais de uma camada sendo uma mais escura, densa, 
concentrada em baixo, no tubo de ensaio (figura 3, canto superior direito) e outra 
camada mais clara na parte superior. As amostras do fruto maduro que foram separadas 
em camadas apresentaram o mesmo resultado de absorbância/comprimento de onda 
(gráfico 3). Os resultados da fotoespectometria UV para as amostras “PE1”, “PE2”, “M1” 
,”M2”, “”M3” e “M4” e “O” foram praticamente idênticos (gráfico 1 e gráfico 4), com o 
mesmo comportamento, sem mudanças estatisticamente significativas. No entanto, as 
amostras “V1”, “V2” E “V3” apresentaram um comportamento, significativamente, 
diferente das anteriores (gráfico 1). As amostras “LFr” e LFp” também tiveram o mesmo 
comportamento (gráfico 2), já as amostras “O1r” e “O2” diferiram entre si. É sabido que 
os resultados das distintas coletas do fruto (verde, maduro e oxidado) são distintas, 
exceto os resultados do UV das amostras do fruto pré-maduro e maduro. Assim, as 
amostras “LFr” e LFp” também diferem das demais amostras. Então, é discutível que 
resultados diferentes apontam para produtos diferentes em um mesmo objeto de estudo. 
Os resultados da fotoespetometria não foram confirmados e corroborados pelas 
análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho (gáfico 4), as 
mesmas amostras (“V1”, “V2” E “V3”, ”, “M1” ,”M2”, “”M3” e “M4” e “PE1”, “PE2”) tiveram 
o mesmo comportamento. Todavia, a amostra “Or2” diferiu explicitamente das demais. 
E também analisou-se o sólido (amostra” S1”) e o sólido do fruto pré-maduro sem a 
parte líquida “SP”. 
 
Conclusão 

 

É notório que a pesquisa não atingiu sua finalização total, mas parcialmente já é possível 
detectar alguns resultados, uma vez que a referida pesquisa é bastante extensa com 
vários pontos de abordagem. Entretanto pode-se concluir, visto a bibliografia e as 
análises de fotoespectometria UV e espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho, que o objeto de estudo é um real potencial a ser trabalhado e 
caracterizado físico-quimicamente na área das ciências agrárias, com o objetivo de usá-
lo como matéria prima para uma nova alternativa no combate contra pragas agrícolas. 
A equipe é ciente da importância e da capacidade deste estudo, assim, este será 
submetido à renovação, dessa maneira dando continuidade ao estudo. Pois, há muitas 
variáveis para serem analisadas; os metais fundamentais por cromatografia líquida, a 
análise e identificação do fungo presente no extrato do fruto oxidado, a análise da seiva 
e as raízes da Averrhoa carambola . Além disso, esta iniciativa servirá como base para 
outros estudos relacionados. 
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figura 1 
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figura 2 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3833 

 

 

figura 3 
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figura 5 
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TÍTULO: Teor de taninos condensados presentes nas folhas de Acácia mamgiun Willd 

Resumo 

 

 Os taninos vegetais podem ser encontrados em diversas espécies florestais e em várias 
partes da planta. O objetivo da pesquisa foi analisar o percentual de taninos presentes 
nas folhas da espécie exótica, Acacia mangium Willd, localizada em uma área 
experimental na região Nordeste do Brasil. As folhas foram coletadas no município de 
Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte. Após coletadas, as folhas foram secas ao 
ar, moídas e classificadas, utilizando a porção que passou pela peneira de 16 “mesh” 
(1,00 mm) e que ficou retida numa de 60 “mesh” (0,25 mm). Para as duas extrações 
foram utilizadas 25 gramas do material em 250 mL de água. O extrato obtido foi passado 
em peneira de 150 “mesh” (0,105 mm), em um tecido de tipo flanela, filtrado em funil de 
vidro sinterizado de porosidade 2 e concentrado para 250ml, depois quantificado com 
formaldeído em meio ácido. Em seguida, foram determinados o teor de sólidos totais 
(TST), índice de Stiasny(IS) e o teor de taninos condensados (TTC). A folhas da espécie 
apresentaram valores médios de TST de 21,39%, índice de Stiasny de 32,61% e TTC 
de 6,97%, portanto, conclui-se que há taninos nas folhas da Acacia mangium, mas em 
baixa quantidade, sendo necessários novos estudos para avaliar a sua viabilidade 
técnica, visando assim, atender a demanda por taninos de forma sustentável. 

 
 

Palavras-chave: Taninos vegetais, Espécie exóticas, Produto Florestal não Madeireiro 

TITLE: Condensed tannin content present in Acacia mangium Willd leaves 

Abstract 

 

 Vegetable tannins can be found in several forest species and in various parts of the 
plant. The objective of the research was to analyze the percentage of tannins present in 
the leaves of the exotic species, Acacia mangium Willd, located in an experimental area 
in the Northeast region of Brazil. The leaves were collected in the municipality of 
Macaíba, in the state of Rio Grande do Norte. After being collected, the leaves were air 
dried, ground and classified, using the portion that passed through the 16 mesh (1.00 
mm) sieve and that was retained in a 60 mesh (0.25 mm) sieve. For both extractions, 25 
grams of the material were used in 250 mL of water. The obtained extract was passed 
through a 150 mesh (0.105 mm) sieve, in a flannel-type fabric, filtered through a sintered 
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glass funnel of porosity 2 and concentrated to 250 ml, then quantified with formaldehyde 
in an acid medium. Then, the total solids content (TST), Stiasny index (IS) and the 
condensed tannin content (TTC) were determined. The leaves of the species showed 
average values of TST of 21.39%, Stiasny index of 32.61% and TTC of 6.97%, therefore, 
it is concluded that there are tannins in the leaves of Acacia mangium, but in low quantity, 
further studies are needed to assess its technical feasibility, thus seeking to meet the 

demand for tannins in a sustainable manner. 

 
 
Keywords: Vegetable tannins, Exotic species, Non-Timber Forest Product 

Introdução 

 Os taninos naturais ou vegetais, são substancias que podem ser encontradas por todas 
as partes da planta, como na madeira, casca, frutos e sementes. São classificadas 
quimicamente em hidrolisáveis e condensados, constituídos por polifenóis(PAES et al, 
2006).O percentual de tanino pode variar mesmo entre indivíduos da mesma espécie, 
dependendo da época da coleta ou da parte da planta que foi realizada a 
coleta(AZEVEDO et al,2017). 

 Nos vegetais, os taninos têm a função de defesa e proteção, pela sua adstringência, 
eles impedem que animais herbívoros ataquem a planta (MONTEIRO et al,2006), 
Graças a sua comprovada atividade antimicrobiana, acredita-se que os taninos atuem 
na proteção do vegetal contra o ataque de microorganismos patogênicos nos produtos 
vegetais(VITAL et al., 2001; COLLI et al., 2007).As propriedades antimicrobianas dos 
taninos são bem conhecidas e documentadas demonstraram significante atividade 
bactericida contra microorganismos patógenos(MONTEIRO ; ALBUQUERQUE; 
ARAUJO , 2005). Além das utilidades para as plantas, os taninos também são utilizados 
para outras coisas, além de fins comerciais, quando os extraídos os taninos servem 
para curtir o couro, na fabricação de adesivos para madeira(VITAL et al 2014), e até 
para o tratamento de água(SKORONSKI, 2014). 

 No Brasil, a espécie florestal que é mais importante para a produção de tanino vegetal 
é a Acacia mearnsii de willd, que é uma espécie exótica e conhecida popularmente como 
acácia negra, segundo IBGE(2017). 

 No entendo, existem muitas espécieis que produzem taninos no Brasil, porém, na 
região nordeste é tradicionalmente utilizado o antigo-vermelho(Anadenanthera colubrina 
(Vell.) Brenan. var. cebil (Gris.) Alts.). Com o angico sendo explorado de forma 
desordenada, faltando práticas de manejo adequadas ou de uma política de 
reflorestamento que tenha como objetivo a reposição das árvores exploradas, e também 
pela falta de matéria-prima(espécieis que produzam boas quantidades de tanino), em 
curto prazo, torna-se necessário pesquisar novas espécies que possam ser usadas 
como o angico,para evitar o esgotamento dessa espécie florestal ( PAES, 2006).Visando 
alternativas de especies potencialmente produtoras de tanino e reduzir os da exploração 
desenfreada do angico, novas espéceis estão sendo alvo de pesquisas em busca de 
encontrar uma solução alternativa, como a Acacia mangium Willd,que já foi comprovada 
com um potencial de produção de taninos vegetais e poderia indicar uma redução direta 
no impacto sobre a exploração do angico-vermelho, além de dar um incentivo na 
realização dos plantios comerciais(UCELLA FILHO et al, 2017). 
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 A Acacia mangium Willd, conhecida popularmente por acácia-australiana ou apenas 
Acácia, é uma espécie arbórea que é natural do Nordeste da Austrália, na Papua Nova 
Guiné, na Papua Ocidental e nas Ilhas Molucas e foi introduzida na América do Sul, na 
América Central, na África e na Ásia(PÁDUA et al,2019).A espécie Acacia mangium 
apresenta um bom potencial silvicultural, em função da sua boa adaptação e do seu 
rápido crescimento. É muito utilizada em recuperação de áreas antropizadas, porém 
ainda pouco estudada no que se refere às propriedades tecnológicas (GONÇALVES E 
LELIS, 2012).Além do seu crescimento relativamente rápido e um bom desenvolvimento 
em várias regiões do país, não sendo exigente em solos (GONÇALVES; LELIS, 2012). 
Esta é uma espécie arbórea utilizada em plantios comerciais para exploração de 
produtos como celulose, madeira para movelaria, construção civil e como fonte 
energética (GALIANA et al., 2002). como também sua madeira para produção de 
tanino(UCELLA FILHO et al, 2017). 

 

Metodologia 

 
 A coleta foi realizada na área experimental do campus EAJ(Escola Agrícola de Jundiaí) 
da UFRN, localizado no minicípio de Macaíba(Latitude: 05º 51' 30" S, Longitude: 35º 21' 
14" W e Altitude: 11m), onde o clima local é caracterizado como tropical. Foi realizado 
a coleta em 5 árvores da especie Acacia(Acacia MangiunWilld), pertencente a família 
Fabaceae. As folhas foram retirados de toda a copa de cada indivíduo, buscando 
representar a árvore como um todo. Foram selecionadas em função do seu vigor, sendo 
escolhidas aquelas com ausência de ataque de pragas e doenças. 

 O material foi cortado em fragmentos menores e foi seco ao ar, moído no Moinho do 
tipo Willey. Foi moído duas vezes afim de se obter um material de menor granulometria. 
O processo de moagem foi realizado com paradas constantes, sempre que as partes 
cortantes do moinho ficaram aquecidas, para evitar o aquecimento acentuado das facas 
do moinho, o que poderia causar alterações na composição química dos taninos.Para 
as análises, os materiais foram classificados, sendo utilizada a porção que passou pela 
peneira de 35 “mesh” (0,50 mm), e ficou retida na de 60 “mesh” (0,25 mm). A serragem 
obtida foi homogeneizada e o teor de umidade (base seca) determinado, para permitir 
os cálculos, em base seca, do teor de taninos presentes em cada amostra. As 
substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para as 
extrações foram tomadas, de cada material, três amostras de 25 g de material seco. 

 As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 
mL, aos quais foram adicionados 250 mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e 
submetidas à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas 
sequências de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos 
presentes. Após cada extração, o material foi passado em uma peneira de 150 “mesh” 
(0,105 mm) e em um tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem.Após 
a concentração três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato. Duas alícotas 
foram utilizadas para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) e uma foi 
evaporada em estufa a 103 ± 2 ºC por 48 horas, para a determinação da porcentagem 
de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). 

 Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) presente em cada amostra, 
foi empregado o método de Stiasny, descrito por Guangcheng et al (1991).Para tanto, 
aos 50 mL do extrato bruto foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL 
de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 
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minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples.Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no 
filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida será calculado o índice 
de Stiasny (Equação 2). 

 A quantidade de taninos presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de 

Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

 O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de 
taninos condensados obtido de cada amostra. 

 Para a avaliação dos resultados foi utilizado um delineamento inteiramente 
casualisado, onde as análises estatísticas foram processadas por meio do Sistema de 
Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG), desenvolvido pela Central de 
Processamentos de Dados da Universidade Federal de Viçosa, sendo analisados o teor 
de sólidos totais (TST), índice de Stiasny, teor de taninos condensados (TTC) e de não 

taninos na casca da planta. 

 
Resultados e Discussões 

 

A média do teor de sólidos totais, que representam as porções de taninos do extrato, 
encontrados nas folhas de Acácia indicam que foi de 21,39%. O indicador dos 
componentes fenólicos totais condensados ao qual reagem com o formaldeído em meio 
ácido (Índice de Stiasny) foi de 32,61% e o de taninos condensados 6,97%(Tabela 1). 

 Embora as folhas da Acácia tenham apresentado um baixo percentual tânico, os seus 
resultados foram superiores aos encontrados por Azevedo et al(2017) nas folhas da 
árvore Sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth), onde o seu o teor de sólidos totais ficou 
com média de 18,61%, e o Índice de Stiasny e teor de taninos condensáveis foram 
correspondentes a 30,73% e 5,71%, respectivamente. É comum encontrar baixos teores 
de taninos condensados nas folhas das plantas, tendo em vista que nelas existem várias 

outras substâncias. 

 As folhas da Acácia Mamgiun Willd apresentaram um baixo teor de taninos 
condensados, não possuindo quantidade suficiente indicada para extração em grandes 
quantidades com finalidade para o curtimento de pele animal ou taninos para 
adesivos,entretanto, este produto pode ser explorado para outras finalidades, como na 
indústria farmacêutica. 

 

 

Conclusão 

 

 Conclui-se que as folhas da Acácia Mamgiun Willd apresentam taninos, necessitando 
de novos estudos para avaliar a viabilidade técnica, visando assim, atender a demanda 
por taninos de forma sustentável. 
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Equação 2 

 

 

Equação 3 

 

 

Tabela 1 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3850 

 

CÓDIGO: SB0555 

AUTOR: MARINA VITORIA DE LIMA TORRES 

ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS 

 

 

TÍTULO: Empreendedorismo científico e o gerenciamento de informações de pesquisa 

Resumo 

O projeto de pesquisa denominado “Empreendedorismo científico e o gerenciamento de 
informações de pesquisa”, de orientação do professor Henrique Rocha de Medeiros e 
da professora Carla da Costa Fernandes Curvelo, tem como objetivo principal a criação 
de um sistema web para o armazenamento e análise de amostras de rebanhos de 
produção animal. Os dados armazenados no banco de dados são obtidos pela equipe 
do Laboratório de Parasitologia Animal da Escola Agrícola de Jundiaí para o controle 
sanitário de rebanhos de produção animal, principalmente em ruminantes - ovinos, 
caprinos e bovinos. As doenças parasitárias são um problema de saúde pública, causam 
problemas ambientais e afetam negativamente a economia rural. Por esses motivos, o 
controle delas é de extrema importância. Infecções por helmintos, por exemplo, podem 
causar anemia e redução de peso, o que afeta no potencial reprodutivo e produtivo, e 
em casos extremos levam o animal a óbito. Além disso, o menor desempenho de 
animais doentes ocasiona a não comercialização de leite e carne em animais tratados 
e em tratamento o que atinge a economia rural. Partindo desses pontos, o projeto em 
desenvolvimento busca desenvolver uma aplicação que sirva como ferramenta de apoio 
epidemiológico a partir da organização de informações de diagnósticos de doenças 
parasitárias. 
 

Palavras-chave: controle sanitário, animais ruminantes, sistema web. 

TITLE: Scientific entrepreneurship and research information management 

Abstract 

The research project called "Scientific entrepreneurship and research information 
management", guided by professor Henrique Rocha de Medeiros and professora Carla 
da Costa Fernandes Curvelo has as main objective the creation of a web system for the 
storage and analysis of animals production herd samples. The data stored in the 
database are obtained by the team from Animal Parasitology Laboratory of Escola 
Agrícola de Jundiaí for the sanitary control of animals production herd mainly in 
ruminants - sheep, goats and cattle. Parasitic diseases are a public health problem, 
cause environmental problems and negatively affect the rural economy. For these 
reasons, control of them is extremely important. Helminth infections, for example, can 
cause anemia and weight reduction, which affects reproductive and productive potential, 
and in extreme cases, the animal dies. In addition, the lower performance of sick animals 
leads to the non-commercialization of milk and meat in treated and under treatment 
animals, which affects the rural economy. Starting from these points, the project 
developing seeks to develop an application that serves as an epidemiological support 
tool based on the organization of information on diagnoses of parasitic diseases. 
 
Keywords: sanitary control, ruminat animals, web system. 

Introdução 
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O relatório que se inicia se trata do trabalho desenvolvido sobre a orientação dos 
professores Henrique Rocha de Medeiros e Carla da Costa Fernandes Curvelo 
enquanto bolsista da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).  
  
As atividades agrícolas e pecuária brasileira são de grande relevância no comércio 
nacional e internacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
[1]. No mercado interno, a agropecuária é responsável por abastecer parte da 
população, além de gerar empregos, sendo responsável por empregar boa parte da mão 
de obra brasileira. No mercado externo, o Brasil é um dos principais países no comércio 
agropecuário.  
  
De acordo com Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC), o 
país é responsável por 92% da comercialização da carne internacional, o que o torna o 
maior exportador de carne bovina no mundo [2]. De acordo com a pesquisa realizada 
pelo IBGE sobre a pecuária municipal de 2018, o Brasil possui um rebanho de 10,6 
milhões de caprinos, 18,9 milhões de ovinos e 213,5 milhões de bovinos, sendo o 
Nordeste responsável por aproximadamente 13% desse rebanho bovino, 94,3% do 
rebanho caprino e 63,4% do rebanho ovino (Figura 1)[3].  
  
As doenças parasitárias são causadoras de consideráveis perdas econômicas na 
pecuária, como redução de peso, queda na produção – em especial leite e carne, alta 
taxa de mortalidade, e especialmente as despesas com tratamentos.  
  
Cada parasita precisa de certas combinações e fatores ambientais para sobreviver, 
como: temperatura, precipitação pluviométrica, espécie, raça, idade, estado nutricional, 
entre outros. Por esse motivo, a predominância de cada espécie em determinadas 
regiões muda. Os produtores rurais precisam dedicar tempo para saber em quais 
épocas e condições determinados parasitas têm maiores ou menores chances de 
proliferação [4][5]. Armazenar e analisar corretamente dados sobre as doenças 
parasitárias que atingem os rebanhos pode facilitar a identificação de padrões nas 
doenças parasitárias, diminuindo, portanto, o acometimento dos animais e as perdas 
econômicas por isso acarretadas. O uso de sistemas precários para armazenamento de 
dados, como por exemplo cadernetas de papel, pode dificultar esse processo de análise 
de dados, além de possibilitar a troca e/ou mistura de informações.  
  
Pensando nisso, a equipe do Laboratório de Parasitologia Animal da Escola Agrícola de 
Jundiaí planejou o desenvolvimento de um sistema online de gestão de dados sobre 
amostras e exames de rebanhos da área.  
  
A ideia inicial é que o sistema pegue as informações cadastradas em seu banco de 
dados e as transforme em tabelas, nas quais é possível buscar informações sobre as 
amostras animais ou sobre os exames realizados, seja pela data de cadastramento ou 
a própria identificação. Para tornar o processo de cadastramento mais fácil é possível 
registrar os locais, setores e exames que serão usados várias vezes em diferentes 
indivíduos, tornando o processo mais prático e rápido. O sistema também é encarregado 
de produzir relatórios sobre os dados armazenados, em períodos de 6 meses a 12 
meses - seja de maneira geral ou específica - em forma de gráficos para facilitar o 
controle e a análise dos dados, além de torná-los mais dinâmicos. 
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Nesse tópico nós iremos informar quais foram os métodos utilizados para realizar a 
pesquisa e quais ferramentas foram usadas para sua aplicação. Como citado 
anteriormente, o objetivo é aliar a tecnologia à pecuária, construindo um site que auxilie 
e facilite no controle sanitário de rebanhos de animais em propriedades rurais, com o 
foco em bovinos, caprinos e ovinos.  
  
Em primeiras circunstâncias foi preciso entender e analisar quais seriam as principais 
necessidades do projeto. Para tal, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, 
com o objetivo de identificar os requisitos do sistema através de entrevistas com o 
responsável pelo Laboratório de Parasitologia da EAJ, o professor Henrique Rocha 
Medeiros. Através destas entrevistas, foi possível levantar dados sobre as informações 
que devem ser armazenadas, além de identificar as prioridades do sistema. Toda a 
construção do projeto foi baseada nesse levantamento, e o processo de comunicação 
com o laboratório foi essencial. 
  
Além do emprego de entrevistas no levantamento de requisitos, aplicamos também o 
processo de análise de documentos, através da análise das planilhas excel que são 
utilizadas pela equipe do laboratório. Com isso foi possível entender melhor que dados 
deveriam ser armazenados e quais dados se repetiam constantemente. 
  
Neste levantamento identificamos não apenas requisitos funcionais, mas também 
requisitos não-funcionais de usabilidade, como por exemplo o pré-cadastramento de 
locais e exames, informações que serão repetidamente utilizadas no cadastro de 
diferentes amostras.  
  
Para a construção do sistema foi utilizada a linguagem de programação Python[6], que 
permite um trabalho mais fácil e eficaz, juntamente com o web-framework Django[7] 
baseado em Python - um web-framework é uma estrutura de software já projetada para 
ajudar ao programador com alguns códigos já prontos. Utilizamos a IDE (Integrated 
development environment ou Ambiente de desenvolvimento integrado) PyCharm[8] que 
é especificamente feita para Python, e o GitHub[9], plataforma que permite a 
hospedagem e compartilhamento de códigos e projetos entre os programadores. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nesta seção iremos apresentar o sistema criado durante o projeto. Levamos em 
consideração os requisitos identificados na etapa de levantamento de requisitos, e 
construímos um sistema web de acordo com eles, sempre providenciando a melhor 
estrutura para resultar em um fluxo de navegação mais adequado aos padrões do 
Laboratório de Parasitologia da Escola Agrícola de Jundiaí. 

1- Estrutura do site: 

1.1 – Tela de login: 
A primeira tela que o usuário tem acesso é a tela de login, na qual é necessário colocar 
o nome de usuário e a senha, dados definidos durante o cadastro do usuário (Figura 2). 

1.2 – Tela de recuperação: 
Caso haja o esquecimento da senha, a recuperação é possível, e para isso é preciso 
colocar o e-mail que foi cadastrado ao usuário e automaticamente um e-mail de 
confirmação lhe é enviada. Com a confirmação deste e-mail, a mudança da senha é 

liberada (Figura 3). 
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1.3 – Home: 
Após entrar no site, a primeira tela apresentada é a tela inicial, na qual são apresentadas 
análises sobre os dados que foram adicionados no sistema (Figura 4). Nesta tela é 
possível ver a quantidade de amostras e exames cadastradas no mês atual, a 
porcentagem de amostras abertas e a quantidade de amostras abertas, além de alguns, 
que mostram a quantidade de amostras e exames cadastrados no último ano, e o 

número de exames realizados nos últimos 6 meses, categorizados por tipo de exame. 

- Elementos: 
A partir da análise das respostas coletadas das entrevistas e buscando suprir a 
necessidade do Laboratório de Parasitologia da Escola Agrícola de Jundiaí, 
identificamos que o site deveria tratar com os seguintes elementos: amostras, exames, 
usuários e locais. 

1.3.1 - Amostras: 
As amostras são os elementos coletados dos animas e que vão ser examinados. Ao 
cadastrar uma amostra, é preciso adicionar a identificação, a espécie e o sexo do 
animal, a origem - local que ela foi retirada, um usuário responsável agregado a ela, 
localidade, setor e a data de coleta (Figura 5). 

Para visualizar as amostras, é possível ver todas as amostras cadastradas, ou seja, 
amostras cadastradas por todos os usuários (Figura 6), ou ver apenas as amostras 
cadastradas pelo usuário atualmente logado (Figura 7). 

Nas Figuras 6 e 7, as amostras brancas são as que foram cadastradas em menos de 
10 dias, as amarelas as que foram a mais de 10 dias e a menos de 15, e as vermelhas 
acima de 15 dias. Se o usuário logado for o respectivo responsável por uma amostra ou 
se for administrador, é possível editar, remover ou marcar a amostra como concluída. 
Se não for, é somente permitido ver os detalhes das amostras. 

Quando as amostras são devidamente concluídas, elas passam para as listas “minhas 
amostras finalizadas” e “amostras finalizadas” (Figuras 8 e 9). Mesmo após serem 
concluídas é possível ativá-las novamente. 

1.3.2 – Exames: 
Em cada amostra é possível cadastrar resultados de exames. Como um exame pode 
ser associado a várias amostras, criamos um sistema para cadastrar exames, com o 
objetivo de padronizar os dados de um determinado exame (Figura 10). Somente os 
administradores podem cadastrar exames. 

É preciso definir também os possíveis resultados dos exames, estes vão ser usados na 

composição dos gráficos (Figura 11). 

Após cadastrar os exames são adicionados em uma lista onde é possível editá-los e 
inativá-los (Figura 12). Essa opção é somente aberta à administração. 

Caso for necessário é possível reativar os mesmos. 

1.3.3 - Usuários: 
Os usuários são aqueles que vão utilizar o site, seja como administrador ou não. A 
listagem e cadastramento dos mesmo são de responsabilidade da administração, e a 
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visualização é disponível somente a eles. Um usuário possui um login, nome, 
sobrenome, e-mail e senha (Figura 13). 

Na lista é possível desabilitar, editar ou tornar administrador, essa opção é somente 
aberta a administração (Figura 14). 

1.3.4- Locais: 
Assim como os exames, os locais vão ser usados constantemente, ou seja, um local vai 
ser associado a várias amostras. Dessa forma, é necessário cadastrá-los previamente. 
Atualmente a única informação necessária para isto é o nome do local (Figura 15). Sua 
visualização é somente disponível à administração. 

Como padrão os mesmos são adicionados a uma lista que permite editar, detalhar e 

excluir o local (Figura 16). 

2 – Diferença entre administrador e usuário comum: 
O administrador tem acesso a todas as funções e informações do site, ele tem direito 
de alterar, excluir e editar as mesmas, diferentemente de um usuário comum. Os 
usuários e locais só são visíveis a eles. Outra função é habilitar um usuário comum para 
virar administrador. 

 
Conclusão 

 
O presente projeto buscou tornar a tecnologia aliada da produção rural no que se diz o 
controle sanitário das doenças parasitárias em rebanhos animais. Primeiramente é 
importante ressaltar que todo o projeto foi construído em cima das necessidades do 
Laboratório de Parasitologia da Escola Agrícola de Jundiaí. Esse fator é importante pois 
os resultados obtidos se refletem neste quesito, mas mesmo com essa circunstância 
pode ser usado para outras situações se for devidamente adaptado a elas. Os dados 
utilizados foram obtidos por meio de uma pesquisa de caráter qualitativo e algumas 
entrevistas que delimitaram e guiaram o projeto fornecendo os elementos necessário 
para criação da estrutura do site e tornar uma ferramenta eficiente e eficaz. A versão 
inicial do sistema está quase concluída, faltando apenas a etapa de testes finais para 
que passe a ser utilizada pela equipe do laboratório. 
 
Referências 

 
[1] IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Agropecuária. 
2018. 
[2] ABIEC, Brazilian Beef Exporters Association, "OUR BEEF ON THE TABLES 
AROUND THE WORLD" 2019. 
[3] IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Pesquisa da 
pecuária municipal. 2018. 
[4] Costa, Valéria Medeiros de M, Sara VD Simões, and Franklin Riet-Correa. "Doenças 
parasitárias em ruminantes no semi-árido brasileiro." Pesq. Vet. Bras (2009): 563-568. 
[5]Costa, Valéria MM, Sara VD Simões, and Franklin Riet-Correa. "Controle das 
parasitoses gastrintestinais em ovinos e caprinos na região semiárida do Nordeste do 
Brasil." Pesquisa Veterinária Brasileira 31.1 (2011): 65-71. 
[6]PYTHON. Versão 3.8.2. [S. l.]: Python Software Foundation, 2020. Disponível em: 
https://www.python.org/. Acesso em: 13 maio 2020. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3855 

 

[7]DJANGO. Versão 3.0.3. [S. l.]: Django Software Foundation, 2020. Disponível em: 
https://www.djangoproject.com/. Acesso em: 13 maio 2020. 
[8]PYCHARM. [S. l.]: JetBrains s.r.o, 2020. Disponível em: 
https://www.jetbrains.com/pycharm/. Acesso em: 13 maio 2020. 
[9]GITHUB. [S. l.], 2020. Disponível em: https://github.com/. Acesso em: 13 maio 2020. 
 

Anexos 

 

 

Figura 1: Pesquisa IBGE sobre o tamanho dos rebanhos bovinos, caprinos e ovinos. 
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Figura 2: Tela de login. 

 

 

Figura 3: Tela de recuperação de senha. 
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Figura 4: Tela home. 

 

 

Figura 5: Tela de cadastramento de amostras. 

 

 

Figura 6: Tela onde mostra todas as amostras do site. 

 

 

Figura 7: Tela onde mostra apenas as amostras do usuário logado. 
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Figura 8: Tela de onde mostra apenas as amostras finalizadas do usuário logado. 

 

 

Figura 9: Tela de todas amostras finalizadas. 

 

 

Figura 10: Tela de cadastro dos exames. 
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Figura 11: Segunda tela de cadastro dos exames. 

 

 

Figura 12: Tela da lista dos exames ativos. 
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Figura 13: Tela de cadastramento do usuário. 

 

 

Figura 14: Lista de usuários ativos. 

 

 

Figura 15: Tela de cadastramento dos locais. 

 

 

Figura 16: Lista dos locais. 
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TÍTULO: Desenvolvimento do Sistema de Análises do Teste de Tetrazólio em Sementes 

de Soja 

Resumo 

A cultura da soja é importante para o desenvolvimento da indústria alimentícia, pecuária 
e energética do país. Para garantir um bom rendimento no campo, plantas uniformes e 
maiores taxas de produtividade, é necessário utilizar sementes de qualidade. Através 
de testes laboratoriais é possível analisar as sementes a fim de extrair fatores que 
determinam seu desenvolvimento germinativo. Os dados obtidos nestes testes definem 
padrões de controle durante as etapas de colheita, transporte, beneficiamento e 
armazenamento das sementes. Dentre estes, o mais utilizado no país é o teste de 
tetrazólio graças a sua velocidade e eficiência na análise. O teste é o mais eficaz dentre 
os métodos tradicionais, entretanto discrepância entre os resultados e o tempo gasto na 
análise do teste o tornam ineficiente. Neste trabalho foi desenvolvido um método 
automático, utilizando técnicas de processamento digital de imagens (PDI), para a 
classificação de lotes de sementes de soja pelo teste de tetrazólio. Suas comparações 
com os métodos tradicionais mostraram que a análise automática executada pelo 
sistema possui um índice de erro similar aos de um analista, porém permite que o teste 
seja executado mais rapidamente já que processa, em um mesmo período de tempo, 
10 vezes mais sementes que o teste manual feito pelo analista. 
 
Palavras-chave: Processamento de Imagens; Glycine max; Automação. 

TITLE: Development of the Tetrazolium Test Analysis System for Soybean Seeds 

Abstract 

The cultivation of soy is important for the development of the country's food, livestock 
and energy industries. To ensure good yield in the field, uniform plants and higher 
productivity rates, it is necessary to use quality seeds. Through laboratory tests it is 
possible to analyze the seeds in order to extract factors that determine their germinative 
development. The data obtained in these tests define control standards during the stages 
of harvesting, transportation, processing and storage of seeds. Among these, the most 
used in the country is the tetrazolium test thanks to its speed and efficiency in the 
analysis. The test is the most effective among traditional methods, however the 
discrepancy between the results and the time spent on analyzing the test makes it 
inefficient. In this work, an automatic method was developed, using digital image 
processing (PDI) techniques, for the classification of soybean seed lots by the 
tetrazolium test. Their comparisons with traditional methods showed that the automatic 
analysis performed by the system has an error rate similar to that of an analyst, but 
allows the test to be performed more quickly since it processes, in the same period of 
time, 10 times more seeds than the manual test done by the analyst. 
 
Keywords: Image processing; Glycine max; Automation. 

Introdução 
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A soja é um insumo essencial para a indústria alimentícia e para a fabricação de rações 
animais. Também pode ser utilizada na elaboração de cosméticos e no âmbito 
energético, atuando como biocombustível [1]. Estudos realizados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), publicados na Balança Comercial do 
Agronegócio do mês de maio de 2017, apontam que a soja é o principal setor exportador 
do agronegócio brasileiro chegando a 41,2% do valor total exportado pelo país [2]. O 
MAPA indica ainda que a cidade de Sorriso no Mato Grosso, maior produtora de soja e 
milho no Brasil, arrecadou aproximadamente e 2,5 bilhões de reais em 2015 [3]. Para 
garantir alto o vigor no campo, estantes uniformes e maiores taxas de produtividade, 
faz-se necessário utilizar sementes de qualidade. Essas sementes que apresentam 
vigor elevado executam processos metabólicos de maneira ágil, proporcionando uma 
germinação mais rápida, com maior taxa de crescimento e uniformidade. Deste modo, 
garantem um maior crescimento e rendimento de grãos [4], [5]. Através de testes de 
laboratório é possível retirar fatores obtidos a partir de aspectos extrínsecos ou 
intrínsecos à semente, como a deterioração por umidade, danos mecânicos e predação 
[3]. A análise de sementes extrai e apresenta dados que auxiliam os produtores durante 
o processo de controle de qualidade em qualquer momento da cadeia produtiva 
(semeadura, colheita, transporte, beneficiamento e armazenamento) [6]. Vários testes 
e metodologias foram desenvolvidas para extrair estes dados. Dentre estes, o teste de 
tetrazólio se apresenta como o mais utilizado em todo país graças a sua velocidade e 
eficiência na análise [4]. O teste fundamenta-se na atividade de enzimas 
desidrogenases em células vivas, catalisando a solução do sal de tetrazólio (2-3-5 trifenil 
cloreto de tetrazólio) de uma solução incolor, a uma precipitação vermelho carmim (Fig. 
1), insolúvel, conhecido por formazan, tornando possível identificar a condição das 
partes vitais da semente [4]. Figura 1. Semente de soja após a imersão na solução de 
tetrazólio [4]. Para a interpretação, segundo a metodologia da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) [4] e com o apoio de uma lupa de seis aumentos 
(6x), as sementes são avaliadas individualmente. Utilizando uma lâmina, elas são 
particionadas longitudinalmente, possibilitando a observação dos danos na parte interna 
do cotilédone, principalmente na área do eixo embrionário (Fig. 2). Para determinar a 
viabilidade e o vigor, é feita a classificação de cada semente em uma das 8 categorias, 
levando em consideração a localização do dano, a intensidade da coloração e o tipo de 
dano. Figura 2. Esquema do corte longitudinal de uma semente de soja, com suas 
estruturas internas traçadas [4]. O teste de tetrazólio dura em média 19 horas para a 
soja e um especialista experiente pode analisar cerca de 400 a 500 sementes por hora 
de trabalho, sendo mais rápido que o teste de germinação que dura em média 8 dias 
para ser feito [6]. No entanto, faz-se necessário o treinamento especializado sobre a 
estrutura embrionária e técnicas de interpretação pelo tetrazólio e, mesmo assim, 
especialistas podem ter opiniões diferentes durante a tomada de decisão quanto a 
classificação da semente, além de consumir mais homem/hora que o teste de 
germinação. O teste se apresenta bastante eficaz em relação aos métodos tradicionais, 
entretanto a discrepância entre os resultados, dada a subjetividade do analista, e o 
tempo gasto na análise das sementes o tornam ineficiente. A utilização de sistemas 
inteligentes como ferramenta para as ciências agrárias tem sido alvo de vários estudos, 
visto sua agilidade e precisão em realizar análises em série, além de não ser necessário 
a intervenção de um especialista [7]. Este trabalho propõe um método automático, 
utilizando técnicas de processamento digital de imagens (PDI) [8], para a classificação 
de lotes de sementes de soja pelo teste de tetrazólio. 
 
Metodologia 
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SoyT – Sistema de Análises do Teste de Tetrazólio em Sementes de Soja O SoyT é um 
software que realiza a análise do teste de tetrazólio de maneira automatizada e foi 
desenvolvido utilizando técnicas de processamento digital de imagens. A fim de suprir 
a carência de precisão e velocidade na análise atual, o sistema assume o papel do 
analista de sementes no processo de tomada de decisão, interpretação e controle das 
amostrar dos lotes. O sistema foi elaborado a partir da síntese da metodologia 
tradicional do teste de tetrazólio, as 8 classes foram reduzidas a 3 classes distintas: • 
Alto vigor (sementes da classe 1 a 3) • Vigor baixo (sementes da classe 4 e 5) • Não 
viáveis (sementes da classe 6 a 8) Para o desenvolvimento do sistema foi adotada a 
linguagem de programação MATLAB (Matrix Laboratory) na sua versão R2018a. A 
escolha da linguagem supracitada justifica-se por ser apropriada para desenvolvimento 
de sistemas de natureza técnica e possuir uma biblioteca de análise de imagens nativa, 
essencial para o desenvolvimento do sistema. Figura 3. Interface do Sistema de 
Análises do Teste de Tetrazólio em Sementes de Soja. As imagens das sementes a 
serem analisadas são carregadas, processadas e as porcentagens de sementes 
viáveis, vigor baixo, não viáveis e o vigor total do lote são exibidas como resultado finais. 
Planejamento do banco de imagens O trabalho foi realizado no Laboratório de Análise 
e Pesquisa em Sementes da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - 
Escola Agrícola de Jundiaí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no 
município de Macaíba/RN, fazendo uso de sementes de soja provenientes de oito lotes 
variados apresentando sementes portadoras de danos específicos. Afim de realizar o 
teste, para cada lote foi feita a amostragem com apenas uma repetição, ou seja, 50 
sementes. A solução estoque possui a concentração e 1,0%, ou seja, para cada litro de 
água destilada, é misturada 10,0 g do sal de tetrazólio. As sementes foram embaladas 
no papel de germinação umedecido e mantidas por 16 horas em uma estufa do tipo 
biochemical oxygen demand (B.O.D.) a 25 ºC. Após o período, as sementes foram 
separadas em recipientes identificados para serem submergidas pela solução de 
tetrazólio. Assim, as sementes foram para a B.O.D. por mais 3 horas na temperatura 
entre 35 a 40 ºC, tempo e temperatura necessários para efetivar a coloração. Após 
retiradas da solução de tetrazólio, utilizando uma lâmina, as sementes foram cortadas 
longitudinalmente em relação ao eixo embrionário. Retirada de descritores As 
características da semente embebida na solução de tetrazólio que são levadas em 
consideração durante a análise é a cor (que mostra qual o tipo do dano) e a posição da 
cor em relação a estrutura da semente de soja (eixo embrionário, região vascular e 
cotilédone). As cores são determinadas a partir da relação de intensidade entre os 3 
canais do modelo RGB (Fig. 7). • Branco (intensidade alta nos 3 canais) • Amarelo 
(intensidade alta nos canais vermelho e verde) • Vermelho carmim (intensidade alta no 
canal vermelho) • Vermelho carmim forte (vermelho destacado em relação aos demais, 
porém com baixo brilho) Figura 7. Segmentação individual das sementes pelas cores 
branco leitoso, vermelho carmim, amarelo e vermelho carmim forte respectivamente. 
Para determinar a posição do dano, a semente foi rotacionada (Fig. 14B), afim de 
padronizar a localização das áreas condizentes a estrutura da semente de soja. 
Entretanto, algumas sementes não permanecem na mesma orientação (eixo 
embrionário na quina superior direita), para isso foi necessário retirar a deficiência 
convexa do objeto (Fig. 8D) para determinar em que quadrante o eixo está localizado. 
Após isto, é necessário apenas inverter a imagem através da interpolação geométrica 
(Fig. 8D). Figura 8. Etapas de processamento para padronização da orientação das 
sementes, afim de retirar os descritores de posição. Máscara original (A), imagem 
rotacionada (B), máscara convexa (C), a subtração da imagem rotacionada pela 
máscara convexa (D) e a imagem final (E). Interpretação dos dados Utilizando a 
metodologia da EMBRAPA [4], o algoritmo classificador utiliza a porcentagem de cada 
cor na semente completa e em suas áreas. O algoritmo funciona como um filtro onde 
seus fatores determinantes foram retirados dos exemplos descritos na metodologia, 
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afim de classificar as sementes. Avaliação do software Para avaliar a capacidade da 
metodologia proposta implementada no sistema classificador, é importante avaliar sua 
acurácia em relação ao valor real, ou seja, a comparação dos resultados automáticos 
com a análise manual do especialista. Para este fim, utilizou-se o mesmo banco de 
imagens definido anteriormente, e seu resultado dado por 2 especialistas diferentes e 
pelo sistema proposto. Foi gerada a matriz de confusão (Fig. 9), que demonstra as 
amostras que o sistema acertou, ou seja, atestou ser real enquanto era ou atestou não 
ser real enquanto não era, e as que o sistema errou, ou seja, quando o sistema atestou 
ser real enquanto não era ou o sistema atestou não ser real enquanto era. Além disso, 
foi feito o mesmo processo com os resultados dos dois especialistas, afim de provar a 
disparidade entre as análises feitas pelo ser humano. A partir desta matriz, foram 
calculados os índices de precisão e sensibilidade [17]. Figura 9. Matriz de confusão (a) 
e suas frações características dos classificadores (b-e). As partes sombreadas dizem 
respeito aos campos da matriz de confusão somadas como numerador e denominador 
da classe A [17]. 
 
Resultados e Discussões 

 
Todas as sementes do banco de imagens foram processadas pelo sistema e analisadas 
por dois especialistas em análise do teste de tetrazólio. Apresentada na tabela 1, a 
matriz de confusão foi gerada a partir da média dos resultados obtidos pelo analista 1 
em relação a medição manual do analista 2. Os resultados obtidos pelo sistema em 
relação a medição manual do analista 1 estão representados na matriz da tabela 2 e em 
relação ao analista 2, na tabela 3. Um alto nível de sensibilidade foi alcançado na 
classificação das 400 sementes de soja, sendo as viáveis a classe com maior valor em 
ambos os testes (analista 1 e 2). Isto significa que o algoritmo está satisfatoriamente 
conseguindo categorizar as sementes em nas suas reais classes. Além disto, o valor de 
especificidade, índice que determina o quanto o sistema classificou corretamente como 
não pertencente, está acima de 87%. O tempo gasto no processamento de um lote 
utilizando um computador com processador Intel® Core i7 com 16G de memória, é de 
em média, 45 segundos (Fig. 16). Figura 10. Relatório do sistema mostrando o tempo 
gasto em cada etapa do processamento. 
 
Conclusão 

 
O sistema digital de classificação automatizada desenvolvido para análise de sementes 
de soja pelo teste de tetrazólio não só se mostrou eficiente na extração dos descritores 
de cor das imagens, como alcançou um índice de precisão similar ao alcançado por um 
especialista em relação ao outro. Outra barreira que o sistema rescindiu foi a do tempo 
gasto na análise, o que analisava cerca de 6 sementes por minuto na velocidade de um 
especialista, passou a analisar 50 no tempo de processamento do sistema. Em geral, 
os resultados alcançados em todos os índices dos padrões de ouro foram satisfatórios, 
o tempo gasto na análise diminuiu consideravelmente em relação aos métodos 
tradicionais. Trabalhos futuros deverão abordar: • Migração para uma plataforma 
gratuita e de código aberto afim de facilitar a dispersão do software em laboratórios e 
ambientes de ensino/pesquisa • Incorporar todas as 8 classes propostas pela 
metodologia de França Neto et al. [4]. • Encontrar etapas que possam ser reaproveitadas 
no desenvolvimento de sistemas semelhantes para outras espécies de sementes. • 
Refatoração de todo o sistema afim de identificar possíveis bugs e redundâncias, 
aumentando a velocidade. 
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figura 10 
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TÍTULO: Qualidade de ovos de poedeiras comerciais suplementadas com aditivo 

contendo prebióticos e probióticos 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a influência da adição de simbiótico comercial à dieta das galinhas 
poedeiras. Foram utilizadas 240 poedeiras comerciais da linhagem Lohmann Brown 
com 80 semanas de idade, o delineamento foi inteiramente casualizado com seis 
tratamentos e cinco repetições distribuídos em 30 gaiolas. O simbiótico foi adicionado 
em cinco níveis sendo eles: 0%; 0,05%; 0,1%; 0,15%; 0,20% e 0,25%. Para avaliação 
das qualidades interna e externa, foram submetidos a análise quatro ovos por unidade 
experimental, coletados nos dois últimos dias de cada período de 28 dias. Os 
parâmetros analisados para determinação da qualidade dos ovos foram: peso do ovo, 
gravidade especifica, Unidade Haugh, altura, peso e percentagem de albúmen, cor, 
peso, percentagem e espessura da casca e peso, percentagem, diâmetro, altura, e 
índice de gema. Ao fim do experimento os dados foram submetidos a testes de 
homogeneidade das variâncias e normalidade dos resíduos e também submetidos à 
análise de variância pelo teste F. A inclusão do aditivo (prebiótico + probiótico) não 
influenciou a qualidade dos ovos das galinhas que foram alimentadas com a 
suplementação na ração. Embora o diâmetro de gema tenha apresentado efeito entre 
os níveis, a variável isolada não é determinante na qualidade dos ovos.  
 
Palavras-chave: Suplementação, simbióticos, galinhas de postura, qualidade de ovos 

TITLE: Quality of commercial laying eggs supplemented with additives containing 

prebiotics and probiotics 

Abstract 

The objective was to evaluate the influence of the addition of commercial symbiotic to 
the diet of laying hens. 240 commercial laying hens of the Lohmann Brown lineage at 80 
weeks of age were used, the design was completely randomized with six treatments and 
five replicates distributed in 30 cages. The symbiotic was added in five levels: 0%; 
0.05%; 0.1%; 0.15%; 0.20% and 0.25%. In order to assess the internal and external 
qualities, four eggs per experimental unit were collected in the last two days of each 28-
day period. The parameters analyzed to determine egg quality were: egg weight, specific 
gravity, Haugh Unit, height, weight and percentage of albumen, color, weight, percentage 
and thickness of the shell and weight, percentage, diameter, height, and index of egg 
yolk. At the end of the experiment, the data were subjected to homogeneity tests of 
variances and normality of residues and also subjected to analysis of variance by the F 
test. The inclusion of the additive (prebiotic + probiotic) did not influence the quality of 
the eggs of the chickens that were fed with supplementation in the feed. Although the 
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yolk diameter had an effect between levels, the isolated variable is not a determinant of 
egg quality.  
 
Keywords: Supplementation, symbiotics, laying hen, egg quality 

Introdução 

A produção brasileira de ovos em 2019 foi de 49,0 bilhões de unidades, com um 
incremento de 8,5% em relação ao ano de 2018 (ABPA, 2020). Por serem animais de 
alta produtividade, as aves de postura possuem a necessidade de um manejo adequado 
nas fases iniciais, para que tenha longevidade e maior eficiência produtiva. Os aditivos 
zootécnicos são definidos como toda substância utilizada para influir positivamente no 
desempenho dos animais. Os probióticos e prebióticos são classificados como 
equilibradores da flora: microrganismos que formam colônias ou outras substâncias 
definidas quimicamente que têm um efeito positivo sobre a flora do trato digestório 
(SOUZA et al., 2015). A utilização de probióticos e prebióticos tem sido feita nas 
diferentes fases da vida produtiva como uma ferramenta para melhorar a performance 
e produção de ovos. Os principais modos de ação descritos para os probióticos são: 
competição por sítios de ligação, produção de substâncias antibacterianas e enzimas, 
competição por nutrientes e estímulo ao sistema imune. A principal ação dos Prebióticos 
é estimular o crescimento e/ou ativar o metabolismo de algum grupo de bactérias 
benéficas do trato intestinal. Desta maneira, os Prebióticos agem intimamente 
relacionados aos Probióticos; constituem o “alimento” das bactérias probióticas. 
Pesquisas demonstram que probióticos administrados em poedeiras durante o ciclo de 
produção podem melhorar as características de desempenho e qualidade de ovos 
(NUNES et al, 2013). Ao suplementarem rações de poedeiras com probiótico à base de 
B. cereus, no período de 25 a 72 semanas de idade, Panda et al. (2003) observaram 
aumento na concentração de cálcio sérico. Tal efeito é considerado benéfico, pois está 
diretamente relacionado com a melhora da qualidade da casca dos ovos, o que é 
desejado em poedeiras no segundo ciclo de postura. Nunes et al. (2010), trabalhando 
com probiótico na alimentação de poedeiras, concluíram que a gravidade específica e 
o peso das cascas dos ovos foram influenciados significativamente pelo aditivo. Ribeiro 
et al. (2010), trabalhando com ácidos orgânicos associados ou não a prebióticos na 
alimentação de poedeiras semipesadas, também não encontraram diferenças 
significativas para os parâmetros de qualidade dos ovos. 

Objetivou-se com a pesquisa avaliar os efeitos de diferentes níveis do aditivo comercial 
na ração sobre qualidade dos ovos, comparando o efeito do aditivo comercial à níveis 
de 0%; 0,05%; 0,1%; 0,15%; 0,20% e 0,25% com o efeito do tratamento controle (sem 
aditivo) na qualidade interna e externa dos ovos; 

 
Metodologia 

 

O experimento foi realizado no setor da avicultura da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, na Escola Agrícola de Jundiaí, Campus do município de Macaíba. O 
município de Macaíba – RN apresenta uma área de 492 km², localização geográfica 
inserida na latitude 05° 51’ 30” ao Sul e sua longitude 35° 21’ 14” ao Oeste de Greenwich 
com uma altitude média em relação ao nível do mar de 15 metros. O clima da região, 
de acordo com a classificação climática de Thornthwaite (1948) é sub-úmido seco, com 
excedente hídrico de maio a agosto. A estação seca apresenta uma temperatura 
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máxima anual de 32,2 °C, apresentando a mínima de 22°C e a média de 27,7 °C. No 
período de agosto a outubro de 2019 foi realizado o experimento, sendo utilizadas 240 
poedeiras comerciais da linhagem Lohmann Brown com 80 semanas de idade. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis tratamentos e cinco 
repetições com oito aves cada, constituindo 30 parcelas experimentais. A ração 
experimental foi formulada à base de milho e farelo de soja de acordo com a exigência 
do manual da Linhagem e a inclusão do aditivo foi realizada em substituição ao material 
inerte da ração. O aditivo utilizado é composto por Saccharomyces cerevisae 
(2,0x1011UFC/kg), Bifidobacterium bifidum (2,0x1011UFC/kg), Baccilus 
subtilis(2,88x1011UFC/kg), Enterococcus faecium(2,08x1011UFC/kg) e Lactobacilus 
acidophilus (1,04 x1011UFC/kg) adicionado on top à dieta das aves, ou seja, sem 
ocorrer reformulação das dietas, As dosagens utilizadas serão de 0; 500g/T; 1000g/T; 
1500g/T; 2000g/T e 2500g/T, equivalendo aos níveis de 0%; 0,05%; 0,1%; 0,15%; 
0,20% e 0,25%. As rações foram fornecidas diariamente, pela manhã, proporcionando 
às aves consumo de alimento e água à vontade, durante todo o período experimental, 
sendo a água fornecida em bebedouros tipo nipple e a ração em comedouros lineares. 
O programa de luz utilizado foi de 18 horas diárias de iluminação. 

Para avaliação da qualidade dos ovos foram utilizados quatro ovos por unidade 
experimental, coletados nos dois últimos dias de cada período de 28 dias. As 
características avaliadas para determinação da qualidade interna e externa dos ovos 
foram: peso do ovo, gravidade especifica, Unidade Haugh, altura, peso e percentagem 
de albúmen, cor, peso, percentagem e espessura da casca e peso, percentagem, 

diâmetro, altura, e índice de gema. 

Para obtenção da porcentagem dos componentes dos ovos, o ovo foi pesado, em 
seguida, houve à quebra dele para a pesagem da gema e da casca. As cascas então 
foram pesadas após terem sido secas em temperatura ambiente por um período mínimo 
de 48 horas. O peso do albúmen foi obtido pela diferença entre o peso total do ovo 
menos o peso da casca e da gema. Para determinação da unidade Haugh, procedeu-
se à quebra dos ovos para a medição da altura de albúmen por meio de um paquímetro 
digital e, logo após, determinou-se a unidade Haugh utilizando-se a fórmula 
desenvolvida por Haugh (1937). Os diâmetros e a altura de albúmen e de gema foram 
medidos com a utilização do paquímetro para determinação dos índices de albúmen e 
de gema. Foi calculado o peso da casca por unidade de superfície de área (PCSA) 
conforme Nunes et al. (2006). A coloração de gema foi verificada por meio do leque 
colorimétrico Yolk Color Fan (DSM), que possui um escore de 1 a 15, cujas cores variam, 
respectivamente do amarelo ao laranja escuro. E a coloração da casca foi determinada 
a partir do leque colorimétrico da ZINPRO que possui 9 escores para classificação de 
cores de casca para ovos marrons. Para verificar a gravidade especifica dos ovos foram 
utilizadas soluções salinas com concentrações distintas que variavam de 1,075 a 1,100, 
com intervalos de 0,50 entre cada solução. 

Os dados obtidos no experimento foram submetidos a testes de homogeneidade das 
variâncias e normalidade dos resíduos utilizando-se o pacote estatístico Speed Stat 1.0 
(CARVALHO & MENDES, 2017). E submetidos à análise de variância pelo teste F 
(P<0,05) com os níveis de simbiótico sujeitos a regressão, utilizando-se o software 
estatístico SISVAR (FERREIRA, 2014). Foi escolhido o modelo de ajuste com base em 
sua significância, quando houve, e no coeficiente de determinação. 

 

Resultados e Discussões 
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Os resultados para os parâmetros de qualidade dos ovos das galinhas alimentadas com 
diferentes níveis do aditivo comercial na ração estão apresentados na tabela 1 e tabela 
2. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância, quadrado médio, coeficientes de variação e 
média geral de Peso do ovo (PO), Gravidade especifica (GRAV), Cor (COR), Unidade 
haugh (UH), Altura do albúmen (ALTALB), Peso de albúmen (PESOALB), Percentagem 
de albúmen (PERCALB) e Cor de casca (CORCASC) de galinhas poedeiras 
alimentadas com rações contendo adição de simbiótico. 

Não houve efeito para nenhuma das variáveis estudadas utilizando diferentes níveis da 
suplementação do aditivo (prebióticos +simbióticos). A utilização de aditivos tende a 
proporcionar o rápido desenvolvimento das bactérias benéficas no trato digestivo, 
melhorando o ambiente intestinal, aumentando a eficiência dos processos digestivos e 
a absorção de nutriente e melhorando a utilização de proteína e energia da ração 
(EDENS, 2003; ZAREI et al., 2011). A melhoria da utilização dos nutrientes pode elevar 
o desempenho e ganhos na qualidade do ovo, entretanto analisando os períodos 
produtivos não foi verificada diferenças. 

Giampauli et al. (2005) ao trabalhar com desempenho e qualidade de ovos de poedeiras 
após a muda forçada suplementadas com probiótico em diferentes fases de criação, 
não observou diferenças significativas para as variáveis peso do ovo e Unidade Haugh, 
resultados esses semelhantes aos encontrados nessa pesquisa. Ribeiro Junior (2011) 
ao trabalhar com suplementação dietética de probióticos para galinhas poedeiras 
observou efeitos significativos sob o peso dos ovos. Assim como Lemos et al. (2017) e 
Ribeiro Júnior (2011) não foram observadas diferenças significativas para os 
percentuais de albúmen. 

Lemos et al. (2017) testaram o efeito de diferentes aditivos zootécnicos sobre a 
qualidade de ovos em duas fases produtivas da codorna e distintamente aos resultados 
aqui encontrados foi observado alterações significativas para a Unidade Haugh tanto 
entre os diferentes níveis de aditivos utilizados como para as duas fases produtivas 
analisadas. 

Resultados encontrados por Nunes et al. (2010) da variável gravidade especifica, que 
trabalhando com probiótico na alimentação de poedeiras, mostraram que a mesma foi 
influenciada significativamente pelo aditivo. Diferentemente de Silva et al. (2007) que ao 
incluir extrato de levedura NuPro® na dieta de poedeiras no período de 26 a 42 semanas 
de idade concluíram que a gravidade especifica dos ovos não foi afetada, corroborando 
com os resultados encontrados nesse trabalho 

Tabela 2. Resumo da análise de variância, quadrado médio, coeficientes de variação e 
média geral de Peso da gema (PESOGE), Percentagem de gema (PERCGE), Diâmetro 
de gema (DIAGEM), Altura de gema (ALTGEM), Índice de gema (INDICG), Peso da 
casca (PESOCASC), Percentagem de casca (PERCCASC) e Espessura de casca 
(ESPCASC) de galinhas poedeiras alimentadas com rações contendo adição de 
simbiótico. 

Para os parâmetros de gema (peso, percentagem, diâmetro, altura e índice) e casca 
(peso, percentagem, espessura e cor), apenas o diâmetro de gema apresentou 
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diferença com a adição de simbiótico. Semelhantemente, Giampauli et al. (2005), não 
observaram diferenças significativas na percentagem e espessura de casca. 

Nunes et al. (2013) trabalhando com a inclusão de probiótico composto por Lactobacillus 
acidophilus, Streptococcus faecium e Bifidobacterium bifidum em cinco níveis distintos 
na dieta de poedeiras semipesadas no segundo ciclo de postura, avaliou a percentagem 
de gema, casca e albúmen, espessura e peso da casca, o índice e coloração da gema 

e também não encontraram diferenças significativas entre os tratamentos. 

Os resultados encontrados por Nunes et al. (2010) para o peso da gema e do albúmen 
corroboram com os da presente pesquisa ao concluir que essas características também 
não sofreram influência significativas mediante o uso de aditivos em determinados 

níveis. 

 
Conclusão 

 
A inclusão do aditivo (prebiótico + probiótico) não influenciou a qualidade dos ovos das 
galinhas que foram alimentadas com a suplementação na ração. Embora o diâmetro de 
gema tenha apresentado efeito entre os níveis, a variável isolada não é determinante 
na qualidade dos ovos.  
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TÍTULO: ESTOQUE DE SERRAPILHEIRA EM SISTEMA AGROFLORESTAL NA 

REGIÃO AGRESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo quantificar o estoque de serrapilheira em sistema 
agroflorestal, após seis meses de implantação, na região Agreste do Rio Grande do 
Norte. A área de estudo foi instalada em propriedade rural (Sítio São Clemente – área 
total de 13 ha), no município de Macaíba (Zona Rural), região Agreste do Rio Grande 
do Norte, Latitude 5°56'56'' S e Longitude 35°23'23'' W, com altitude de 150 m e solo 
classificado como NEOSSOLO QUARTZARÊNICO. A unidade experimental foi de 250 
m2 (25m x 10m), na qual foram demarcadas 20 subparcelas (1m x 5m), em ambos os 
lados das duas linhas e das duas entrelinhas centrais, perfazendo um total de 40 
subparcelas. Seis meses após o plantio (15/07/2019) realizou-se a coleta da serapilheira 
para quantificação da biomassa adicionada ao solo, sendo realizada utilizando-se 
gabarito (0,5m x 0,5 m - 0,25 m²). Este foi posicionado no ponto médio de cada 
subparcela, cortando e coletando-se todo material vegetal (galhos e folhas), pesando e 
acondicionando-o em sacos de papel. Em seguida, o material foi levado para o 
laboratório e colocado em estufa de circulação forçada a 55°C até peso constante, para 
determinação da massa seca (MS). O estoque médio de serapilheira foi 2,56 t ha-1 
(MS), em sistema agroflorestal da região Agreste do RN, após seis meses de 
implantação. 
 

Palavras-chave: Agrofloresta. matéria orgânica. sustentabilidade. biodiversidade. 

TITLE: SERRAPILHEIRA STOCK IN AGROFORESTRY SYSTEM IN THE AGRESTE 

REGION OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

This work aimed to quantify the litter stock in an agroforestry system, after six months of 
implementation, in the Agreste region of Rio Grande do Norte. The study area was 
installed on a rural property (Sítio São Clemente - total area of 13 ha), in the municipality 
of Macaíba (Zona Rural), Agreste region of Rio Grande do Norte, Latitude 5 ° 56'56 '' S 
and Longitude 35 ° 23'23 '' W, with an altitude of 150 m and soil classified as 
QUARTZARENIC NEOSOL. The experimental unit was 250 m2 (25m x 10m), in which 
20 subplots (1m x 5m) were demarcated, on both sides of the two lines and the two 
central lines, making a total of 40 subplots. Six months after planting (07/15/2019), the 
litter was collected to quantify the biomass added to the soil, using a template (0.5m x 
0.5m - 0.25 m²). This was positioned at the midpoint of each subplot, cutting and 
collecting all plant material (branches and leaves), weighing and packing it in paper bags. 
Then, the material was taken to the laboratory and placed in a forced circulation oven at 
55 ° C until constant weight, to determine the dry mass (DM). The average stock of litter 
was 2.56 t ha-1 (MS), in an agroforestry system in the Agreste region of RN, after six 
months of implantation. 
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Keywords: Agroforestry; organic matter; sustainability; biodiversity. 

Introdução 

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA O uso indiscriminado do solo pode torná-lo inviável 
para a agricultura, tendo como principais práticas de degradação do ambiente a 
supressão da vegetação nativa, a agricultura intensiva, o superpastoreio, a 
superexploração da vegetação para combustível e a atividade industrial (KOBIYAMA et 
al., 2001). O uso intensivo e inadequado do solo, sem a incorporação de práticas de 
manejo e conservação, tem acelerado sua degradação química, física e biológica, 
principalmente, a mineralização da matéria orgânica, com consequente redução do 
potencial produtivo do solo em diferentes regiões do Brasil e do mundo (CALEGARI, 
2014). No caso específico da mesorregião Agreste Potiguar (RN) o histórico de uso do 
solo tem se caraterizado por práticas inadequadas de manejo e conservação de solo: 
queima da mata nativa e restos culturais, gradagem, plantio sem obedecer a curva de 
nível ou uso de quebra vento, entre outras. Essas práticas têm contribuído para os 
processos de degradação química (redução da fertilidade natural do solo, elevação do 
pH, aumento da acidez e perda da matéria orgânica), física e biológica das principais 
classes de solo (Latossolos Amarelos, Neossolos Quartzarênicos e Argissolos) do 
Agreste Potiguar. Nesta perspectiva, tem sido proposta a utilização de sistemas 
agroflorestais como alternativas ecologicamente sustentáveis de exploração para 
regiões tropicais. A associação diversificada de espécies lenhosas (árvores, arbustos, 
palmeiras) com cultivos agrícolas ou com animais no mesmo terreno, de maneira 
simultânea ou em seqüência temporal são formas de uso e manejo dos recursos 
naturais denominadas de Sistemas Agroflorestais (DANIEL et al., 1999). Os SAFs 
constituem sistemas muito variáveis e flexíveis, podendo ser aproveitados em diferentes 
escalas, de acordo com o tamanho da propriedade e o nível sócio-econômico de seus 
proprietários. Um dos principais objetivos adotados pela maioria dos agricultores ao 
implantar um SAF é a recuperação de áreas degradadas, controle de erosão, aumento 
da água no agroecossistema, e, conseqüentemente, melhoria das características 
físicas, químicas e biológicas do solo, potencializando a fertilidade do solo como um 
todo (XAVIER et al., 2012). O efeito dos SAFs sobre o aumento dos níveis de matéria 
orgânica e da fertilidade do solo está principalmente relacionado com a 
produção/ciclagem de serapilheira e ciclagem do sistema radicular do componente 
arbóreo, exercendo forte influencia nas propriedades físicas, químicas e biológicas do 
solo, afetando diretamente a funcionalidade dos ecossistemas (XAVIER et al., 2012). A 
serapilheira ou serrapilheira apresenta diversas funções relacionadas com a dinâmica e 
equilíbrio dos ecossistemas, compreendendo a camada mais superficial do solo em 
ambientes florestais, composta por folhas, galhos, órgãos reprodutivos (flores, 
sementes, frutos), além de outros materiais orgânicos de origem não vegetal (COSTA 
et al., 2010). Está apresenta como principal função a transferência no fluxo de 
nutrientes, pois seu acúmulo controla diretamente a quantidade de biomassa (matéria 
orgânica do solo) e nutrientes que retorna ao solo (FERNANDES et al., 2006). Além 
desta da função, reservatório de biomassa e fluxo de nutrientes, pode-se destacar: 
protege o solo contra as elevadas temperaturas, banco de sementes, reservatório 
abundante de macro e microfauna, que atuam diretamente nos processos de 
decomposição desses materiais, fertilizando naturalmente os solos (COSTA et al., 
2007). Diante da importância deste componente e da escassez de informações, há 
necessidade de maior conhecimento sobre o estoque de serapilheira em sistema 
agroflorestal na Região Agreste do Rio Grande do Norte. Objetivo geral: Quantificar o 
estoque de serrapilheira em sistema agroflorestal, após seis meses de implantação, na 
região Agreste do Rio Grande do Norte. 
 
Metodologia 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3882 

 

 
MATERIAL E MÉTODOS Caracterização da área de estudo A área de estudo foi 
instalada em propriedade rural (Sítio São Clemente – área total de 13 ha), no município 
de Macaíba (Zona Rural), região Agreste do Rio Grande do Norte, Latitude 5°56'56'' S 
e Longitude 35°23'23'' W, com altitude de 150 m e solo classificado como NEOSSOLO 
QUARTZARÊNICO. De acordo com o sistema de classificação de Köppen, o clima da 
região é uma transição entre os tipos As’ e Bsw’, caracterizados por apresentar estação 
chuvosa de outono e inverno e por possuir temperaturas elevadas ao longo do ano, com 
precipitações médias anuais em torno de 1200 mm, apresentando de agosto a fevereiro, 
médias mensais abaixo de 100 mm (CESTARO, 2002). Caracterização do experimento 
O experimento foi implantado em sistema agroflorestal (SAF) com arranjo espacial e 
distribuição de culturas perenes (CP) (frutíferas, adubadeiras e florestais), na linha, e 
culturas anuais (CA), na entrelinha, em área de 600 m2 (20m x 30m). Para as culturas 
perenes utilizaram-se quatro linhas de 30 m de comprimento, sendo as espécies 
frutíferas: cajueiro (Anacardium occidentale), mangueira (Mangifera indica), limoeiro 
(Citrus × latifolia), goiabeira (Psidium guajava), plantadas em espaçamento de 5m x 5m, 
sendo 6 plantas de cada espécie, em cada linha, respectivamente. Nesta mesma linha, 
as espécies adubadeiras, acácia (Acacia mangium) e urucum (Bixa orellana) foram 
plantadas espaçadas, 1,5 m, e a bananeira (Musa sp), 3 m, sendo um total de 84, 84 e 
48 plantas para as quatro linhas, respectivamente. Essa mesma sequência de arranjo 
espacial (10 m) foi repetida três vezes, compondo os 30 m. As culturas anuais foram 
plantadas, equidistantes das linhas de espécies arbóreas, sendo duas linhas de 
mandioca (0,8m x 1 m) e uma linha de milho (0,2m x 1m), nas quatro entrelinhas. A 
unidade experimental foi composta pelas duas linhas e entrelinhas centrais da área 
experimental, excluindo-se as bordas de 2,5 m, sendo um total de 250 m2 (25m x 10m). 
Dentro desta unidade experimental demarcaram-se 20 subparcelas (1m x 5m), em 
ambos os lados das duas linhas e das duas entrelinhas centrais, perfazendo um total de 
40 subparcelas. Implantação do experimento Em março de 2019, realizou-se aplicação 
de calcário (2 t ha-1); em julho, realizou-se aplicação de farinha de osso (2 t ha-1), 
ambos foram distribuídos em toda área e incorporados ao solo, utilizando-se Microtrator 
(Tipo Motocultivador). O plantio foi realizado em 15/07/2019, plantando-se mudas das 
frutíferas, caju, manga, limão e goiaba, com idade média de três meses, plantadas em 
covas de 40 cm³, adubadas com composto orgânico (15 L); calcário (200g) e farinha de 
osso (100g). As bananeiras (rizoma), acácia e urucum foram plantadas em covas de 30 
cm3 e 15 cm3, adubadas com composto orgânico (8 L e 1 L), respectivamente. Para as 
culturas anuais, macaxeira e milho, utilizou-se uma estaca (15 cm) por cova (realizada 
por enxada), composto orgânico (0,5 L) e 5 sementes/m e composto orgânico (2 L/m), 
respectivamente. Logo após a finalização do plantio, realizou-se a aplicação de dois 
tipos de cobertura morta, material lenhoso e triturado. O material lenhoso foi constituído 
de toras de acácia (1 m de comprimento em vários diâmetros, 5 – 15 cm), distribuídas 
em duas faixas (0,5 m x 30 m) localizadas, em ambos os lados da linha das espécies 
arbóreas, a 0,5 m da mesma; enquanto, o material triturado foi composto por capim 
elefante e plantas de moringa trituradas em forrageira, sendo distribuído a lanço em 
camada com espessura de 5 cm. Manejo cultural e acompanhamento do experimento 
Considerando o final do período chuvoso e início do período seco, logo após o plantio 
realizou-se a instalação de sistema de irrigação, utilizando quatro linhas de mangueiras 
(tipo microfuros), localizada ao lado de cada linha. O manejo da irrigação foi realizado 
apenas para reposição mínima, para que não houvesse perda de mudas por escassez 
hídrica. Após dois meses realizou-se a colheita do milho, deixando-se a palhada na 
entrelinha. Algumas mudas de acácia e urucum foram repostas. As plantas 
espontâneas, que eventualmente apareceram foram retiradas por meio de capina 
manual. Variáveis avaliadas Aos 6 meses após o plantio, realizou-se o levantamento da 
sobrevivência de todas as espécies vegetais do SAF. Neste mesmo período, realizou-
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se a coleta da serapilheira para quantificação do estoque adicionado ao solo, sendo 
realizada utilizando-se gabarito (0,5m x 0,5m - 0,25 m²). Este foi posicionado no ponto 
médio de cada uma das 20 subparcelas das linhas (CP) e das entrelinhas (CA), cortando 
e coletando-se toda a matéria orgânica (galhos e folhas), pesando e acondicionando-o 
em sacos de papel. Em seguida o material foi levado para o laboratório e colocado na 
estufa de circulação forçada a 55°C até peso constante, para análise de massa seca. 
Posteriormente foi quantificada a biomassa e realizado a extrapolação (t ha-1). 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: O estoque de serrapilheira após 6 meses de 
implantação do SAF foi, em média, 2,56 t ha-1, variando de 1,52 até 3,60 (t ha-1), nos 
diferentes locais de coleta, culturas perenes (CP) e anuais (CA), respectivamente 
(Tabela 01). A diferença, em termos absolutos, entre os locais de coletas (CA e CP) 
pode está relacionada aos restos culturais da cultura do milho, que foram deixados na 
área, bem como, a deposição das folhas da cultura da macaxeira. FREITAS et al. (2016) 
avaliando os estoques de serapilheira para diferentes usos, no Tocantins, em Neossolo 
Quartzarênico, encontrou para o sistema agroflorestal valores variando de 10,7 t ha-1 
(período seco) a 12,4 t ha-1 (período chuvoso). Essa elevada diferença se deve em 
função das condições edafoclimáticas e, principalmente, do elevado tempo de 
implantação desse SAF, 27 anos; enquanto, neste, apenas de 6 meses. O estoque de 
serapilheira é dependente de vários fatores: procedência, espécie, cobertura florestal, 
estágio sucessional, idade, época da coleta, tipo de floresta e do local. Além desses, 
outros fatores: condições edafoclimáticas e regime hídrico, condições climáticas, sítio, 
sub-bosque, manejo silvicultural, proporção de copa, bem como taxa de decomposição 
e distúrbios naturais como fogo e ataque de insetos, podem influenciar no acúmulo de 
serapilheira (CALDEIRA et. al., 2008). Vale ressaltar, que o SAF foi implantado em área 
com histórico avançado de degradação do solo, caracterizando-se por práticas 
inadequadas de manejo e conservação de solo: queima da mata nativa e restos 
culturais, gradagem, plantio sem obedecer a curva de nível ou uso de quebra vento, 
entre outras. Essas práticas têm contribuído para os processos de degradação química 
(redução da fertilidade natural do solo, elevação do pH, aumento da acidez e perda da 
matéria orgânica), física e biológica das principais classes de solo (Latossolos Amarelos, 
Neossolos Quartzarênicos e Argissolos) do Agreste Potiguar. No caso específico dos 
Neossolos Quartzarênicos, em que foi implantado este SAF, o elevado aporte de 
resíduos orgânicos pode representar, entre outras vantagens, proteção aos nutrientes 
dos efeitos da lixiviação e erosão do solo. Sendo essa, uma condição essencial para 
exploração sustentável dessa classe de solo (SALES et al., 2010). Considerando o 
período de implantação do SAF (6 meses), época (início do período chuvoso) espera-
se que esse estoque de serrapilheira (2,56 t ha-1) seja bem maior no final do próximo 
período chuvoso. Vale destacar, que na implantação deste SAF, foi aplicado uma 
camada (5 cm) de material vegetal triturado (moringa e capim elefante). Portanto, o valor 
médio de 2,56 t ha-1, representa o saldo do material vegetal triturado, aplicado na 
implantação do SAF mais àquele que foi depositado naturalmente durante esses 6 
meses. Em função do tempo de implantação do sistema agroflorestal só foi possível 
realizar uma coleta de serrapilheira, sendo insuficiente para avaliar a dinâmica da 
serrapilheira ao longo do ano (SOUSA et al, 2015, PIMENTEL et al, 2018, CUNHA et al 
2018). Tabela 1 – Produção de serrapilheira em sistema agroflorestal (SAF), após 6 
meses de implantação, considerando as culturas perenes (CP) e culturas anuais (CA), 
na região Agreste de Macaíba / RN. Estatística descritiva CP CA SAF ----------------------
--------------- t ha-1 ---------------------------------- Média1 1,52 3,60 2,56 Desvio padrão 0,97 
2,04 1,50 1 proveniente de 20 amostras; t = toneladas de massa seca. 
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Conclusão 

 
CONCLUSÃO: O estoque médio de serapilheira foi 2,56 t ha-1, em sistema agroflorestal 
da região Agreste do RN, após seis meses de implantação. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS DE 

AGROTÓXICOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Atualmente o Brasil lidera o ranking de exportação de diversos produtos agrícolas sendo 
responsável por alimentar 7 bilhões de pessoas. É um dos maiores consumidores de 
agrotóxicos do mundo, apresentando um grande potencial na geração de resíduos de 
embalagens. Observando a necessidade de regulamentação na comercialização, uso e 
o descarte das embalagens de defensivos agrícolas, criou-se a Lei nº 7.802, de 
11/07/1989. A Logística Reversa (LR) é definida como a área da Logística Empresarial 
que trata do retorno de produtos pós-vendidos e/ou consumidos ao seu centro produtivo. 
Sendo assim, este trabalho tem por objetivo quantificar o volume de tipos de 
embalagens que foram devolvidas para a Central de Recebimento de Embalagens 
Vazias de Agrotóxicos de Mossoró – RN nos anos de 2015 a 2019. Neste período deu 
entrada na central um total de 194 t de embalagens vazias de agrotóxicos. As 
embalagens do tipo celulósica rígida, metálica flexível e plástica rígida foram as que 
apresentaram maior quantificação. Em contrapartida, os menores valores de descarte 
foram para as embalagens metálica rígida, flexível mista e plástica flexível. 
 
Palavras-chave: Embalagens vazias, Logística reversa, meio ambiente, 

Armazenamento. 

TITLE: DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF RETURN OF EMPTY AGRICULTURAL 

PACKAGES IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Currently, Brazil leads the export ranking of several agricultural products and is 
responsible for feeding 7 billion people. It is one of the largest consumers of pesticides 
in the world, presenting great potential in the generation of packaging waste. Noting the 
need for regulation in the marketing, use and disposal of pesticide packaging, Law No. 
7,802, of 7/11/1989, was created. Reverse Logistics (LR) is defined as the Business 
Logistics area that deals with the return of post-sold and / or consumed products to its 
production center. Therefore, this work aims to quantify the volume of types of packaging 
that were returned to the Central Receipt of Empty Pesticide Packaging in Mossoró - RN 
in the years 2015 to 2019. During this period, a total of 194 t of empty pesticide packaging 
was received at the plant. The rigid cellulosic, flexible metallic and rigid plastic packaging 
were the ones with the highest quantification. In contrast, the lowest disposal values 
were for rigid, flexible mixed and flexible plastic packaging. 
 
Keywords: Empty packaging, reverse logistics, environment, storage. 

Introdução 
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Atualmente o Brasil lidera o ranking de exportação de diversos produtos agrícolas. Para 
isso, diferentes tecnologias foram desenvolvidas ao longo dos anos para aumentar a 
produtividade, e alimentar 7 bilhões de pessoas. Os agrotóxicos representam uma 
dessas tecnologias e seu uso permite que a planta desenvolva todo o seu potencial 
produtivo. Apesar dos benefícios à lavoura e a produção em larga escala, o descarte 
indevido das embalagens de defensivos agrícolas pode causar danos ao meio ambiente 
e as pessoas (MMA, 2015). Nos anos 1960, um conjunto de leis buscou regulamentar a 
aplicação dos defensivos agrícolas, mas pouco se falou sobre a destinação das 
embalagens pós consumo. Entre as décadas de 1980 e 1990 acirrou-se o debate sobre 
os problemas representados pela destinação inadequada dessas embalagens. Foi 
então que, em 1989, finalmente foi promulgada a lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
relacionada aos defensivos agrícolas, mas que ainda não trazia obrigações encadeadas 
quanto à destinação das embalagens (INPEV, 2015). Por conterem substâncias 
químicas que modificam o ambiente nas suas mais diferentes formas de vida, as 
embalagens de agrotóxicos são um dos tipos de resíduos que mais causam 
preocupação, e o principal motivo para darmos a destinação final correta para essas 
embalagens é diminuir o risco para a saúde das pessoas e contaminação do meio 
ambiente (CANTOS et al., 2008). As embalagens quando não recebem a destinação 
correta são descartadas em rios, queimadas a céu aberto, abandonadas nas lavouras, 
enterradas, recicladas sem controle ou até reutilizadas para o acondicionamento de 
água e alimentos. Contaminam o meio ambiente e ainda coloca em risco a saúde 
pública. Conhecendo os impactos que essas embalagens descartadas 
inadequadamente podem causar ao meio ambiente, este trabalho possui como objetivo 
quantificar o volume de embalagens que foram processadas e encaminhadas para 
incineração e reciclagem pela Central de Recebimento de Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos de Mossoró – RN entre os anos de 2015 e 2018. 
 
Metodologia 

 
A coleta de dados e informações foi realizada com base em dados quantitativos de 
entrada (devolução de embalagens vazias do setor produtivo) e saída de embalagens 
(encaminhadas para reciclagem ou incineração) fornecido pela Central de Recebimento 
de Embalagens Vazias de Agrotóxicos do município de Mossoró no Rio Grande do 
Norte, localizada na zona rural do mesmo, Rod. RN 015 km 9, na estrada de Baraúna 
no sentido Mossoró – Baraúna, no período de 2015 a 2019. Sendo os dados 
apresentados estratificados por tipos de embalagens. Foi realizada uma entrevista semi-
estruturada com o gerente da referida central, bem como foram analisados documentos. 
A análise dos dados foi feita por estatística descritiva, através do programa Microsoft® 
EXCEL 2010. A avaliação dos dados foi expressa em tabelas. 
 

Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam que no período de avaliação, 
compreendido entre os anos 2015 e 2018, deram entrada na Central de Descarte de 
Embalagens Vazias de Agrotóxicos um total de 194.49 t de embalagens vazias de 
produtos (Tabela 1). Observa-se que no decorrer dos anos houve uma evolução na 
quantidade de embalagens vazias devolvidas a Central de Recolhimento isto pode estar 
atrelada à promulgação da Lei n. 9.974, que entre outros aspectos, normatiza o 
processo de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos e a realização da tríplice 
lavagem. Além disso, a Lei atribui deveres aos principais envolvidos na cadeia da 
produção, comercialização e consumo dos agrotóxicos, englobando o conceito de 
Logística Reversa, e atribui às instituições de produção e venda de agrotóxicos a 
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obrigatoriedade da destinação final adequada das embalagens vazias, podendo ser 
essa destinação a reutilização, reciclagem ou inutilização, de acordo com a classificação 
das embalagens e com as normas dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais 
competentes (BRASIL, 2000). Em trabalho realizado por Da Silva et al. (2019) avaliando 
o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos no Brasil e no Sul do Brasil de 
2003 a 2016, também se constatou evolução no recolhimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos no Brasil e na região Sul do Brasil desde o ano de 2003, logo após a 
fundação do inPEV. Na Região Sul os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul têm 
destaque no recolhimento das embalagens vazias; entretanto, de acordo com dados do 
Ibama (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS, 2016), estes são também os Estados que mais consomem 
agrotóxicos no país. Isto porque eles cultivam monoculturas como a soja, o milho e o 
trigo na maior parte das suas áreas agricultáveis, as quais são responsáveis pelo grande 
volume de agrotóxicos consumidos, uma vez que a soja é a cultura em que mais se 
aplica agrotóxico (SHIBAO; MOORI; SANTOS, 2010). Tabela 1. Valores de entrada de 
embalagens vazias de agrotóxicos (kg) , entre os anos de 2015 à 2018 pela Central de 
Descarte de Embalagens Vazias de Mossoró. PERÍODO 2015 2016 2017 2018 QUANT 
PESO QUANT PESO QUANT PESO QUANT PESO JANEIRO 16.4 3.62 23.24 4.67 
18.65 3.17 22.95 5.93 FEVEREIRO 23.91 2.39 15.92 1.89 13.89 1.35 10.96 2.67 
MARÇO 16.22 3.93 18.18 4.46 3.68 0.56 3.9 2.2 ABRIL 7.9 1.69 15.24 5.64 11.96 3.63 
5.54 1.54 MAIO 20.2 3.3 17.28 3.69 43.38 19.54 11.57 4.92 JUNHO 10.43 1.83 5.59 
1.62 6.83 1.4 4.09 2.38 JULHO 61.59 8.06 14.69 4.56 12.96 2.25 14.37 6.29 AGOSTO 
10.24 2 14 2.73 9.47 3.23 16.51 7.68 SETEMBRO 29.05 3.35 9 3.02 9.35 4.01 7.86 3.41 
OUTUBRO 39.37 5.89 25.38 3.39 17.96 7.76 17.95 4.43 NOVEMBRO 12.05 1.25 44.88 
10.24 9.47 2.73 15.84 5.44 DEZEMBRO 52.23 4.38 9.17 3.69 7.84 1.45 12.18 5.24 
TOTAL 299.68 41.68 212.58 49.6 165.43 51.08 143.71 52.13 % 21.43 25.50 26.26 26.80 
Valores expressos em toneladas. Vale destacar que a maior parte das embalagens 
processadas e enviadas para as unidades recicladoras ou incineradoras, os maiores 
montantes são de embalagens do tipo celulósica rígida, metálica flexível e plástica 
rígida. Em contrapartida, os menores valores de descarte foram para as embalagens 
metálica rígida, flexível mista e plástica flexível dos materiais processados e enviados 
para recicladora ou incineradora, para os três anos analisados (tabela 2). Estas 
embalagens após serem separadas, de acordo com a sua classificação, são mantidas 
no interior da central de descarte até completar o volume necessário que atenda as 
exigências feita pela Empresa transportadora responsável por cada tipo de material, e 
que trabalha em parceria direta com o inpEV no sistema de logística reversa, o qual 
solicitava o licenciamento de transporte da Central de Embalagens de Mossoró. Dessa 
forma, por definição do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA (Órgão responsável pela política ambiental do Estado do 
RN) foi determinado o seu licenciamento no ano de 2012, momento no qual a empresa 
transportadora começou a operar na retirada da carga contaminada. Tabela 2. Valores 
de entrada de embalagens vazias de agrotóxicos (kg), classificadas de acordo com o 
tipo de material entre os anos de 2017 à 2019 pela Central de Descarte de Embalagens 
Vazias de Mossoró. 2017 2018 2019 Celulósica Rígida 23660.41 25968.96 25449.86 
Metálica Flexível 12692.96 11471.14 5629.00 Metálica Rígida 14.07 4.24 29.08 Flexível 
Mista 50.00 189.00 473.00 Plástica Rígida 18126.44 14459.78 188990.00 Plastíca 
Flexível 38.69 26.83 0.00 Outro ponto em destaque a se considerar é parte do montante 
total das embalagens que são devolvidas na central de descarte, apenas uma parte é 
processada para envio a recicladora ou incineradora. Isso se deve a que a logística 
reversa realizada pela empresa transportadora de produtos agrotóxicos somente leva o 
material quando a carga se encontra completa na sua tonelagem. Dessa forma, sempre 
sobra parte desse material que fica já processado para o ano seguinte. Associado a 
isso, é importante frisar que as cargas devem ser do mesmo material, nunca poderá 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3888 

 

haver misturas, haja vista as recicladoras que recebem esse material lavável não 
trabalharem com materiais misturados. Sendo assim, materiais como tampas, aço, e 
contaminados sempre tardam mais em serem retirados da central de descarte. Além de 
que, as unidades recicladoras pagam esse material por quilograma, no caso de misturas 
esse valor tende a cair de preço. 
 

Conclusão 

 
A crescente conscientização e preocupação no caminho que o nosso Planeta está 
traçando para as gerações futuras, originaram inúmeras atividades em prol do meio 
ambiente, sendo uma delas a destinação final adequada das embalagens plásticas de 
agrotóxicos. De acordo com os resultados apresentados, conclui-se que as ações do 
governo, junto com a criação do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 
Vazias – INPEV têm sido responsável por colocar em prática a correta destinação final 
destas embalagens, priorizando a importante redução de passivos ambientais oriundos 
da prática ilícita de destinação final. Esta iniciativa pública foi de grande importância 
para reverter o quadro triste que sempre acompanhou as atividades agropecuárias, 
desde o surgimento das tecnologias químicas, gerando consequentes riscos de 
contaminações dos recursos hídricos, afetando diretamente a saúde pública e áreas 
que poderiam ser utilizadas para outros fins. 
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TÍTULO: DESEMPENHO DE FENO E SILAGEM DE TRÊS GENÓTIPOS DE MILHETO 

Resumo 

A alta sazonalidade na produção e disponibilidade de forragem, tem motivado a 
utilização de técnicas de conservação do alimento volumoso, afim de permitir o aporte 
forrageiro aos rebanhos. Com isso, objetivou-se avaliar a composição química da 
silagem de quatro diferentes genótipos de milheto. O delineamento adotado foi 
inteiramente casualizado, composto por quatro genótipos: BRS 1501, IPA BULK 1BF, 
ADR 500 e ADRf 6010 sendo quatro repetições por genótipo. O ensaio foi conduzido 
em regime de sequeiro e a adubação realizada mediante análise de solo. O corte do 
material para a ensilagem foi realizado entre os estádios de grão pastoso a farináceo. 
Os silos utilizados foram confeccionados em PVC, onde o material colhido e triturado 
em forrageira, foi compactado manualmente e o silo fechado até completar o processo 
fermentativo. As análises químicas contemplaram: MS, MM, EE, PB, FDN, FDA, LIG, 
PIDN, PIDA, CHOTs, CNF e NDT. Não foi possível a realização das análises devido a 
parada nas atividades, assim sendo a obtenção dos resultados da pesquisa e a sua 
conclusão ainda encontra-se em andamento. 

 

Palavras-chave: alternativa; composição; conservação; disponibilidade de forragem; 

TITLE: EVALUATION OF SILAGE PERFORMANCE OF FOUR MILETARY 

GENOTYPES 

Abstract 

The high seasonality in the production and availability of forage has motivated the use 
of techniques for preserving bulky food, in order to allow forage input to the herds. Thus, 
the objective was to evaluate the chemical composition of silage of four different millet 
genotypes. The adopted design was completely randomized, composed of four 
genotypes: BRS 1501, IPA BULK 1BF, ADR 500 and ADRf 6010, with four replications 
per genotype. The test was conducted under rainfed conditions and fertilization was 
performed by soil analysis. The cutting of the material for the ensiling was carried out 
between the stages of pasty to floury grain.The silos used were made of PVC, where the 
material harvested and crushed in forage, was compacted manually and the silo closed 
until the fermentation process was completed. Chemical analyzes included: MS, MM, 
EE, PB, FDN, FDA, LIG, PIDN, PIDA, CHOTs, CNF and NDT. It was not possible to 
carry out the analyzes due to the halt in activities, thus obtaining the results of the 
research and its conclusion is still in progress. 
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Keywords: alternative; composition; conservation; forage availability; 

Introdução 

Diante da sazonalidade na produção de forragem no Brasil, que é condicionada pelo 
regime pluviométrico, faz-se necessário o uso de técnicas de conservação de forragens, 
visando a seguridade na oferta de alimentos volumosos no período de baixa 
disponibilidade, sendo a técnica de ensilagem um destes processos (BUENO et al., 

2018; GURGEL et al., 2017). 

O processo de ensilagem consiste na fermentação anaeróbica do alimento pela ação 
dos microrganismos fermentadores, e visa conservar a forragem para uso no período 
de necessidade. Entre as características desejáveis as plantas forrageiras para o 
processo de ensilagem estão o teor de matéria seca (MS) entre 30-35%, baixo poder 
tampão e o teor de carboidratos solúveis presentes na planta (MCDONALD et al., 1991). 

Dentre as plantas forrageiras possíveis de utilização para confecção de silagem, está o 
milheto (penissetum glaucum), trata-se de uma gramínea tropical, bastante adaptada as 
condições de solo e clima da região nordestina (MARCANTE et al., 2011), e apresenta 
excelente resposta produtiva em ambientes com restrição hídrica, conforme relatado por 
Tabosa et al. (1999). 

O milheto produz grãos, podendo ser utilizado para produzir silagem com elevado valor 
nutritivo, possuindo também uma boa capacidade de rebrota (BELLON et al., 2009; 
GONÇALVES et al., 2010). Dentre as características do milheto que são satisfatórias ao 
processo de ensilagem, estão: boa produção de massa verde, podendo chegar até 70 
t.ha-1, teor de carboidratos fermentáveis quando colhido na fase de transição entre grão 
pastoso e farináceo. Além destas características, o milheto é uma alternativa de baixo 
custo de produção, se comparada com os gastos com alimentação do rebanho durante 
a seca. 

Portanto, objetivou-se avaliar o desempenho e composição química da silagem de 4 

genótipos de milheto cultivados em regime de sequeiro. 

 
Metodologia 

 

O experimento foi realizado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias, localizada na Escola agrícola de Jundiaí, pertencente a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, campus de Macaíba-RN, situado na mesorregião leste do 
estado. A região de Macaíba de acordo com a classificação de Koppen, é caracterizado 
pela transição entre os tipos As e BSw, com temperaturas elevadas ao longo de todo o 
ano, com média anual de 27°C, máxima de 32°C e mínima de 21°C (IDEMA, 2013). 
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O plantio foi realizado em sulcos previamente realizados na área, utilizando 60 
sementes por metro linear. O espaçamento adotado foi de 0,5 m entre linhas. A correção 
da acidez do solo e adubação foi realizada mediante avaliação da análise do solo 
(Tabela 1). Para a correção utilizou-se a dose de 0,7 T ha-1, e a adubação feita seguindo 
a recomendação de Cavalcanti et, al. (2008), seguindo a dosagem de 60 N, 120 P, 80 
K em kilograma. 

Cada parcela foi composta das seguintes dimensões 5 X 3 ou 15 m2, sendo constituída 
de 10 linhas de plantio, para determinação da área útil, foram dispensadas 2 linhas em 
cada extremidade, e as 6 linhas centrais, delimitou-se como área útil. O delineamento 
estatístico foi inteiramente casualizado arranjados em esquema fatorial 4x3. Utilizando 
como fatores os genótipos e as idades de corte, totalizando 16 parcelas de genótipos e 
amostragem em três idades de corte. Os genótipos estudados foram as cultivares: IPA 
BULK 1, BRS 1501, ADR 500, além do híbrido ADRf 6010. 

O corte do material para produção da silagem, foi realizado aos 50 dias após o plantio, 
sendo realizado o corte manual da forragem com auxílio de um facão. Da biomassa 
colhida em cada parcela, foi retirada uma alíquota que posteriormente foi triturada em 
forrageira, na quantidade adequada para preenchimento dos silos, que foram 
confeccionados em tubos de PVC, e após houve a compactação da forragem nos silos 

que posteriormente foram vedados para evitar entrada de ar. 

A princípio o material iria permanecer nos silos durante 35 dias para realização completa 
do processo fermentativo, por ação dos microrganismos anaeróbicos até atingir o ponto 
de estabilidade anaeróbica, deixando a silagem apta ao consumo. No entanto, a 

abertura dos silos não foi possível na data marcada, que seria dia 19 de Março de 2020. 

Os silos foram armazenados em um anexo pertencente ao Laboratório Multiusuário de 
Nutrição Animal da UFRN, sendo identificados com etiqueta do tratamento 
correspondente. E então posteriormente, se realizariam as análises da composição 

química da silagem. 

As análises químicas a serem realizadas no Laboratório Multiusuário de Nutrição Animal 
da UFRN, contemplando a metodologia descrita por Silva & Queiroz (2002) para 
determinação da porcentagem de Matéria Seca (MS), Matéria Mineral (MM), Proteína 
Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE). As determinações dos teores de fibra em detergente 
neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) de acordo com o método descrito por 
Van Soest et al. (1994). Os valores de hemicelulose (HEM) serão calculados pela 
diferença entre os valores de FDN e FDA obtidos. O teor de carboidratos totais (CHOT) 
é estimado pela equação: CHOT (%) = 100 – [PB (%) + EE (%) + MM (%)] e os 
carboidratos não fibrosos segundo (SNIFFEN et al. 1992). Os valores dos nutrientes 
digestíveis totais (NDT) serão calculados de acordo com as equações formuladas pelo 
NCR (2001). 

Os valores obtidos serão submetidos a análise de variância, seguidos por teste de 
comparação de médias seguindo o modelo de Tukey a 5% de significância, pelo 
programa estatístico R. 

 
Resultados e Discussões 
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Diante do cenário de paralisação das atividades motivado pela pandemia mundial de 
COVID-19, não foi possível a conclusão da fase final da pesquisa, que seria as análises 

químicas em laboratório, estando as mesmas ainda paralisadas. 

No entanto, na fase de implantação, condução e desenvolvimento da pesquisa em 
campo, fase esta que compreende o plantio da forragem e o monitoramento da mesma, 
foi possível a obtenção de dados que corroboram o potencial produtivo do milheto, 
dando ênfase ao relatado na literatura sobre esta espécie forrageira, em relação a 
maximização da produção por unidade de área. 

A produção de biomassa verde e seca observada em dois genótipos avaliados, na fase 
de plantio e colheita de dados, colocam o milheto à frente do sorgo no quesito 
precocidade de produção de biomassa, este fato demonstra o potencial desta forrageira 
para utilização nas regiões que possuam uma quadra chuvosa mais curta, haja a vista 
que o milheto consegue produzir até duas safras em uma única quadra chuvosa de 90 
dias apenas, de acordo com os dados observados na pesquisa realizada na primeira 

fase deste projeto. 

A importância que se dá é a utilização do milheto em regiões mais secas e em pequenas 
propriedades, e a validação desta pesquisa trás uma nova realidade aos pequenos 
produtores das regiões semiáridas, com o fornecimento de dados científicos sobre uma 

espécie adaptada e produtiva dentro das limitações edafoclimáticas destas regiões. 

A utilização das técnicas de conservação de forragens, como a ensilagem, por exemplo, 
é de suma importância para a manutenção da viabilidade das propriedades que 
exploram a atividade pecuária em regiões sujeitas a déficit hídrico, pois garante a 
seguridade na oferta de volumosos aos rebanhos. E o conhecimento mais aprofundado 
da composição química e dos métodos de produção da silagem de milheto, vem como 
um ponto positivo para o crescimento dos produtores rurais e do setor pecuário no 
nordeste. 

 
Conclusão 

 

O milheto tem demonstrado um enorme potencial de utilização e desempenho produtivo 
em várias localidades do Brasil, fato que tem motivado a maior demanda por novas 
pesquisas sobre esta forrageira. 

Dados preliminares desta pesquisa aponta resultados satisfatórios e bastantes 
promissores na produção do milheto, o que de fato é vantajoso por representar uma 
opção de utilização na produção de forragem aos produtores. 
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Tabela 1: Resultados analíticos do solo da área experimental 
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TÍTULO: Estimação de parâmetros econômicos para Produtos e Subprodutos derivados 

da Bucha Vegetal (Luffa spp) 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo estimar os valores máximos e mínimos dos 
elementos de custos operacionais de produção (insumos e serviços de produção), como 
também os valores máximos e mínimos de venda (elementos de receita) da produção 
da bucha vegetal (Luffa spp.), na região de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte. 
Os dados foram coletados no período de agosto/2019 a junho/2020, e como instrumento 
para a coleta de dados foram utilizados, além de um levantamento bibliográfico sobre 
os sistemas de produção da cultura, pesquisas de preços dos elementos de produção 
no mercado local, assim como a produtividade e o preço de venda na região. Pôde-se 
observar que a cultura não necessita de muita tecnologia de produção, com isso, é 
indicada para o cultivo na agricultura familiar. Observou-se que a cultura apresenta um 
custo médio de implantação de R$ 69.665,30 por ha, gerando uma receita média de R$ 
65.000,00, podendo chegar até R$ 130.000,00. 

 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar.Custos de produção.Luffa spp. 

TITLE: Economic Estimators for Products and Byproducts Derived from Vegetable Bush 

(Luffa spp.) 

Abstract 

 

The presente work aimed to estimate the maximum and minimum values of the 
production operating cost elements (inputs and production services), as well as the 
maximum sales values (revenue elements) of the vegetable bush (Luffa spp.), in the 
region of Macaíba, state of Rio Grande do Norte. The data were collected from 
August/2019 to June/2020, and as a tool for data collection, were used, in addition to a 
bibliographic survey on crop production systems, prince survey of production elements 
in the local market, as well as productivity and sales prince in the region. It can be 
observed that the crop does not require much production technology, so it is suitable for 
cultivation in family farming. It was observed that the crop has an average implantation 
cost of R$69.665,30 per ha, generating na average revenue of R$ 65.000,00 and may 
reach up to R$ 130.000,00. 
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Keywords: Family farming.Production costs.Luffa spp. 

Introdução 

O potencial do agronegócio brasileiro é reconhecido mundialmente graças as suas 
características e diversidades, tanto de clima quanto de solo, dispondo ainda de grandes 
áreas agricultáveis altamente férteis e ainda não exploradas (PACHECO, 2012). Logo, 
o agronegócio brasileiro vem ocupando um lugar importante na economia do país, 
contribuindo com aproximadamente um terço do PIB nacional. 

Este setor compreende atividades econômicas ligadas, basicamente, a insumos para a 
agricultura, como fertilizantes, defensivos, corretivos, a produção agrícola, envolvidas 
com a produção de lavouras, pecuária, florestas e extrativismo, a agroindustrialização 
dos produtos primários, transporte e comercialização de produtos primários e 
processados (MAPA, 2011). 

No caso do estado do Rio Grande do Norte, destaque é dado para a fruticultura, 
principalmente no polo de desenvolvimento integrado Açu-Mossoró (HESPANHOL, 
2015) que tem como principal produto, o melão (Cucumis melo, L.), sendo responsável 
por cerca de 90% da produção nacional exportada. De acordo com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do estado do Rio Grande do Norte SEDEC (RN, 2017), as 
exportações do Rio Grande do Norte apresentaram um crescimento de 
aproximadamente 19,2% entre 2015 e 2016, representando US$ 75,3 milhões (2016) 
contra US$ 63,2 milhões no anterior. 

Além da fruticultura, atividade já consolidada, nota-se outras possibilidades para o 
desenvolvimento do agronegócio no Estado, como por exemplo, a bucha vegetal (Luffa 
spp.), cultura que atente os pré-requisitos das atividades relacionadas com a agricultura 
familiar, funcionando como alternativa de produção entre as culturas não alimentares. 
De fato, no estado do Rio Grande do Norte, existe deficiência de informações técnicas 
que podem ser transmitidas aos produtores, sejam elas econômica, fitossanitária ou 
ainda referentes ao manejo de adubação, requerendo então o aprofundamento em 
estudos. 

A cultura da bucha vegetal (Luffa spp.), conforme Siqueira (2007) é classificada como 
pertencente à família das cucurbitáceas, com um ciclo classificado como anual, do tipo 
herbáceo. Possui um crescimento caracterizado como de trepador, provida de gavinhas, 
que dão auxílio na sustentação da planta na estaca. Como produto, a bucha produz um 
fruto cuja fibra é bastante utilizada em atividades gerais, tais como para higiene pessoal, 
limpeza geral, além de artesanato. Uma outra atividade da bucha vegetal é no campo 
automotivo, sendo utilizada no estofamento de bancos (CARVALHO, 2007). 

É fato que o desenvolvimento do agronegócio, enquanto atividade econômica tem 
relação direta com o nível de informação e conhecimento gerado para uma melhor 
tomada de decisão, seja pública, ao nível de políticas agrícolas, assim como privadas, 
ao nível de investimentos. O acesso à informação é condição essencial para a criação 
de oportunidades de investimentos produtivos, para a formulação, execução e avaliação 
de políticas públicas, assim como a ampliação do escopo de estudo de pesquisadores, 
capazes de incrementar o nível de competitividade da atividade. 

A rentabilidade de um investimento está relacionada com o seu potencial em assegurar 
a recuperação total dos capitais investidos, ao mesmo tempo em que concede um 
rendimento adicional em montante suficiente para liquidar os juros relativos às fontes de 
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financiamento de capital e remunerar os respectivos contribuintes em função da 
rentabilidade requerida, diretamente influenciada pelo grau de risco e de incerteza 

inerente ao projeto (GOMES, 2011). 

Logo, o trabalho teve como objetivo contribuir com a estimativa de valores máximos e 
mínimos dos preços dos elementos de custos de produção, como insumos e serviços 
de produção, assim como os valores dos elementos de receita, ou seja, a produtividade 
e os preços máximos e mínimos de venda, para a cultura da bucha vegetal (Luffa spp.) 
na região de Macaíba/RN, visando contribuir com uma melhor estimativa da viabilidade 
econômica de produção da cultura. 

 

Metodologia 

 
O projeto de pesquisa toma por base a classificação proposta por Vergara (2007), onde 
é qualificada em relação a dois aspectos: quanto aos fins e aos meios. Quanto aos fins, 
a pesquisa é considerada como sendo exploratória e descritiva. Referente aos meios, a 
pesquisa é considerada como bibliográfica, documental e estudo de caso. A pesquisa 
bibliográfica, ou de fontes secundárias, envolve toda bibliografia pública ligada ao tema 
de estudo, desde publicações aleatórias, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses e matérias cartográfico. 

A pesquisa busca realizar um levantamento de todo escopo, características, valores e 
etapas que cercam a produção da bucha vegetal (Luffa spp.), na região de Macaíba, 
Estado do Rio Grande do Norte, necessitando, dessa forma, de informações 
documentais publicadas. Os dados foram coletados no período de agosto/2019 a 
junho/2020. 

A área de estudo escolhida para coleta dos elementos económicos de estimativa é o 
município de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte. Localiza-se às margens do Rio 
Jundiaí, a 14 km da capital estadual, Natal, do qual integra a região metropolitana. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), sua população 
é de mais de oitenta mil habitantes, distribuídos em uma área territorial de 512 km². 
Possui um PIB per capita em torno de R$ 18.110,53 e um Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) de 0,640, acima da média nacional, o que caracteriza um 
mercado potencial para a produção de bucha vegetal, assim como seus subprodutos. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas, além da pesquisa bibliográfica, pesquisas de 
preços dos materiais, insumos e serviços de produção praticados no mercado local, 
assim como a produtividade e preços de venda da cultura em análise. Foram 
empregadas publicações avulsas, consultas diretas com empresas produtoras de 
insumos agrícolas, consultas a profissionais que atuam na área, jornais, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico e conteúdos publicados na internet, visando 
identificar os principais “stakeholders” e canais de comercialização dos produtos e 
subprodutos derivados da bucha vegetal (Luffa spp.), no mercado local. 

Foram feitas pesquisas de mercado para identificação dos valores mínimos e máximos 
de cada insumo e serviços de produção, assim como a produtividade e preço de venda 
dos produtos e subprodutos da cultura. O resultado é constituído de uma tabela com as 
expectativas estimadas dos custos de implementação, o custo operacional efetivo, custo 

operacional total, custo total, receitas de produção baseados, mas não limitado, em: 
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Preços mínimos e máximos dos insumos e serviços para o preparo da área para o 
desenvolvimento da cultura em análise;Preços mínimos e máximos dos insumos e 
serviços para o plantio da cultura no mercado local;Preços mínimos e máximos dos 
insumos e serviços para a execução dos tratos culturais/fitossanitários;Preços mínimos 
e máximos de ferramentas e maquinários;Preços mínimos e máximos das atividades de 
colheita e transporte;Produtividade da cultura no local;Preços máximos e mínimos de 

venda dos produtos e subprodutos. 

Este procedimento tem sido utilizado com sucesso para a estimativa dos custos 
operacionais efetivos, totais e custo total de produção, assim como as receitas de 
produção, conforme pode ser observado nos estudos de Brito (2006), Ramos et al. 

(2013), Aworh (2015) e Peano et al. (2015). 

Como método de estimativa de custos e receitas, foi utilizado o método de Estimativa 
de Três Pontos, visto que a precisão das estimativas de custos e receitas de uma 
atividade pontual deve considerar variabilidade e riscos de tais estimativas. Este 
conceito se originou com a Técnica de Revisão e Avaliação de Programa (PERT), que 
utiliza três estimativas para definir uma faixa aproximada para os custos e receitas de 
uma atividade (PMI, 2008): 

Mais provável: Custos e receitas estimados em um esforço de avaliação realista para o 
trabalho e qualquer outra despesa prevista;Otimista: Custos e receitas estimados para 
o melhor cenário para a atividade;Pessimista: Custos e receitas estimados para o pior 
cenário para a atividade. 

A análise PERT calcula o custo ou receita esperada para a atividade a partir de uma 

média ponderada desses três elementos. 

A partir da coleta de dados e estimativas de custos e receitas (Análise PERT), foi 
possível elaborar um banco de dados com as informações sobre a produtividade e os 
preços de venda (dados padronizados de receita), assim como os preços de insumos e 
serviços de produção de bucha vegetal (dados padronizados de custos), praticados na 
região de Macaíba/RN. 

Para as análises de dados, foi utilizado um procedimento de análise de sensibilidade 
dos preços coletados, que consiste em estimar em que patamar uma alteração 
preestabelecida em um ou mais fatores do projeto modifica o resultado. É uma técnica 
utilizada para a exibição das modificações nos indicadores de rentabilidade, sendo como 
consequência de alterações nos parâmetros que são mais expostos aos riscos e 
incertezas, ou seja, uma probabilidade de que ocorra um evento indesejado. A 
probabilidade conceitua-se basicamente no que se refere à possibilidade (ou chance), 
mostrada geralmente em porcentagem, de acontecer determinado evento (ASSAF 
NETO, 2014). 

Esta análise não absorve a probabilidade de aparecimento de cada valor contido no 
intervalo e, de forma geral, cada variável é analisada de forma individual, tornando difícil 
a observação de relações de interdependência. Logo, é uma técnica indicada para 
projetos de magnitude simples, com poucas alternativas de implementação e poucos 
fatores de riscos não relacionados. Por outro lado, proporciona uma análise bastante 
realista do projeto. 
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Resultados e Discussões 

 
Para o resultado da estimativa do custo operacional efetivo, foi necessário levar em 
consideração uma área irrigada de um hectare, no município de Macaíba-RN, de bucha 
vegetal (Luffa spp.). Mais à frente, são expostas às estimativas referentes ao custo 
operacional efetivo, custo de implantação e os respectivos “stakeholders” dos 
elementos, sendo considerado um cenário temporal de quatro anos. O espaçamento 
para implantação da cultura foi o de 3 m x 3 m, com uma produtividade estimada de, 
aproximadamente, 13.000 unidades de bucha vegetal por hectare. Na Tabela 1 são 
apresentados os coeficientes técnicos (elementos de despesa), já na Tabela 2, são 
apresentadas as estimativas do custo operacional total e do custo total da produção da 
cultura Luffa spp., sendo a produção irrigada por microaspersão. 

De outro modo à outras culturas, a bucha vegetal não é necessita de uma destruição da 
área para um novo cultivo após as suas colheitas, tornando-se mais um benefício de 
seu cultivo. Logo, reduzindo consideravelmente os custos com trato de área. 

A implantação da cultura pode alcançar um custo operacional efetivo de implantação de 
R$62.300,98 onde os tratos culturais encontram-se como o elemento de maior despesa 
nos custos operacionais (38,7% do custo operacional efetivo). Além disso, foi observado 
que o maior custo é referente aos Insumos e materiais, tendo um maior destaque a 
aquisição dois arames especiais para uma maior e melhor sustentação da planta nas 
estacas, gerando uma maior estabilidade para uma boa produção, pois com o 
desenvolvimento da cultura, o fruto ficará mais pesado. O mesmo correspondeu à 37% 
do custo total. 

Pôde-se observar que, a cultura não requer muitos tratamentos fitossanitários, ou seja, 
controle de pragas e doenças que possam atingir a planta em qualquer época de 
desenvolvimento, reduzindo bastante no custo inicial de implantação. Sendo bastante 
indicada para cultivo da Agricultura Familiar. 

O sistema de irrigação cujo fora utilizado foi o de microaspersão, que correspondeu à, 
aproximadamente, 18% do custo de implantação do projeto, onde foi considerando um 
investimento inicial estimado em, no máximo, R$ 15.000,00 por hectare. 

Com o constante aumento da procura por produtos naturais, o comércio dos produtos e 
subprodutos da bucha vegetal está ficando cada vez maior, onde a venda pode ser 
realizada diretamente do produtor para o comércio consumidor, através das feiras livres, 
ou do produtor para empresas de beneficiamento do produto. Esse processo de 
beneficiamento do produto pode ser realizado tanto no local onde fora produzido, como 
também a bucha pode ser comercializada para empresas terceirizadas, onde ocorrerão 
as devidas atividades de corte e melhoramento do produto, sendo por fim, 
comercializado para grandes estabelecimentos comerciais. No fim desse processo de 
beneficiamento, o produto final acaba saindo para o comércio com um valor mais alto, 
do que se fosse vendido diretamente do produtor para o consumidor final, pois tem-se 

muitos atravessadores no meio do caminho. 

Através dos dados apresentados no Quadro 1, pode-se observar o preço de 
comercialização, pago ao produtor e às empresas beneficiadoras, variando entre 
R$3,00 e R$7,00 a unidade do produto direto (in natura), e R$8,00 e R$15,00 o indireto 

(processado), respectivamente. 
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Para uma produção estimada em 13.000 buchas/hectare com um sistema de irrigação 
por micro aspersão, as receitas esperadas estão apresentadas no Quadro 2. Verifica-
se o valor significativo de receita advindo da cultura, com o valor mínimo do produto 
direto (in natura), no ano 1, de R$39.000,00 por hectare podendo chegar até 
R$91.000,00 por hectare. Em relação ao produto indireto (processado), a receita no ano 
1 pode variar de R$104.000,00 até R$195.000,00 por hectare. No Quadro 3 também é 
possível observar os valores de receita, do produto in natura e do produto processado, 
variação de valor de 100%, 75% e 50% de receita. 

No Quadro 3 estão listados os principais “stakeholders” (partes interessadas), 
relacionando os fornecedores dos principais insumos e materiais necessários para o 

projeto. 

 
Conclusão 

 

A partir do presente trabalho, pode-se concluir que o cultivo da cultura da Bucha Vegetal 
(Luffa spp.), na região de Macaíba-RN, não requer muita tecnologia em seus processos 
de produção, podendo afirmar que é uma cultura rústica, contribuindo assim para um 
baixo custo de produção, e sendo indicada para o cultivo na agricultura familiar. 

Logo, é correto afirmar que a produção da Bucha Vegetal é um processo viável, 
possuindo um bom retorno econômico-financeiro para o produtor, visto que o seu custo 
inicial de implantação variando entre R$65.000,00 à 83.000,00 e com uma receita 
máxima In natura de R$39.000,00 à R$91.000,00 e, o produto processado de R$ 
104.000,00 à R$195.000,00. 
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Tabela 1: Custo de produção de 1ha de bucha vegetal (Luffa spp.) por sistema de 
irrigação por micro aspersão 

 

 

Tabela 2: Descrição dos elementos de despesa do custo operacional total 

 

 

Quadro 1: Valor de venda do produto da bucha vegetal 
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Quadro 2: Receita dos produtos derivados da bucha vegetal em três diferentes situações 

 

 

Quadro 3: Principais Stakeholers 
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TÍTULO: Ganho de peso de ovinos manejados em pastagem de capim-massai e 

submetidos a diferentes frequências de suplementação 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o consumo de nutrientes e desempenho de ovinos manejados a 
pasto e recebendo suplemento concentrado em diferentes frequências. Foram utilizados 
24 ovinos, sendo 12 machos e 12 fêmeas, manejados em PanicummaximumcvMassai 
e suplementados diariamente ou em dias alternados. O desempenho dos animais foi 
semelhante. Recomenda-se a suplementação alternada de ovinos mantidos à pasto, já 
que a técnica não reduz o desempenho animal. 
 
Palavras-chave: Ovinos, Desempenho, Suplementação. 

TITLE: Weight gain of sheep managed on pasture of massai grass and submitted to 

different supplementation frequencies. 

Abstract 

The objective was to evaluate nutrient intake and performance of sheep managed on 
pasture and receiving supplement concentrate at different frequencies. Twenty-four 
sheep were used, 12 males and 12 females, managed in PanicummaximumcvMassai 
and supplemented daily or on alternate days. The animals' performance was similar. 
Alternating supplementation of sheep kept on pasture is recommended, as the technique 
does not reduce animal performance. 
 
Keywords: Sheep, Performance, Supplementation. 

Introdução 

A criação de ovinos para produção de carne tem expandido, resultante da demanda 
crescente por proteína de origem animal. Para a oferta de carcaça de qualidade, 
preconiza-se o abate de animais jovens, sendo o cordeiro a categoria de produção de 
carne ovina que oferece melhores características qualitativas na carcaça, traduzidas em 
alta proporção muscular e adequada distribuição de gordura, sem excessos. As 
forragens se apresentam como fonte alimentar de baixo custo para animais ruminantes, 
resultando na utilização frequente dos sistemas a pasto, no Brasil. No entanto, quando 
se tem por objetivo desepenhos que proporcionem antecipação da idade ao abate, é 
possível que o pasto não atenda as exigências nutricionais dos animais, motivo que 
justifica o uso da suplementação com concentrado. Simultaneamente, tem-se buscado 
estratégias suplementares que possibilitem reduzir os custos de produção, sem que o 
desempenho produtivo dos animais seja comprometido. De acordo com Freitas et. al. 
(2008), o consumo de alimentos é um aspecto fundamental na nutrição animal, uma vez 
que estabelece a ingestão de nutrientes e, portanto, determina a resposta do animal. 
Objetivou-se avaliar o desempenho de ovinos manejados em pastagem de capim-
massai e submetidos a diferentes frequências de suplementação. 
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Metodologia 

 
O experimento foi conduzido na área experimental do Grupo de Estudos em 
Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP), na Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias (UAECA) da UFRN, localizada em Macaíba-RN. O 
período total de duração foi de 80 dias. Foram utilizados 24 ovinos mestiços Santa Inês, 
sendo 12 machos e 12 fêmeas, com peso inicial médio de 21,0 ± 2,5 kg e idade inicial 
média de 150 ± 30 dias, distribuídos em delineamento experimental inteiramente 
casualizado, em arranjo fatorial 2x2, sendo duas classes sexuais e duas frequências de 
suplementação (diariamente ou dias alternados), totalizando quatro tratamentos e seis 
repetições. Todos os animais foram manejados em pasto de Panicummaximum cv. 
Massai das 7h às 15h. Após o horário de pastejo, foram alocados em baias individuais 
e suplementados estrategicamente em diferentes intervalos de fornecimento: 
diariamente ou em dias alternados, com 0,7% e 1,4% do peso vivo (PV) de concentrado, 
respectivamente. Para acompanhamento da evolução do peso corporal, ajuste da oferta 
de suplemento e cálculo de ganho de peso médio diário, os animais foram pesados ao 
início e fim do experimento e em intervalo de 14 dias. O ganho de peso total (GT) foi 
obtido pela diferença entre o peso final (PF) e peso inicial (PI): GT = (PF - PI). A 
estimativa de ganho de peso médio diário (GMD) foi feita através da relação entre o GT 
e o total de dias referente ao período experimental. Realizou-se análise de variância 
(ANOVA) para frequências de suplementação e sexo (α = 0,05). Quando necessário, as 
médias foram comparadas por teste de Tukey. Os dados foram analisados com auxílio 
do SAS (2009), considerando o modelo matemático: Yijk = μ + Fi + Sj + (F*S) ijβ (Xijk – 
X) + eijk Onde: Yijk = valor da variável dependente; μ = média global; Fi = efeito da 
frequência de suplementação; Sj = Efeito do sexo; (F*S)ij = Efeito da interação; β(Xijk – 
X) = Efeito da covariável (peso corporal inicial); eijk = Erro experimental. 
 
Resultados e Discussões 

 
Não houve influência do sexo, frequência de suplementação ou efeito de interação sobre 
os parâmetros de desempenho avaliados (Tabela 1). O motivo da equivalência no 
desempenho dos animais com diferentes frequências de suplementação, deve-se, 
provavelmente, à manutenção do equilíbrio do ambiente ruminal, assim como no 
aproveitamento dos alimentos. Quanto ao reportado para o sexo dos animais, os 
achados corroboram com Rodrigues et al. (2016), de que o desenvolvimento mais lento, 
em comparação às fêmeas, desaparece gradativamente com o avançar da idade e 
respostas comportamentais semelhantes podem ser observadas. Com o avanço da 
idade, os animais iniciam a fase da puberdade, de forma que os machos desviam 
energia para as células reprodutivas e reduzem a disponibilidade energética para 
produção dos tecidos e ganho de peso. Esse comportamento poderia explicar a 
semelhança na resposta do desempenho dos animais de ambos os sexos. 
 

Conclusão 

 
A frequência de suplementação não altera o desempenho de ovinos em pastejo, sendo 
possível recomendar a técnica da suplementação em dias alternados. 
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Tabela 1 
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TÍTULO: MILK COLOR – APLICATIVO PARA DIGNÓSTICO DE MASTITE 

SUBCLÍNICA EM VACAS LEITEIRAS 

Resumo 

O crescimento e o avanço das soluções tecnológicas ao redor do mundo fizeram o 
conceito de leite 4.0 chegar ao meio agro com o objetivo de transformar atividades do 
setor, em busca de inovação e melhoramento da gestão e do trabalho. Dentro do 
contexto atual, a mastite persiste como um dos principais problemas destinados à 
produção de leiteira. O diagnóstico precoce da mastite permite minimizar perdas e 
estabelecer o protocolo de tratamento. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um 
aplicativo capaz de realizar o diagnóstico de mastite subclínica em vacas leiteiras. O 
aplicativo foi desenvolvido em Flutter, um framework da linguagem Dart, através de uma 
API RestFull, para que o mesmo utilize de um algoritmo de processamento de imagens. 
O aplicativo encontra-se em formato de protótipo realizando testes, já é possível à 
organização da base de dados, históricos e gráficos, o aplicativo não necessita de 
conexão com a Internet para realização dos testes. O Milk Color sugere que é possível 
a detecção de mastite subclínica através do aplicativo. 
 
Palavras-chave: Leite 4.0. Pecuária Leiteira. Tecnologia. Inovação. Glândula Mamária. 

TITLE: MILK COLOR - APPLICATION FOR DIGNOTIC OF SUBCLINICAL MASTITE IN 

MILK COWS 

Abstract 

 

The growth and advancement of technological solutions around the world made the 
concept of milk 4.0 to reach the agricultural sector with the aim of transforming activities 
in the sector, searching for innovation and improvement in management and outputs. 
Within the current context, mastitis persists as one of the central problems of dairy 
production. The early diagnosis of mastitis allows to minimize losses and to establish the 
treatment protocol. The objective of this study was to develop an application capable of 
diagnosing subclinical mastitis in dairy cows. The application was developed in Flutter, 
a Dart language framework, through a RestFull API, where it uses for image processing. 
The application is in a prototype format carrying out tests (beta version), it is already 
possible to organize database, historical and graphics, the application does not need an 
Internet connection to perform the tests. Milk Color suggests that it is possible to detect 

subclinical mastitis through the app. 
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Keywords: Milk 4.0. dairy Farming. Technology. Innovation. Mammary Gland. 

Introdução 

O mundo tem se tornado cada vez mais dependente do crescimento das infraestruturas 
tecnológicas que tem sido base fundamental para a evolução da sociedade, abrindo 
possibilidades para as inovações que facilitam e melhoram a vida da população, 
resolvendo problemas no dia a dia ou até soluções globais. O desenvolvimento de 
aplicativos para dispositivos móveis como smartphones e tablets, populariza, aproxima 
e diversifica as camadas sociais. Segundo Silva et al. (2015), o grande poder 
computacional destes aparelhos, a mobilidade oferecida e os preços acessíveis criam 
novas possibilidades de ferramentas em diversas áreas. 

O crescimento global e o avanço das tecnologias ao redor do mundo fizeram o conceito 
de leite 4.0 chegar ao meio agro com o objetivo de transformar atividades do setor 
leiteiro, tornando-as mais rápidas e produtivas, ampliando novas formas de auxiliar os 
trabalhos, possibilitando uma nova era na indústria do campo. A busca por inovações 
na gestão da informação deve ser vista como um fator capaz de reduzir incertezas, 
antecipar oportunidades e desafios, avaliar desempenho, permitir a tomada de decisão 
mais eficaz e eficiente no contexto dinâmico da sociedade da informação (EMBRAPA, 
2014). 

A mastite ainda é uma das principais doenças que acometem os rebanhos leiteiros, com 
alta prevalência, as infecções da glândula mamária impactam em grandes prejuízos 
econômicos na indústria leiteira (Fitzpatrick et al., 2013), o que pode afetar o rendimento 
e a qualidade dos produtos lácteos (Ferrero et al., 2014). 

De acordo com Maiochi et al. (2019), o diagnóstico precoce da mastite permite minimizar 
perdas e estabelecer o protocolo de tratamento de forma econômica e eficiente, com 
maior índice de recuperação. Por isso ela é constantemente investigada na pecuária 
leiteira, devido às grandes perdas econômicas para o setor, as quais são causadas pela 
enfermidade (Schroeder, 2012; Magro et al., 2017). 

Esse processo inflamatório subclínico da glândula mamária necessita de testes de 
campo como o California Mastitis Test (CMT) ou de laboratório como a contagem direta 
ou eletrônica de células somáticas para seu diagnóstico (PANTOJA et al., 2010). 

Dessa forma, tendo-se ciência da crescente necessidade em assegurar a qualidade do 
leite produzido e, também, visando contribuir com o desenvolvimento de novas 
ferramentas para o diagnóstico da mastite subclínica bovina, objetivou-se desenvolver 
um aplicativo capaz de realizar o diagnóstico de mastite subclínica em vacas leiteiras. 

 

Metodologia 

 

O aplicativo foi desenvolvido em Flutter, um framework da linguagem Dart, para que o 
mesmo atenda tanto os usuários de celulares android e ios, 
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O teste é realizado a partir da captura de imagem do leite, o qual já tenha passado pelo 
processo de coloração com os reagentes necessários. A imagem é enviada para o 
servidor, através de uma API RestFull, para que o mesmo utilize de um algoritmo de 
processamento de imagens, que analisa os canais RGB (Red, Green e Blue) e realiza 
o comparativo com a base de dados para então retornar a informação ao usuário, via 
API representado na figura 1. 

 
Resultados e Discussões 

 

A linguagem presente no aplicativo e sua funcionalidade foram desenvolvidas pensando 
na fácil curva de aprendizagem e pela facilidade de manutenção como mostrado no 
esquema do protótipo da figura 2. Em testes feitos o desempenho tem se mostrado 
satisfatórios e eficazes na detecção da mastite subclínica. 

O aplicativo proporcionou a participação do Ideas For Milk evento realizado pela 
EMBRAPA – Gado de Leite que reúne produtores, indústrias, pesquisadores, 
professores e alunos que buscam desenvolver a cadeia produtiva do leite, concorrendo 
ao Desafio de Statups, que seleciona ideias inovadoras com o objetivo de resolver 
problemas e auxiliar na tomada de decisões desse setor, onde motiva jovens 
empreendedores a pensarem em soluções que envolva tecnologia e inovação para o 
desenvolvimento do Leite 4.0. 

O Desafio de Startups foi divido em duas etapas: sendo a primeira, regional (voltada 
especificamente para a região nordeste com o apoio do SENAR/RN – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Norte) e a segunda a nível nacional. O 
aplicativo Milk Color apresentou um programa para smartphone de fácil uso e baixo 
custo para detecção de mastite subclínica em amostras de leite de vaca, que garante 
rapidez nos resultados, auxiliando no controle da saúde do rebanho. Levando, assim, o 
primeiro lugar do Desafio de Startups da etapa nordeste (figura 3), classificando-o a 
concorrer à etapa nacional, localizado na cidade de São Paulo/SP, ficando entre os oito 

melhores startups da edição 2019 do desafio. 

A iniciativa rendeu ainda, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial –INPI o 
Registro de Programa de Computador (RPC), n°: 512020000598-5, que fica assegurada 
à Universidade Federal do Rio Grande do Norte a tutela dos direitos relativos ao 

programa. 

 

 
Conclusão 

 

O Leite 4.0 e a indústria da era digital, traz consigo o potencial de melhorar e revitalizar 
o campo e o agronegócio. A experiência, até agora adquirida, com o Milk Color nos 
mostra que é possível a detecção de mastite subclínica, através de um aplicativo, em 
tempo real com um alto grau de confiabilidade e eficiência para um avanço tecnológico 
revolucionário nos sistemas de produção de leite. 
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Figura 1- Esquema de realização do teste Milk Color 

 

 

Figura 2- Esquema do protótipo do teste Milk Color 
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Figura 3- Finalistas do Desafio Startups da Região Nordeste (imagem site: Embrapa) 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS PERÍODOS DO ANO SOBRE A COMPOSIÇÃO DO LEITE 

DE VACAS JERSEY 

Resumo 

O trabalho foi realizado no período de agosto de 2018 a junho de 2019 com um rebanho 
composto de vacas da raça Jersey em lactação, mantidas em sistema Compost Barn. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das estações do ano (águas e seca) sobre 
a composição e contagem de células somáticas do leite cru refrigerado. Para isso foram 
estimados percentuais de gordura, proteína total, lactose, ST, ESD e CCS. As análises 
foram realizadas no  (LABOLEITE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Os resultados foram classificados de acordo com o período do ano, sendo eles: 
1º período de agosto a outubro (seco); 2º período de novembro a janeiro (seco); 3º 
período de fevereiro a abril (seco); 4º período de maio a junho (chuvoso). Os dados 
foram analisados estatisticamente pela ANOVA e submetidos ao teste de Tukey a 5% 
de significância no programa estatístico Statistical Analyses System, 9.0. Houve efeito 
do período do ano sobre todos os componentes estudados, com exceção da gordura. A 
média percentual da proteína total no segundo período foi menor e no terceiro e quarto 
período maior. A lactose apresentou no terceiro e quarto período médias superiores aos 
valores encontradas no primeiro e segundo período. Os resultados encontrados para 
sólidos totais foram superiores à média (13,2%). Para CCS a média encontrada no 
quarto período foi superior as demais médias. Os resultados obtidos para composição 
e CCS estão de acordo com a instrução normativa nº 76 (2018). 
 

Palavras-chave: contagem de células somáticas, qualidade do leite, mastite. 

TITLE: INFLUENCE OF THE YEAR'S PERIODS ON THE COMPOSITION OF JERSEY 

COW'S MILK 

Abstract 

The work was carried out from August 2018 to June 2019 with a herd composed of 
lactating Jersey cows, kept in the Compost Barn system. The objective of this work was 
to evaluate the effect of the seasons (water and drought) on the composition and count 
of somatic cells in chilled raw milk. For that, percentages of fat, total protein, lactose, ST, 
ESD and CCS were estimated. The analyzes were performed at (LABOLEITE) at the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). The results were classified according 
to the period of the year, which are: 1st period from August to October (dry); 2nd period 
from November to January (dry); 3rd period from February to April (dry); 4th period from 
May to June (rainy). The data were analyzed statistically by ANOVA and submitted to 
the Tukey test at 5% significance in the statistical program Statistical Analyzes System, 
9.0. There was an effect of the period of the year on all components studied, with the 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3915 

 

exception of fat. The average percentage of total protein in the second period was lower 
and in the third and fourth period higher. Lactose presented in the third and fourth periods 
averages higher than the values found in the first and second periods. The results found 
for total solids were higher than the average (13.2%). For CCS, the average found in the 
fourth period was higher than the other averages. The results obtained for composition 
and CCS are in accordance with normative instruction nº 76 (2018).  

 
Keywords: somatic cell count, milk quality, mastitis. 

Introdução 

O leite é um dos produtos agrícolas que deverá apresentar maior crescimento na sua 
produção. Contudo, se não houver políticas de incentivos ao setor leiteiro nos próximos 
anos a produção não será capaz de cumprir com as demandas do mercado interno. A 
perspectiva é de uma mudança cada vez mais intensa, no sentido de processos de 
produção num tempo relativamente curto. Uma das exigências atuais da sociedade é 
que o setor produtivo disponibilize alimentos de elevado valor biológico, seguros e 
saudáveis.  
Os animais da raça Jersey são da espécie gênero Bos taurus taurus, são animais 
característicos que apresentarem uma alta produção de leite, entretanto, por terem sido 
selecionados na Europa, estão totalmente adaptados ao clima frio da região. No Brasil, 
devido ao clima quente estes animais sofrem um estresse térmico extremamente 
acentuado (MADALENA, 1998). Embora tenha um pequeno porte uma vaca Jersey 
adulta é capaz de produzir de 12 a 15 kg de leite, por dia. Possuem uma pelagem parda, 
com uma variação do pardo-escuro ao amarelo-claro, Mesmo esta raça sendo 
proveniente da Europa, adapta-se bem ao clima tropical quando está sob um manejo 
adequado (ABCGJ, 2010). 
Sabe-se que o leite de Jersey tem um grande potencial tecnológico, por conter alto teor 
de gordura, proteína e cálcio. Por isso, tem sido utilizada para a produção de leite e 
derivados em larga escala. Além disso, é bastante usada no cruzamento para a 
formação de raças mestiças. A composição média do leite de Jersey possui 4,2% de 
lactose, 4,4% de gordura e 3,7% de proteína (STIPP, 2010). 
A composição do leite é uma das características mais importantes para a indústria de 
produtos lácteos. A gordura, proteína e sólidos totais têm relação direta com o 
rendimento industrial do leite. Do ponto de vista físico-químico, o leite produzido em 
propriedades rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos de leite e derivados 
sob serviço de inspeção oficial deve apresentar teor mínimo de gordura de 3%; teor 
mínimo de proteína total de 2,9%; teor mínimo de lactose de 4,3%; teor mínimo de 
sólidos não gordurosos de 8,4%; teor mínimo de sólidos totais de 11,4% (BRASIL, 
2018). Esses e outros componentes podem sofrer alterações devido a fatores como a 
raça, alimentação, região e clima. Os componentes do leite também podem sofrer 
alterações devido a presença de mastite subclínica, uma doença causada 
principalmente por microrganismos, que reduz significativamente os percentuais de 
gordura e sólidos totais (ANDRADE, 2014). 
O leite cru refrigerado de tanque individual ou de uso comunitário deve apresentar 
médias geométricas trimestrais de Contagem de Células Somáticas de no máximo 
500.000 CS/mL (BRASIL, 2018). A Contagem de Células Somáticas (CCS) do leite de 
tanque é utilizada como indicador da saúde da glândula mamária do rebanho, sendo 
também uma ferramenta importante para avaliar a qualidade do leite. 
Vários aspectos devem ser considerados para produzir um leite de qualidade, mas é 
importante ter em mente a necessidade de regras que possibilitem e garantam como 
resultado um produto superior que possa satisfazer o consumidor. Como afirmam 
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Fonseca et al. (2000), a matéria-prima deve ser de qualidade em seus aspectos físico-
químicos e organolépticos, apresentar reduzida carga microbiana, baixa contagem de 
células somáticas e ausência de agentes contaminantes, tais como antibióticos, 
pesticidas e sujidades e não conter água. É prática cada vez mais frequente o 
pagamento do leite por critérios como porcentagem de sólidos, composição e qualidade 
higiênica e,  
não apenas pelo volume ou peso. A melhoria da qualidade do leite pode ainda agregar 
valor ao produto, melhorando as margens de lucro do  produtor (RANGEL et al., 2013). 
Desse modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos períodos do ano (águas e 
seca) sobre a composição e contagem de células somáticas do leite cru refrigerado 
proveniente de vacas da raça Jersey mantidas em sistema Compost Barn. 
  
 
Metodologia 

 

O estudo foi realizado em uma propriedade no munícipio de São Gonçalo do Amarante, 
no estado do Rio Grande do Norte, no período de agosto de 2018 a junho de 2019. A 
região é caracterizada, por um clima tropical chuvoso com época seca e chuvosa bem 
definida. A época chuvosa vai de março a julho e a época seca de agosto a fevereiro 
com precipitação média anual de 1200 mm. A temperatura média anual é de 25,3 °C e 

a umidade relativa média de 79,0% (IDEMA, 2020). 

O rebanho era composto de vacas da raça Jersey, criadas em sistema intensivo do tipo 
Compost Barn que é um sistema intensivo de criação de animais, que visa melhorar as 
condições de bem-estar animal, trazendo vantagens ao sistema de produção de leite no 
aspecto produtivo, sanitário e de qualidade, as vacas eram alimentadas com silagem de 
capim elefante e concentrado (milho, casca de soja, caroço de algodão), ordenhadas 
duas vezes ao dia (6h e 16h). 

Foram coletadas semanalmente amostras de leite cru refrigerado diretamente do tanque 
de expansão para fins de análises físico-químicas e contagem de células somáticas. 
Para obtenção de amostra homogênea e representativa, o leite foi homogeneizado 
mecanicamente por 10 minutos e após a homogeneização foi realizada a coleta da 
amostra com o auxílio de uma concha coletora em aço inoxidável previamente 
higienizada transferindo-se uma alíquota de 40ml de leite do tanque para frascos 
plásticos. Todas as amostras foram acondicionadas em um recipiente térmico com gelo 
para conservação da temperatura entre 4 a 7°C até sua chegada ao Laboratório de 
Qualidade do Leite (LABOLEITE) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para 

realização das análises. 

As amostras foram analisadas através de instrumento de absorção infravermelha 
(DairySpec®; Bentley Instruments Inc, Chaska Minnesota, USA) para determinação dos 
percentuais de gordura, proteína total, lactose, sólidos totais e extrato seco 
desengordurado. A contagem de células somáticas foi obtida através do Kit Somaticell®. 
Os resultados foram classificados de acordo com o período do ano, sendo eles: 1º 
período de agosto a outubro (seco); 2º período novembro a janeiro (seco); 3º período 
de fevereiro a abril (seco); 4º período de maio a junho (chuvoso). 

Os dados foram avaliados pela ANOVA e submetidos ao teste de Tukey a 5% de 
significância no programa estatístico Statistical Analyses System, 9.0 (SAS Institute Inc., 
Cary - NC, USA). 
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Resultados e Discussões 

 

As médias obtidas para os percentuais de gordura, proteína total, lactose, sólidos totais, 
extrato seco desengordurado e para a contagem de células somáticas encontram-se na 
Tabela 1. 

Houve efeito do período do ano sobre todos os componentes estudados, com exceção 
da gordura (P>0,05). A média do percentual da proteína total no segundo período foi 
menor (P<0,05) e no terceiro e quarto período maior, isso pode ser justificado pelo maior 
teor de proteína bruta nas pastagens durante o período chuvoso. No terceiro e quarto 
período a lactose apresentou médias superiores aos valores encontradas no primeiro e 
segundo período. A lactose é um dos parâmetros que tem menor variação em função 
de fatores ambientais e nutricionais ela está diretamente relacionada à quantidade de 
leite produzido pela vaca. Por isso, é possível que o percentual de lactose tenha 
diminuído com o avanço da lactação e idade das vacas. 

O teor de sólidos totais corresponde a todos os componentes sólidos do leite, exceto 
água, sendo considerado um importante indicador da qualidade do leite e responsável, 
na indústria de laticínios, pelo rendimento de produtos (SOUZA et al., 2018). Os 
resultados encontrados para sólidos totais foram superiores à média (13,2%) e 
observou-se teor elevado no terceiro e quarto período, isso pode se dar pela 
disponibilidade e qualidade de forragem ofertada no período chuvoso. No primeiro 
período foi apresentado um índice mais baixo de sólidos totais, isto pode ter ocorrido, 
pois no período da seca há um consumo inferior de matéria seca. Esses resultados 
estão de acordo com os encontrados por Bretas et al. (2018) que avaliaram a 

produtividade e qualidade do leite de vacas Jersey em Santa Catarina. 

A média encontrada para CCS no quarto período foi superior que as demais médias e 
isso pode estar relacionado a concentração de chuvas nesse período. De acordo com 
Silva et al. (2014) que avaliou a correlação entre a contagem de células somáticas e 
composição do leite de tanques nos períodos de seca e chuva, a época de chuvas 
apresentou maior média para CCS, pois o acumulo de sujidades dificultava a limpeza 
dos tetos, contribuindo com o aumento da incidência de infecção intramamária e, 
consequentemente, a contagem de células somáticas. Os resultados obtidos para 
composição e CCS estão de acordo com a instrução normativa nº 76 (2018), indicando 
que o leite atende às exigências legais e de mercado. 

 
Conclusão 

 

Verificou-se variação na composição química do leite em todos os componentes 
estudados, exceto a gordura. As variações ao longo do ano são significativas devendo 
ser levadas em consideração na busca por melhorias na produção. A composição e a 
contagem de células somáticas estão de acordo com a legislação e demonstraram 
resultados positivos para a produção, o que pode ser convertido em vantagem 

econômica. 
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TÍTULO: Avaliação do Kefir liofilizado como probiótico sobre o desempenho e qualidade 

de ovos de codornas japonesas 

Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de avaliar os efeitos da inclusão do kefir como 
probiótico na alimentação de codornas de postura sobre o desempenho desses animais 
e a qualidade dos ovos. O kefir será incluído às rações em seis níveis distintos 
(Tratamento 1 (Controle) – dieta referência (DR) sem inclusão de Kefir Liofilizado (KL); 
Tratamento 2 – DR+0,5kg t de KL; Tratamento 3 – DR+1,0kg/t KL; Tratamento 4 – 
DR+1,5kg/t de KL; Tratamento 5 – DR+2,0kg/t de KL e Tratamento 6 – 2,5kg/t de KL), 
resultando em seis tratamentos com 8 repetições cada. Serão utilizadas seis aves por 
parcela experimental, totalizando 288 codornas poedeiras (Coturnix coturnix 
japonica).Os parâmetros avaliados na fase produtiva serão: consumo de ração (g/ave), 
ganho de peso (g/ave), massa de ovo (g/ave), peso de ovo (g), conversão alimentar (kg 
ração/massa de ovo) e percentagem de ovos (%). E para determinação da qualidade 
dos ovos serão avaliados o peso do ovo (g), unidade Haugh, índice de gema, 
porcentagem dos constituintes (casca, gema e albúmen), espessura da casca por dois 
meios e a espessura das camadas da casca (paliçada, mamilar e membranas da casca). 
Devido aos contratempos ocorridos com a submissão do projeto a Comitê de Ética e 
posteriormente a Pandemia do COVID-19, não foi possível realizar a pesquisa e 
consequentemente obter resultados no momento. 
 

Palavras-chave: Coturnicultura. Qualidade de ovos. Desempenho. Kefir. 

TITLE: Evaluation of lyophilized Kefir as a probiotic on the performance and quality of 

Japanese quail eggs 

Abstract 

The present work aims to evaluate the effects of the inclusion of kefir as a probiotic in 
the feeding of laying quails on the performance of these animals and the quality of eggs. 
Kefir will be included in diets at six different levels (Treatment 1 (Control) - reference diet 
(DR) without inclusion of Lyophilized Kefir (KL); Treatment 2 - DR + 0.5kg/t of KL; 
Treatment 3 - DR + 1, 0kg / t of KL; Treatment 4 - DR + 1.5kg / t of KL; Treatment 5 - DR 
+ 2.0kg / t of KL and Treatment 6 - 2.5kg / t of KL), resulting in six treatments with eight 
repetitions each. Six birds will be used per experimental plot, totaling 288 laying quails 
(Coturnix coturnix japonica). The parameters evaluated in the production phase will be: 
feed consumption (g / bird), weight gain (g / bird), egg mass (g / bird), egg weight (g), 
food conversion (kg ration / egg mass) and percentage of eggs (%). And to determine 
the quality of the eggs, egg weight (g), Haugh unit, yolk index, percentage of constituents 
(shell, yolk and albumen), shell thickness by two means and the thickness of the shell 
layers (palisade, mammillary layer and shell membranes). Due to the setbacks that 
occurred with the submission of the project, to the Ethics Committee and subsequently 
the COVID-19 Pandemic, it was not possible to conduct the research and consequently 
obtain results at the time. 
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Introdução 

A criação de codornas vem crescendo no Brasil a cada ano, o que tem estimulado o 
desenvolvimento de inúmeras pesquisas relacionadas às áreas de nutrição, sanidade, 
manejo e melhoramento genético dessas aves (OTUTUMI et. al., 2009). Devido às 
características de rápido crescimento, precocidade na produção, alta produtividade, 
pequeno espaço para a implantação da granja, baixo investimento e consequente 
retorno rápido do capital investido (ALBINO & BARRETO, 2003), a criação de codornas 
tem assumido grande importância na produção de carne e de ovos, sendo uma ótima 
alternativa para pequenos, médios e grandes produtores. No que diz respeito às 
medidas sanitárias na criação moderna de aves observa-se uma busca pela redução da 
mortalidade e a elevação da produtividade, que são afetadas pelo intenso parasitismo 
em que estes animais se encontram susceptíveis. Estas medidas tem estado baseadas, 
sobretudo, no uso de medicamentos e condutas terapêuticas utilizadas com diferentes 
finalidades, tais como o desenvolvimento de fórmulas capazes de estimular o organismo 
animal a índices máximos de produtividade, envolvendo antibióticos em doses 
subterapêuticas empregados como promotores de crescimento, aminoácidos e enzimas 
sintéticas melhorando o desempenho animal, entre outros (GUELBER, 2005). 
Entretanto, é consenso que o uso de antibióticos tem ocasionado um considerável 
aumento da resistência de bactérias. Frente a isto, muitos estudos vêm sendo realizados 
no sentido de buscar alternativas viáveis ao uso de antibióticos. A utilização de 
probióticos em animais vem sendo estudada em vários aspectos, entre eles, seus 
efeitos nos índices de produtividade (RIGOBELO et al., 2011). O uso de probióticos na 
alimentação vai estimular a funcionalidade do intestino das aves, pois promove um 
equilíbrio no trato gastrointestinal, fazendo com que não ocorra proliferação de bactérias 
patogênicas, favorecendo uma melhor digestão, um aumento da função imunológica 
(MORAIS; JACOB., 2006). O Kefir ou Quefir é uma bebida fermentada, que 
tradicionalmente é preparada por inoculação dos grãos de kefir em leite cru, consistindo 
esses grãos em diferentes espécies de leveduras, bactérias ácido-lácticas e bactérias 
ácido acéticas em uma matriz chamada kefirano composta de polissacarídeos e 
proteínas (DIAS, et al. 2018). Segundo a literatura o Kefir apresenta vários efeitos 
benéficos ao organismo: promove o fortalecimento do sistema imunológico 
(VINDEROLA et al., 2005), melhora na digestão (SALOF-COAST et al., 1996), ação 
antinflamatória do intestino (RODRIGUES et al., 2005; LEE et al., 2007), cicatrizante 
(RODRIGUES et al., 2005), antialérgicos (LEE et al., 2007) e antimicrobianos 
(RODRIGUES et al., 2005). Estudos têm demonstrado que o uso do kefir como aditivo 
tem promovido a modulação benéfica da microbiota intestinal, resultando numa melhora 
da digestão e absorção de nutrientes e, consequentemente, possibilitando um melhor 
desempenho animal. Outro ponto de igual importância é o fato de o uso deste probiótico 
não representar riscos ao consumidor, e também não resultar num aumento 
significativamente dos custos de produção (NUNES, 2008). O objetivo do presente 
trabalho é avaliar o uso do kefir liofilizado na ração de codornas japonesas sobre o 
desempenho produtivo e qualidade interna e externa de ovos.  
 
Metodologia 

 
O projeto foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRN 
estando em análise pelos avaliadores. O experimento será realizado no galpão 
experimental do Setor de Avicultura da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias da EAJ/UFRN, com uma duração de 112 dias, divididos em quatro períodos 
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experimentais de 21 dias cada. Serão utilizadas 288 codornas japonesas (Coturnix 
coturnix japonica) com 42 dias de idade, criadas até 22 semanas de idade. As aves 
serão distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos 
e oito repetições de seis aves cada. Tratamento 1 (Controle) – dieta referência (DR) sem 
inclusão de Kefir Liofilizado (KL); Tratamento 2 – DR+0,5kg t de KL; Tratamento 3 – 
DR+1,0kg/t KL; Tratamento 4 – DR+1,5kg/t de KL; Tratamento 5 – DR+2,0kg/t de KL e 
Tratamento 6 – 2,5kg/t de KL. As dietas serão formuladas de forma a atender as 
exigências nutricionais de codornas japonesas na fase de produção, de acordo com 
ROSTAGNO et al. (2017). O kefir liofilizado será adicionado em substituição ao 
equivalente em peso de material inerte (areia lavada), ajustando-se as composições 
percentuais da ração experimental, permitindo a manutenção dos mesmos níveis 
nutricionais em todas as rações. Ração e água serão fornecidas à vontade. Os grãos 
de kefir serão fornecidos e processados pelo laboratório de agroindústria da escola 
agrícola de Jundiaí/UFRN. Para o preparo do kefir, será utilizado leite bovino, aquecido 
a 90° C por 10 minutos, depois arrefecido até à temperatura de inoculação (25 ° C). Os 
5% grãos de kefir ativos foram misturados ao leite e, finalmente, incubado a 22° C 
durante 20 horas, conforme (MARSHALL e COLE, 1985). As aves serão criadas em um 
galpão fechado de alvenaria com dimensões 10,10m x 8,20m, alojadas em baterias de 
aço galvanizado de quatro andares com gaiolas de 25cm de frente x 25cm de 
profundidade x 15cm de altura (subdivididas em três repartições iguais de 33,33cm). 
Cada gaiola será composta de um comedouro tipo calha, bebedouro do tipo nipple, 
coletor de ovos e bandeja para as excretas. Água e ração serão fornecidas à vontade 
durante todo o período experimental. Os parâmetros avaliados na fase de produção 
serão: consumo de ração (g/ave), ganho de peso (g/ave), massa de ovo (g/ave), peso 
de ovo (g), conversão alimentar (kg ração/massa de ovo) e percentagem de ovos (%). 
Para a análise da qualidade dos ovos as variáveis avaliadas serão: peso do ovo (g), 
unidade Haugh, índice de gema, porcentagem dos constituintes (casca, gema e 
albúmen), espessura da casca por meio de paquímetro digital e por meio de microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e espessura das camadas da casca (paliçada, mamilar e 
membranas da casca). Após coleta, os ovos serão identificados, pesados em balança 
digital com precisão de 0,01g e quebrados. A unidade Haugh será determinada por meio 
da fórmula: UH = 100 log (H + 7,57 – 1,7W0,37), em que H = altura do albúmen denso 
(mm) e W = peso do ovo (g). O índice de gema será calculado pela razão entre a altura 
e o diâmetro dessa estrutura. O preparo das amostras ocorrerá da seguinte maneira: 
para cada avaliação, serão coletados três ovos de cada repetição, por três dias 
consecutivos, totalizando 144 unidades avaliadas em cada análise. Para todas as 
análises, as avaliações serão realizadas no mesmo dia da coleta. Os ovos serão 
coletados e apenas selecionados aqueles com peso entre 10,5g e 12,0g. As amostras 
serão armazenadas em caixas de isopor para 30 unidades, sob temperatura de 
refrigeração (7,3°C±0,5) e umidade relativa de 77%±5, com exceção das que foram 
imediatamente analisadas. As análises serão realizadas a cada 21 dias. Para avaliação 
da perda de peso os ovos serão pesados individualmente no primeiro dia e 
armazenados. No dia das análises serão novamente pesados, será calculado o 
percentual de perda de peso durante o armazenamento. Para estabelecer as relações 
clara/ovo, gema/ovo e casca/ovo, os ovos serão quebrados e terão seus constituintes 
separados e serão realizados os cálculos tomando-se o peso de cada componente em 
relação ao peso do ovo inteiro. A massa específica da clara e da gema serão 
determinadas através dos respectivos pesos e volumes. Para determinar a qualidade 
da clara os ovos serão pesados individualmente em balança de precisão, em seguida a 
casca será serrada e seus constituintes, clara e gema, serão colocados sobre uma 
superfície de vidro para que suas alturas sejam determinadas com o auxílio de um 
paquímetro. De posse dos dados de peso e altura, será calculada a Unidade Haugh 
(HU), utilizando a seguinte equação: HU = 100 log (H + 7,57 – 1,7W0,37), (H = altura da 
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clara em milímetros e W = peso do ovo em gramas). A qualidade da gema será avaliada 
através das medidas de altura (AG) e largura (LG) da gema. A relação entre os dois 
parâmetros fornecerá o índice gema IG = AG/LG. As determinações químicas realizadas 
serão: umidade, proteínas e cinzas em gemas e claras e lipídios somente nas gemas. 
Estas determinações também serão realizadas nas diferentes rações. As análises serão 
segundo a A.O.A.C.15, para os lipídios será utilizada hidrólise ácida, para as proteínas 
o método de Micro Kjeldahl, com fator de correção para ovos (6,68), as cinzas serão 
determinadas em mufla a 600°C e as umidades em estufa a 105°C, ambas através de 
métodos gravimétricos. A análise estatística para o tratamento dos dados será por 
análise de variância (ANOVA) e a comparação das médias pelo teste de Tukey ao nível 
de significância de 5%.  
 
Resultados e Discussões 

 
Durante o período Agosto de 2019 a Fevereiro de 2020 foi aguardado o parecer da 
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) autorizando a liberação da execução do 
projeto, pois quando aprovado, essa autorização ainda estava em processo de 
submissão. Durante esse período atividades foram desenvolvidas no setor de 
Avicultura, como: 
 • Leitura e estudo de artigos e materiais relacionados à área;  
• Manejo diário dos animais: diariamente, práticas como arraçoamento dos animais, 
coleta de ovos, anotações de produção, observação dos animais, limpeza e mantença 
das unidades do setor são realizadas.  
• Formulação e fabricação de rações: auxiliei na formulação de rações por meio do 
programa de formulação de ração SUPERCRAC e também na fabricação (mistura dos 
ingredientes) na fábrica de ração do setor.  
• Análise de qualidade de ovos: durante o período em questão ocorreu à execução de 
outros projetos que envolviam em sua metodologia a análise de qualidade interna e 
externa de ovos: as seguintes práticas foram realizadas: pesagem de ovos, cascas e 
gemas, avaliação da coloração de casca e gemas, avaliação da gravidade especifica, 
avaliação de diâmetro de gema e altura de gema e albúmen.  
• Avaliação de parâmetros produtivos e zootécnicos: foram realizadas também 
anotações e análises de dados como pesos de animais, uniformidade de lote, avaliação 
de consumo de ração, conversão alimentar, observação de características produtivas.  
 
Após alguns contratempos com a submissão do projeto na Comissão de Ética no Uso 
de Animais (CEUA) o parecer foi dado, porém nos deparamos com a pandemia do 
COVID-19 que impossibilitou a execução do projeto devido as suspensão das atividades 
presencias no campus.  
 

Conclusão 

 
Apesar de não ter sido realizado no período em questão, o projeto foi renovado e os 
estudos continuarão para trazer resultados sobre a utilização do Kefir liofilizado como 
probiótico na alimentação de codornas japonesas visando o seu efeito sobre o 
desempenho desses animais e a qualidade dos ovos. 
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TÍTULO: Características agronômicas do sorgo irrigado com água salina e submetido a 

diferentes coberturas mortas. 

Resumo 

O objetivo do trabalho é avaliar o efeito da aplicação de diferentes tipos de cobertura 
morta e diferentes tipos de condutividade elétrica da água de irrigação sobre o 
desenvolvimento da cultura do sorgo. O experimento foi montado em casa de vegetação 
na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias. Foram avaliados quatro tipos de cobertura morta: sem cobertura, palha de 
carnaúba, pó de serra e mulching plástico, e quatro níveis de condutividade elétrica da 
água de irrigação: 0, 2, 4 e 6 dS m-1. O delineamento experimental utilizado é o 
inteiramente casualizado com quatro repetições no esquema fatorial 4 x 4, totalizando 
16 tratamentos. As variáveis analisadas foram massa seca das folhas, massa seca do 
colmo, altura das plantas, diâmetro do colmo e massa seca total. Foi observado que a 
utilização de coberturas mortas se mostrou eficiente ocasionando redução do estresse 
provocado pela água salina. 
 
Palavras-chave: sorghum bicolor L.,estresse salino, cobertura do solo. 

TITLE: Agronomic characteristcs of sorghum irrigated with saline water and submitted to 

diferente nulches. 

Abstract 

The objective of the work is to evaluate the effect of applying deferente types of mulch, 
and diferente types of electrical conductivity of irrigation water on the develpment of 
sorghum culure. The experimente was carried out in a greenhouse at the Escola Agrícula 
de Jundaí- Academic Unit Specialized in Agricultural Sciences. Four types of mulch were 
evaluated: without mulch, carnaúba straw, saw dus and plastic mulching, and four levels 
of eletrical conductivity of irrigation water: 0, 2, 4 and 6 dS m-1. The experimental design 
to be used is completely randomized with four replications in the 4 x 4 factorial scheme, 
tataling 16 treatments. The variables analyzed were leaf dry mass, stem dry mass, plant 
height, stem diameter and total dry mass. It was observed that mulch proved to be 
efficient in reducing stress caused by saline water. 
 
Keywords: Sorghum bicolor L., soil cover, saline stress. 

Introdução 

A agricultura em várias partes do mundo enfrenta o problema da falta de recursos 
hídricos adequados, forçando muitos agricultores a utilizarem água com qualidade 
inferior (concentração de sais relativamente alta) para a irrigação das culturas, sendo 
necessário à avaliação da qualidade e o manejo rigoroso para sua utilização 
(MONTENEGRO; MONTENEGRO, 2012). Várias estratégias são utilizadas em 
diferentes condições de cultivo, e podem aumentar a produtividade e o aproveitamento 
da terra tanto sob condições salinas quanto sob condições não salinas. Dentre essas 
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estratégias, destacamos: aplicação de matéria orgânica, aplicação de biofertilizantes 
líquidos (bovino e de caranguejo), uso de melhoradores químicos (adubos e corretivos), 
micorrização, aplicação foliar de substâncias orgânicas e inorgânicas, rotação de 
culturas, aumento da densidade de plantio, sistema de consórcio, dentre outras 
(LACERDA et al, 2016). Na região semiárida do Nordeste do Brasil, o uso da cobertura 
morta apresenta importância para a atribuição de fatores químicos, físicos e biológicos 
ao solo, com reflexos na redução da perda de água por evaporação, redução das 
oscilações térmicas, ensejando em condições favoráveis ao crescimento radicular e 
reduzindo o aparecimento de plantas espontâneas. A cobertura vegetal mantém o solo 
mais úmido devido ao efeito da não exposição à ação do vento e à radiação solar, e a 
proteção edáfica proporciona uma economia hídrica comparada às plantas cultivadas 
em solo sem cobertura (SANTOS et al., 2016). O uso de cobertura morta no solo é uma 
prática recomendada, em particular nas regiões semiáridas, contribuindo para a 
melhoria do desempenho das culturas, redução das perdas de água do solo e redução 
da erosão superficial (SOUZA et al., 2008) A matéria orgânica do solo desempenha um 
papel importante na sustentabilidade agrícola, influenciando os atributos físicos, 
químicos e biológicos do solo, com reflexo na estabilidade da produtividade dos 
agroecossistemas (COSTA et al., 2013) O sorgo tem potencial para se desenvolver e 
se expandir em regiões que apresentam risco de ocorrência de deficiência hídrica, 
distribuição irregular de chuvas e altas temperaturas, condições que caracterizam o 
semiárido, que ocupa 49% da região Nordeste do Brasil, com uma precipitação 
pluviométrica de 300 a 700 mm, de distribuição irregular, ocorrendo em um período de 
três a cinco meses, seguido de sete a nove meses de seca prolongada (SANTOS et al., 
2007). 
 
Metodologia 

 
O experimento foi conduzido na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias, pertencente a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, localizada no município de Macaíba – RN. Utilizou-se a cultura do sorgo cv. 
BRS Ponta Negra, desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo em conjunto com a 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, é classificada 
na categoria forrageiro de pequeno porte, apresentando um ciclo médio de 90 dias entre 
o plantio e o ponto de colheita, com dupla aptidão, produtividade média de grãos entre 
3 a 5 t ha-1 (sequeiro) e de 6 a 8 t ha-1 (irrigado), um rendimento de massa verde de 40 
a 60 t ha-1 (por corte) e de massa seca de 14 a 15 t ha-1 (por corte), e florescimento 
entre 60 a 75 dias (SANTOS et al., 2007). Foram avaliados três tipos de cobertura morta: 
palha de carnaúba, pó de serra e mulching plástico, e quatro níveis de condutividade 
elétrica da água de irrigação: 0, 2, 4 e 6 dS m-1. O delineamento experimental a ser 
utilizado é o inteiramente casualizado com quatro repetições no esquema fatorial 4 x 4, 
totalizando 16 tratamentos. Para o preparo da solução salina, serão utilizados os sais 
de NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O dissolvidos em água de açude, na proporção de 
7:2:1, obedecendo-se à relação entre a condutividade elétrica da água de irrigação 
(CEa) e sua concentração (mmolc L-1 = CE x 10), extraída de Rhoades et al. (1992), 
cuja análise química está na Tabela 1. Para a instalação do experimento, foram 
colocados em vasos plásticos, aproximadamente, uma quantidade de 25 kg solo 
arenoso (Tabela 2) sendo perfurados na face inferior. Antes, porém, será colocada uma 
camada de brita de 2 cm, para facilitar a drenagem. A semeadura foi realizada 
colocando-se dez sementes de sorgo em cada vaso. Cinco dias antes da semeadura 
realizou-se a adubação com esterco bovino (Tabela 3) na dose 30 t ha-1, 
homogeneizando-se na camada de 0-0,20m de cada vaso. Após a germinação fez-se o 
desbaste, deixando-se duas plantas por vaso. Após o desbaste, ocorreu o início da 
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aplicação das soluções salinas, correspondentes a cada tratamento. Houve a aplicação 
de adubação química com ureia (0,94 g vaso-1), cloreto de potássio (0,49 g vaso-1) e 
superfosfato simples (1,96 g vaso-1), seguindo a recomendação para a cultura (LIMA et 
al., 2010). Os tratamentos com as coberturas mortas (palha de carnaúba, pó de serra e 
mulching plástico) serão aplicados logo em seguido ao desbaste das plantas, de modo 
a não comprometer a emergência das plântulas, sendo postas na superfície do solo de 
cada vaso corresponde ao tratamento. O monitoramento do ensaio foi diário no intuito 
de evitar o ataque de pragas e infestação de doenças. Os resultados das variáveis foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey com p 
< 0,05 utilizando-se o programa ASSISTAT 7.6 Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). 
 
Resultados e Discussões 

 
Na figura 1A, observou-se um melhor rendimento de matéria seca total no nível de 
salinidade de 2 dSm-1 assim como no nível de 6 dSm-1 apresentando variação 
significativa sobre as demais variáveis analisadas. Já na figura 1B, os tratamentos 
testemunha e palha de carnaúba se sobressaíram sobre os demais tratamentos (pó de 
serra e mulching plástico) com um rendimento superior mínimo de 28,57% em relação 
ao tratamento pó de serra. Em relação a altura (figura 2 A) os tratamento que receberam 
água de 2dS m-1 e 6 dS m-1 se destacaram não apresentando viação significante entre 
os mesmo e se sobressaindo sobre os tratamento com 0,2 dS m-1 e 4dS m-1, que 
estatisticamente não apresentaram variação significante entre si, sendo possível 
observar uma diferença entre os tratamento estremos de aproximadamente 17 
centímetros, apontando um melhor rendimento mesmo sendo irrigado com águas 
pesadas. Na figura 2B, a palha de carnaúba e a testemunha se destacam com um maio 
porte de altura, com um acréscimo de 18,5 % sobre o muching plástico e o pó de serra. 
O maior diâmetro de colmo foi observado nos tratamentos que receberam a água com 
salinidade de 2 dS m-1 e 4 dS m-1, não havendo diferença estatística entre eles, 
ocorrendo que o tratamento com 4 dS m-1 foi semelhante estatisticamente aos demais 
tratamentos de maior e menor salinidade sendo que Lessa et al (2019) em seu 
trabalhando com estresse salino, cobertura morta e turno de rega na cultura do sorgo, 
verificou que mesmo na presença de cobertura morta á água salina reduz o diâmetro do 
colmo. Já em relação ao tipo de cobertura, a testemunha se destacou com um maior 
diâmetro de colmo, assim como relatado por Lessa et al (2019), que mesmo na presença 
de cobertura morta à água salina causa redução no diâmetro do colmo. 
 

Conclusão 

 
O sorgo se mostra uma cultura que pode ser cultivada em condições desfavoráveis a 
seu desenvolvimento, condições essas semelhante as encontradas no semiárido 
nordestino.  

Entre as coberturas mortas utilizadas neste trabalho a palha de carnaúba se mostrou 
mais eficiente para o desenvolvimento da cultura, garantindo melhores resultados para 
MST, altura e diâmetro do colmo, possivelmente por gerar uma menor variação térmica 
sobre o solo, podendo ter contribuído com a melhoria da fertilidade do solo através da 
liberação de nutrientes em sua decomposição, amenizando o estresse provocado pela 

água salina. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 – Composição química das águas de irrigação usadas no experimento. 
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Tabela 2. Atributos químicos e classificação textural do solo utilizado no experimento. 

 

 

Tabela 3. Composição química do esterco bovino utilizado no experimento. 

 

 

Figura 1 – Valores médios da matéria seca total (MST) após aplicação da salinidade da 
água de irrigação (A) e das coberturas mortas (B) submetidas ao teste de Tukey a 5%. 
Médias seguidas de mesma letra não apresentam diferença estatística. 
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Figura 2 – Valores médios da altura das plantas de sorgo após aplicação da salinidade 
da água de irrigação (A) e das coberturas mortas (B) submetidas ao teste de Tukey a 

5%. Médias seguidas de mesma letra não apresentam diferença estatística. 

 

 

Figura 3 – Valores médios do diâmetro do colmo de sorgo após aplicação da salinidade 
da água de irrigação (A) e das coberturas mortas (B) submetidas ao teste de Tukey a 

5%. Médias seguidas de mesma letra não apresentam diferença estatística. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA POLPA CONCENTRADA DE QUIPÁ (Tacinga inamoema) 

NA ELABORAÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL 

Resumo 

 

O quipá, fruto da palma, é popularmente conhecido como gogóia, peló, cumbela e outras 
denominações. Encontrado no semiárido nordestino, porém com escassos estudos e 
conhecimentos referentes as suas características microbiológicas, físico-químicas e 
nutricionais. Por outro lado, o sorvete se caracteriza como um produto de fácil aceitação 
pela população além de compreender um alto valor nutricional. Desta forma o objetivo 
deste trabalho foi a elaboração de um sorvete de polpa concentrada de quipá para 
analisar sua aceitabilidade e agregar valor a um sub produto desvalorizado na região. 

 
 

Palavras-chave: sorvete, quipá, semiárido. 

TITLE: USE OF QUIPÁ (Tacinga inamoema) CONCENTRATED PULP IN THE EDIBLE 

ICE CREAM 

Abstract 

 

The palm fruit quipá is popularly known as gogóia, peló, cumbela and other names. 
Found in the Northeastern semi-arid region, but with excessive studies and knowledge 
regarding its microbiological, physical-chemical and nutritional characteristics. On the 
other hand, ice cream is characterized as a product that is easily accepted by the 
population in addition to having a high nutritional value. Thus, the objective of this work 
was to prepare a concentrated kippa pulp ice cream to analyze its acceptability and add 
value to a devalued by-product in the region. 

 
 

Keywords: ice cream, quipá, semiarid. 

Introdução 

O quipá, fruto da palma forrageira (Tancinga inamoena K. Schum) pertence a família 
das cactáceas e tem sido utilizada na suplementação de alimentação animal assim 
como na alimentação de humanos. O fruto é conhecido como figo-da-índia, cumbela, 
palmatória, muída ou gogóia (SOUZA, 2005; SOUZA et. al., 2007). 
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Mesmo sendo um fruto comumente cultivado e encontrado no Nordeste, ainda há uma 
grande desvalorização, ocasionalmente por preconceito, por ser utilizado na 
alimentação de bovinos, ou por não existir uma exploração científica a respeito do 
beneficiamento do mesmo; o que poderia gerar novas alternativas de popularização do 
seu uso (NUNES et al., 2007). 

A busca por alimentos saudáveis vem aumentando ano após ano e o desenvolvimento 
de técnicas de gestão de controle na área alimentícia, particularmente nos produtos 
derivados do leite (FERREIRA, 2011). São dos frutos regionais menos explorados que 
podem surgir alternativas alimentares saudáveis além de ser uma nova fonte de renda 
complementar para a agricultura familiar do semiárido nordestino (SOUZA, et. al., 2007). 

Existe uma variedade de produtos oriundos do leite e dentre eles o sorvete é 
reconhecido como um alimento completo com alto valor nutricional graças a sua grande 
quantidade de carboidratos e gorduras, assim como, elevada concentração de 
vitaminas, cálcio, fósforo, além de outros minerais essências à nutrição e 
desenvolvimento (BERGER, 1977). Nos últimos anos as indústrias vêm investindo em 
uma diversidade de ingredientes no processamento de sorvetes, na busca de novos 
sabores e diferentes conceitos que sejam adicionados de ingredientes benéficos à 
saúde (SILVA, 2005). 

A valorização do fruto quipá pode ser por meio da produção e processamento, sendo 
uma alternativa interessante para a região já que o fruto é bastante abundante além de 
apresentar um grande potencial de utilização. Com isso, o objetivo deste trabalho foi 
desenvolver um sorvete com polpa concentrada de quipá, verificar sua qualidade 
microbiológica, analisar a incidência de microrganismos nas formulações desenvolvidas 
e avaliar sensorialmente por meio de testes discriminatórios, de aceitação e intenção de 
compra. 

 

Metodologia 

 

O desenvolvimento do sorvete seria realizado no laboratório de processamento de 
laticínios (EAJ/UFRN) assim como testes preliminares, tudo isso de acordo com o 
Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Industrializadores de Gelados Comestíveis (BRASIL, 2003). Inicialmente os frutos 
seriam doados pelos produtores rurais do município de Angicos/RN Estes seriam 
acondicionados em caixa térmica e enviados para o Laboratório de Frutas e Hortaliças 
(EAJ/UFRN). Todo o processo de elaboração do sorvete, análises microbiológicas e 
físico-químicas assim como o desenvolvimento da pesquisa infelizmente foi 

interrompido por causa da pandemia e a suspensão das aulas. 

 
Resultados e Discussões 

 
Não foi possível obter resultados.  
 

Conclusão 
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A finalidade deste trabalho era colocar em prática a teoria, assim como a importância 
de valorizar uma matéria prima regional (sub-utilizada) na elaboração de produtos 
industrializados. Através das análises observar suas características e 
consequentemente agregar valor ao produto final. 
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TÍTULO: História oral, memória e trajetória docente em educação física: uma revisão de 

literatura de 2009 a 2019 

Resumo 

No ano de 2019 a Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) comemora 70 anos de existência 
no município de Macaíba. Diante desse contexto histórico e comemorativo, abre-se uma 
oportunidade para investigar sobre as memórias e as trajetórias profissionais dos 
professores de Educação Física dessa escola, reconhecendo as transformações 
ocorridas dos saberes, discursos e práticas dos três professores de educação física que 
iniciaram sua trajetória nessa escola na década de 1980 e 1990. Assim, nossos 
objetivos são a) mapear as pesquisas sobre história oral, trajetória profissional e 
memória em educação física; b) identificar as possibilidades de pesquisa em história 
oral, trajetória profissional e memória em educação física;e c)verificar os fundamentos 
epistemológicos e teóricos dessas pesquisas. Para tanto, realizamos uma pesquisa 
bibliográfica onde focamos nos principais periódicos da Educação Física que possuem 
alta classificação Qualis-Capes, em suas publicações dos últimos cinco anos (2015-
2019), e recebem pesquisas advindas das ciências humanas, a saber: Moviment (A2), 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte(B1) e Pensar a Prática(B2). Por fim, 
concluímos que nossa pesquisa é relevante uma vez que a maioria desses estudos são 
elaborados e discutidos no eixo Sul-Sudeste, poucos pesquisadores utilizaram da 
história oral como metodologia, e que realizar esse mapeamento é aprender com os 
pesquisadores mais experientes o ofício da pesquisa sobre trajetória profissional em 
educação física. 
 
Palavras-chave: Educação Física, revisão de literatura, trajetória profissional. 

TITLE: Body literature review and memories of physical education at jundiaí agricultural 

school. 

Abstract 

In 2019 the Jundiaí Agricultural School (EAJ) celebrates 70 years of existence in the 
municipality of Macaíba. Faced with this historical and commemorative context, an 
opportunity opens up to investigate the memories and professional trajectories of 
Physical Education teachers at this school, recognizing the transformations that occurred 
the knowledge, discourses and practices of the three physical education teachers who 
started their trajectory in this school in the 1980s and 1990s. Thus, our objectives are 
a)to map research on oral history, professional trajectory and memory in physical 
education; b)to identify the possibilities of research in oral history, professional trajectory 
and memory in physical education; and c)verify the epistemological and theoretical 
foundations of these researches. To this end, we conducted a bibliographic search where 
we focus on the main Physical Education journals that have a high Qualis-Capes 
classification, in their publications of the last five years(2015-2019), and receive research 
from the humanities, namely: Movimento (A2 ), Revista Brasileira de Ciências do 
Esporte(B1) and Pensar a prática(B2). Finally, we conclude that our research is relevant 
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since most of these studies are elaborated and discussed in the South-Southeast axis, 
few researchers used oral history as a methodology, and that to carry out this mapping 
is to learn from the most experienced researchers the craft of research on professional 
trajectory in physical education. 
 
Keywords: Physical Education, literature review, professional trajectory. 

Introdução 

O presente trabalho resulta de um projeto iniciação científica e discute as reflexões 
teóricas que contarão com duas vertentes. Uma para compreender a base utilizada para 
o levantamento de informações e, para tanto, a revisão de literatura é o momento em 
que são apresentados os referenciais teóricos e as outras pesquisas relevantes para o 
estudo. Sendo assim, os elementos básicos de uma revisão de literatura abrangente 
são os seguintes: revisão (crítica) dos textos teóricos mais importantes para o 
embasamento do trabalho; revisão (crítica) de outras pesquisas que trazem dados 
importantes; explicação de como o trabalho dialoga com os estudos revisados 
(MOSTAÇO, 2007). A carência literária a respeito da história da Educação Física na 
EAJ, bem como a inexistência de arquivos acessíveis e organizados, documentos e 
registros que retratam e que de alguma forma preserve a memória desta área de saber 
em nosso espaço, levará a mergulhar nesse tema. Infelizmente a preocupação relativa 
à história da Educação Física, refletida diretamente no aumento da produção científica, 
parece não deparar muito eco âmbito Escola Agrícola, fundada em 1949 pelo Dr. Enock 
de Amorim Garcia (D’OLIVEIRA, 2009). Como justificativa pessoal, ter envolvimento 
com a educação física foi despertado desde criança. Já participei de aulas de aikido, 
capoeira, karatê, entre outras práticas corporais. Ainda quando criança fui escoteira do 
ar no campus UFRN, ou seja, uma naturalidade ligada ao âmbito das práticas corporais. 
Participar deste projeto, não somente faz importante para minha carreira disciplinar 
acadêmica, mas também estar associado a um estudo dos afazeres que comporta a 
própria qualidade de vida. Ampliando a justificativa, temos também uma dimensão 
social. O projeto contribui para soma ou amplitude de conhecimento na área da 
Educação Física na sociedade EAJ, tal que de maneira rica em informações e dados 
vinculados na pesquisa. Estudar e relatar memórias e histórias baseado nos dados que 
a própria escola fornece e também em pesquisas na mídia fará com que, para quem 
tiver acesso ao documento uma gama de dados sobre os saberes por investigação 
divulgada, enriquecendo assim a experiência social no relato. É de suma importância 
envolver o espaço social na pesquisa, pois é com base na sociedade que se é 
desenvolvido a evolução da Educação Física, e é marcado pela memória e história dos 
mesmos. Além de uma justificativa pessoal e social, nosso projeto também apresenta 
uma perspectiva epistemologia, uma vez que a revisão da literatura é uma parte vital e 
inicial do processo de investigação, porque ela envolve localizar, analisar, sintetizar e 
interpretar a investigação prévia (revistas científicas, livros, anais de eventos e 
congressos, etc.) relacionada com a sua área de estudo; é, então, uma análise 
bibliográfica pormenorizada, referente aos trabalhos já publicados sobre o tema. A 
revisão da literatura é indispensável não somente para definir bem o problema, mas 
também para obter uma ideia precisa sobre o estado atual dos conhecimentos sobre 
um dado tema, as suas lacunas e a contribuição da investigação para o 
desenvolvimento do conhecimento. OBJETIVOS Mapear as pesquisas sobre história 
oral, trajetória profissional e memória em educação física; Identificar as possibilidades 
de pesquisa em história oral, trajetória profissional e memória em educação física; 
Verificar os fundamentos epistemológicos e teóricos dessas pesquisas; 
 

Metodologia 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória que tem como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; 
(b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. A pesquisa 
bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de 
web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, 
pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta 
(SEVERINO, 2007). Dessa forma, iremos focar inicialmente nos principais periódicos da 
Educação Física que possuem alta classificação Qualis-Capes, em suas publicações 
dos últimos cinco anos (2015-2019), e recebem pesquisas advindas das ciências 
humanas, a saber: Movimento (A2), Revista Brasileira de Ciências do Esporte (B1) e 
Pensar a Prática (B2). 
 
Resultados e Discussões 

 
No intuito de mapear as pesquisas sobre história oral, trajetória profissional e memória 
em educação física, assim como, identificar as possibilidades de pesquisa em história 
oral, trajetória profissional e memória em educação física, realizamos uma busca nos 
periódicos citados na metodologia e elaboramos um quadro para demonstrar nosso 
levantamento bibliográfico. Tópico 1: Mapeamento de pesquisas sobre história oral, 
trajetória profissional e memória em educação física. → Gelcemar Oliveira Farias, Paula 
Maria Fazendeiro Batista, Amândio Graça e Juarez Vieira do Nascimento: Ciclos da 
trajetória profissional na carreira docente em educação física | Movimento (A2), v. 24, n. 
2, abr./jun. de 2018. → Luana Jaqueline da Silva, Alexandra Folle, Gelcemar Oliveira 
Farias e Alzira Isabel da Rosa: Carreira docente em educação física: história de vida de 
uma professora emérita | Movimento (A2), v. 24, n. 1, 2018. → Inês Cardoso, Paula 
Batista e Amândio Graça: A identidade do professor de educação física: um processo 
simultaneamente biográfico e relacional | Movimento (A2), v. 22, n. 2, 2016. → Vinicius 
Zeilmann Brasil, Valmor Ramos, Thais Emanuelli da Silva de Barros, Jonas Godtsfriedt 
e Juarez Vieira do Nascimento: A trajetória de vida do treinador esportivo: as situações 
de aprendizagem em contexto informal | Movimento (A2), v. 21, n. 3, 2015. → Naline 
Cristina Favatto e Jorge Both: Motivos para abandono e permanência na carreira 
docente em educação física | Revista Brasileira de Ciências do Esporte (B1), v. 41, n. 
2, 2019. → Daienne Gonçalves, Ana Cristina Richter e Jaison José Bassani: História(s) 
da docência na Educação Física da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis | Revista Brasileira de Ciências do Esporte (B1), v. 39, n. 4, 2017. → 
Janaína da Silva Ferreira, José Henrique dos Santos e Bruno de Oliveira Costa: Perfil 
de formação continuada de professores de Educação Física: modelos, modalidades e 
contributos para a prática pedagógica | Revista Brasileira de Ciências do Esporte (B1), 
v. 37, n. 3, 2015. → Adair João Rachadel Arouca; Marcos Paulo Vaz de Campos Pereira; 
Marilia Pinto Garcia; Alzira Isabel da Rosa e Gelcemar Oliveira Farias: Início da carreira 
do professor de educação física: uma revisão sistemática | Pensar a Prática (B2), 
Goiânia, v. 22, 2019. → Cristiano de Santanna Bahia; Gelcemar Oliveira Farias; William 
das Neves Salles e Juarez Vieira do Nascimento: Carreira docente na educação básica: 
percepções de professores de educação física escolar do magistério público da Bahia | 
Pensar a Prática (B2), Goiânia, v. 21, n. 2, 2018. → Ivan Bremm de Oliveira; José 
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Antonio Bicca Ribeiro e Mariangela da Rosa Afonso: Satisfação com a profissão: um 
estudo com professores de educação física | Pensar a Prática (B2), Goiânia, v. 21, n. 1, 
2018. → Rosane Ferreira Veiga; Mariângela da Rosa Afonso; Gelcemar Oliveira Farias; 
Edilene Cunha Sinott e José Antonio Bicca Ribeiro: Qualidade de vida no trabalho: 
contexto de atuação profissional e carreira docente | Pensar a Prática (B2), Goiânia, v. 
20, n. 2, 2017. → Rosana Dias Fraga e Zenólia Christina Campos Figueiredo: Formação 
e aprendizagem na docência em educação física escolar | Pensar a Prática (B2), 
Goiânia, v. 18, n. 2, 2015. Um primeiro ponto a destacar ao olharmos para o quadro é 
notar que essa temática de pesquisa sobre trajetória profissional ainda é pouco 
estudada na área que privilegia estudos oriundo das ciências naturais. Gutierrez, 
Almeida e Marques (2016), ao realizarem uma investigação epistemológica sobre a 
apropriação das ciências humanas pela educação física, nos explicam que a área de 
educação é o principal interlocutor da Educação Física com as ciências humanas, 
seguido das áreas de Ciências Sociais/ Cultura/Gênero, Lazer e turismo, 
Psicologia/Imagem corporal/corpo e História. Os autores também afirmam que o diálogo 
com a educação e a Educação Física escolar parece constituir o núcleo principal da 
interação entre as áreas, provavelmente não só pela dimensão histórica da Educação 
Física escolar, mas também pelo fato da área de educação dispor de uma grande 
quantidade de periódicos nos diferentes estratos do Qualis. Gutierrez, Almeida e 
Marques (2016) também destacam que o periódico Movimento buscou concentrar-se na 
divulgação de temas de ciências humanas. Na revista Movimento encontramos quatro 
artigos relevantes sobre nossa temática. As duas pesquisas publicadas em 2018 
possuem uma mesma autora, a saber, Gelcemar Oliveira Farias. Essa professora de 
Educação Física foi orientada pelo professor doutor Juarez Vieira do Nascimento – que 
é co-autor em um dos artigos – e sua tese versou sobre a Carreira docente em educação 
física: uma abordagem da trajetória profissional do professor. No texto intitulado Ciclos 
da trajetória profissional na carreira docente em educação física encontramos uma 
sistematização dos diferentes momentos da vida professoral: a) Entrada na Carreira, b) 
Consolidação das Competências Profissionais na Carreira, c) Afirmação e 
Diversificação na Carreira, d) Renovação na Carreira e e) Maturidade na Carreira 
(FARIAS et 2018). Em outro artigo, também de 2018 e Gelcemar compondo os autores, 
encontramos os mesmos ciclos de organização da carreira docente e uma mesma 
fundamentação teórica, mudando apenas o enfoque. O texto tem como tema a Carreira 
docente em educação física: história de vida de uma professora emérita e apresenta 
como fundamentação teórica autores citados no artigo anterior, como Huberman (2000 
apud SILVA et al, 2018) em sua reflexão sobre o desenvolvimento profissional como um 
processo dinâmico e Gonçalves (2000 apud SILVA et al, 2018) ao trazer sua concepção 
de que o desenvolvimento profissional resulta da ação conjunta de três processos, quais 
sejam: pessoal; aquisição de competências no ensino; e socialização profissional. Com 
isso, Gelcemar em conjunto com outros autores analisaram implicações dos percursos 
pessoal, formativo e profissional no desenvolvimento da carreira docente de uma 
professora de Educação Física na fase emérita. Eles utilizaram como estratégia de 
pesquisa uma entrevista semiestruturada que foi analisada pela técnica de análise de 
conteúdo. Ao realizarem essa pesquisa com uma professora com uma longa história de 
vida e profissional, os autores enfatizam que a história de vida da professora 
entrevistada ilustra os entrelaçamentos dos percursos de desenvolvimento, em que o 
percurso pessoal é marcado pelo afastamento da família em prol dos estudos e do 
trabalho e o formativo representado pelo encantamento com o curso de formação inicial 
e pela constante atualização por meio dos processos de formação continuada em 
serviço e em prol da melhoria da prática pedagógica, enquanto o percurso profissional 
é sustentado pelos momentos significativos vivenciados ao longo de cinco ciclos de vida 
docente (SILVA et al 2018). O outro artigo desse periódico foi escrito por Cardoso et al 
e publicado no ano de 2016, tendo como foco A identidade do professor de educação 
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física: um processo simultaneamente biográfico e relacional. Esses autores afirmam que 
a construção da identidade docente é um processo biográfico e relacional de 
reapropriação crítica das experiências vividas ao longo da vida. Assim, eles realizaram 
um estudo de natureza qualitativa e tiveram como objetivo analisar as reflexões acerca 
das práticas de seis estagiários de Educação Física para compreender a influência das 
suas experiências prévias na opção pela profissão. Essa pesquisa é importante por 
tratar sobre o fenômeno do estágio, mas não possui fortes vínculos com nossa pesquisa, 
uma vez que não aborda trajetórias profissionais que envolvem desde o percurso 
familiar até o processo de aposentadoria, como ocorre com o nosso estudo. O último 
artigo encontrado na Revista Movimento teve como objetivo caracterizar e discutir os 
contextos e situações de aprendizagem de treinadores esportivos, estabelecendo uma 
trajetória a partir de episódios significativos neste processo. A literatura específica indica 
que os treinadores têm valorizado diversas fontes de conhecimento, destacadamente 
as experiências de prática como atleta, a observação de seus pares, o 
compartilhamento de informações e a reflexão sobre sua prática. A aprendizagem 
profissional do treinador pode ser entendida como um processo de socialização 
esportiva que inicia na infância e se prolonga ao longo da vida, em que prepondera a 
participação do treinador em situações de aprendizagem em contexto informal. Essa 
pesquisa sobre trajetória de treinadores esportivos é importante para nosso estudo 
porque os três professores de educação física da Escola Agrícola de Jundiaí possuem 
uma forte atuação como atletas de natação, de ginástica e de futsal, assim como, eles 
possuem também experiências como treinadores esportivos dessas modalidades. Na 
RBCE, o artigo mais recente tratou sobre uma análise dos motivos que influenciam os 
professores de educação física a permanecerem ou abandonarem a docência no início 
da carreira. Na pesquisa foram entrevistados 16 professores que tinham até quatro anos 
de magistério. A análise do conteúdo foi empregada para sistematizar as entrevistas. 
Os resultados evidenciaram que o desejo de abandonar a carreira estava vinculado a 
desvalorização financeira, desacordo com a rede de ensino, estresse, indisciplina dos 
alunos e receio de sofrer agressão física. Por outro lado, o desejo de permanecer na 
docência estava atrelado à necessidade financeira, segurança do vínculo empregatício 
como servidor público, identificação com a profissão, satisfação em trabalhar com 
crianças e auxiliar no processo de formação dos alunos (FAVATTO e BOTH, 2019). 
Esse artigo, apesar de não tratar sobre a trajetória profissional e enfocar sobre o início 
da carreira, nos levanta uma questão interessante, uma vez que os professores da EAJ 
permaneceram nessa instituição pelas características apresentadas por FAvatto e Both 
(2019). A pesquisa de Gonçalves et al (2017) não se aproxima do nosso estudo pelo 
fato de focar na Educação Infantil enquanto o nosso é direcionado a presença da 
Educação Física no Ensino Médio em uma escola técnica. Já o texto de Ferreira et al 
(2015) tem como tema central a formação continuada e afirma que esse processo 
formativo promove o desenvolvimento profissional do professor e influencia a sua prática 
pedagógica. Os autores tiveram como objetivo descrever as modalidades de formação 
continuada frequentadas por professores de educação física iniciantes e experientes, 
assim como, identificar, na perspectiva dos docentes, aquelas que mais contribuíram 
para o seu desenvolvimento profissional. Após aplicarem o questionário e realizarem 
uma análise estatística, os autores identificaram que a formação continuada ocorre com 
maior a frequência em modalidades eventuais e de curta duração baseadas 
prioritariamente na transmissão de conhecimentos e foram privilegiadas em maior grau 
as prerrogativas normativas dos sistemas de ensino de padronizar programas e 
metodologias de ensino (FERREIRA et al, 2015). Quando se trata dos artigos da revista 
Pensar a prática, encontramos novamente Gelcemar Oliveira Farias e seu orientador 
Juarez Vieira do Nascimento. Em seu texto mais recente publicado nesse periódico, 
Farias et al (2019) analisaram, na área da Educação Física, a produção científica sobre 
professores iniciantes na carreira docente nas bases de dados (Lilacs, SciELO, Ebsco, 
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Scopus e Web of Knowledge). Eles tiveram como resultados que os estudos 
encontrados foram publicados a partir de 2010, com concentração na região Sul do 
Brasil, tendo como foco a análise da prática pedagógica, o fazer cotidiano, a qualidade 
de vida dos professores. Os autores também afirmam que tais investigações são 
predominantemente qualitativas, utilizando, para a coleta de dados, questionário e 
entrevistas. Com isso, eles concluem que há uma necessidade da comunidade científica 
direcionar suas investigações para esse tema, associando diferentes realidades e suas 
variáveis. Essa conclusão de Farias et al (2019) fortalece a relevância da nossa 
pesquisa em apresentar dados das vidas dos professores de educação física do ensino 
médio de uma cidade como Macaíba, no intuito de fortalecer a produção de 
conhecimento do Nordeste. Em 2018 também tivemos um artigo da professora 
Gelcemar com os outros pesquisadores sobre Carreira docente na educação básica: 
percepções de professores de educação física escolar do magistério público da Bahia. 
Eles investigaram-se percepções de professores de Educação Física escolar acerca da 
carreira docente, considerando suas características pessoais, acadêmicas e 
profissionais. A maioria dos 65 professores investigados está satisfeita com a escolha 
da profissão e tem expectativa de continuar na docência, apesar da insatisfação com a 
remuneração. Após a análise dos dados, eles encontraram que enquanto os professores 
mais experientes escolheram a docência pela vocação, os menos experientes optaram 
pela docência em decorrência das aulas de Educação Física escolar que vivenciaram 
(BAHIA et al, 2018). A leitura desse texto foi importante para nos mostrar diferentes 
aspectos da vida pessoal de um professor e as suas escolhas para permanecerem na 
profissão. Além disso, esse texto possui proximidade temática com o artigo publicado 
por Oliveira et al (2018) ao estudarem sobre Satisfação com a profissão: um estudo com 
professores de educação física. Esse trabalho objetivou verificar a satisfação 
profissional dos professores de EF da Rede Federal de Ensino na cidade de Pelotas - 
RS. Tratou-se de um estudo de caso descritivo que utilizou um questionário relativo à 
satisfação com a profissão e o perfil docente, realizado com 20 professores. Eles 
encontraram como resultado níveis elevados de satisfação, com mais de 90% dos 
professores mostrando-se satisfeitos com a profissão. Uma das razões dessa satisfação 
eram as trocas estabelecidas com os estudantes, o reconhecimento por parte deles e a 
realização profissional foram os principais motivos para tal. Fatores externos como a 
baixa valorização e o pouco reconhecimento pelos pares ou gestão institucional foram 
razões para a insatisfação dos professores. O texto de 2017 também é oriundo da região 
sulista e objetivou analisar os aspectos intervenientes da qualidade de vida de 
professores de Educação Física, considerando sua satisfação no ambiente de trabalho. 
Eles conseguiram uma participação de 94 professores, vinculados à Secretaria 
Municipal de Educação de Pelotas. Os autores encontraram que a maior prevalência de 
satisfação no trabalho foi obtida na dimensão da Oportunidade imediata para uso e 
desenvolvimento das capacidades humanas. Já a maior prevalência de insatisfação foi 
encontrada na dimensão da Remuneração e compensação. A satisfação no trabalho é 
uma dimensão importante na avaliação da qualidade de vida, mas aspectos 
relacionados à precarização do trabalho docente são fatores negativos deste contexto. 
O último artigo encontrado permanece no eixo Sul-Sudeste do país, porque possui como 
autoras professoras do estado de Espírito Santo. Esse estudo realizado por Fraga e 
Figueiredo (2015) buscou compreender de que maneira os professores de Educação 
Física se constituem docentes no espaço escolar, em meio a diferentes sentidos e 
singularidades, considerando a escola como lócus privilegiado em que a docência se 
instaura. Este estudo foi protagonizado por 12 professores que atuam no Ensino 
Fundamental; utiliza três instrumentos na coleta de informações: o questionário, o 
memorial e a entrevista narrativa; e em meio às recorrências e às singularidades das 
narrativas, visualiza as temáticas de análise: a) construção da identidade profissional; 
b) formação e aprendizagem da docência; c) momento de prática em que docência se 
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constrói; d) permanência e continuidade. Assim, esse mapa nos mostrou autores, 
teorias e conceitos importantes para pensar as pesquisas sobre história oral, trajetória 
profissional e memória em educação física, assim como, verificar os fundamentos 
epistemológicos e teóricos dessas pesquisas. 
 
Conclusão 

 
Diante do levantamento bibliográfico realizado, é possível reafirmar a importância de 
realizar um estudo sobre trajetórias profissionais de professores de Educação Física do 
Rio Grande do Norte, uma vez que a maioria desses estudos são elaborados e 
discutidos no eixo Sul-Sudeste. Outro ponto relevante dessa revisão de literatura foi dar 
visibilidade aos principais pesquisadores sobre trajetória profissional de professores de 
educação física, assim como, perceber seus referenciais teóricos, tais como Maurice 
Tardif, Antônio Nóvoa, Michel Huberman, José Alberto Gonçalves, entre outros autores 
que pesquisam a bastante tempo sobre histórias de vida de professores, 
desenvolvimento profissional, professores principiantes, relação entre estágio 
supervisionado, formação inicial e atuação docente, etc. No tocante aos aspectos 
metodológicos, vimos também que poucos pesquisadores utilizaram da história oral 
como metodologia, a maioria dos estudos priorizaram a entrevista com uma análise de 
conteúdo. Já a nossa pesquisa busca uma aproximação com a fenomenologia de 
Ricoeur e Merleau-Ponty para refletir sobre as experiências de vida dos professores de 
Educação Física da EAJ. Por fim, vale destacar que realizar esse mapeamento é 
aprender com os pesquisadores mais experientes o ofício da pesquisa sobre trajetória 
profissional em educação física. 
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TÍTULO: Produção de biscoitos sem glúten utilizando resíduos do processamento de 

polpa de frutas 

Resumo 

O processamento da polpa de fruta da goiaba (Psidium guayava) é uma atividade 
agroindustrial importante agregando valor econômico ao fruto, entretanto, após o 
despolpamento obtém-se um resíduo composto por polpa, e principalmente sementes, 
na proporção de 4 a 12 % da massa total dos frutos beneficiados. De acordo com a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, farinha mista é definido como “produto obtido 
pela mistura de farinhas de diferentes espécies vegetais”, e assim a utilização de 
farinhas mistas em substituição à farinha de trigo em biscoitos, busca atender 
consumidores que possuem enfermidades e necessitam de uma alimentação 
adequada, entre estes os celíacos. Diante desta problemática, objetivou-se neste 
trabalho utilizar o resíduo do processamento da polpa de goiaba na produção de 
biscoitos amanteigados, utilizando uma farinha mista composta de farinha de arroz e 
fécula de mandioca e avaliar as características físicas do produto nas proporções 
estudadas do resíduo adicionado, visando à redução da perda desse resíduo e contribuir 
para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios para portadores de doença 
celíaca. As características físicas dos biscoitos elaborados com o resíduo estudado 
assemelharam-se ao do biscoito controle, desta forma é possível obter um biscoito para 
os portadores da doença celíaca com características semelhantes aos biscoitos isentos 
de resíduos. 
 
Palavras-chave: Tecnologia; Sustentabilidade; Doença celíaca 

TITLE: Use of waste from the processing of fruit pulp in the production of gluten-free 

cookies 

Abstract 

The processing of guava fruit pulp (Psidium guayava) is an important agroindustrial 
activity adding economic value to the fruit, however, after pulping, a residue composed 
of pulp, and mainly seeds, is obtained in the proportion of 4 to 12% of the mass total of 
the benefited fruits. According to the National Health Surveillance Agency, mixed flour is 
defined as “a product obtained by mixing flours of different vegetable species”, and thus 
the use of mixed flours to replace wheat flour in biscuits, seeks to serve consumers who 
have illnesses and they need adequate food, including celiacs. In view of this problem, 
the objective of this work was to use the residue from the processing of guava pulp in 
the production of shortbread cookies, using a mixed flour composed of rice flour and 
cassava starch and to evaluate the physical characteristics of the product in the studied 
proportions of the added residue. , aiming to reduce the loss of this residue and 
contribute to the development of new food products for people with celiac disease. The 
physical characteristics of the cookies made with the studied residue were similar to that 
of the control cookie, so it is possible to obtain a cookie for people with celiac disease 
with similar characteristics to the cookies free of residues. 
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Keywords: Technology; Sustainability; Celiac disease 

Introdução 

As frutas tropicais são utilizadas como matéria-prima para a fabricação de diversos 
produtos alimentícios, destacando-se a polpa de fruta congelada de ampla aceitação 
entre os consumidores. O processamento da polpa de fruta da goiaba (Psidium 
guayava) é uma atividade agroindustrial importante agregando valor econômico ao fruto, 
entretanto, após o despolpamento obtém-se um resíduo composto por polpa, e 
principalmente sementes, na proporção de 4 a 12 % da massa total dos frutos 
beneficiados. Uma alternativa que vem crescendo é o aproveitamento de resíduos 
(principalmente cascas) de frutas como matéria prima para a produção de alimentos 
perfeitamente passíveis de serem incluídos na alimentação humana (ISHIMOTO et al., 
2007, p 281). Os biscoitos, embora não constituam um alimento básico como o pão, são 
aceitos e consumidos por pessoas de variadas idades. A adição de novos ingredientes 
neste produto permite agregar valor nutricional sem modificar as características 
tecnológicas e tem sido bem aceitos pelos consumidores (ASSIS et al., 2009, p.15). O 
mercado de biscoitos no Brasil apresenta-se em crescimento e a utilização de farinhas 
mistas na produção deste produto, apresenta relatos de boa aceitação no mercado 
(VICENTINI, 2015). De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 
2005), farinha mista é definido como “produto obtido pela mistura de farinhas de 
diferentes espécies vegetais”, e assim a utilização de farinhas mistas em substituição à 
farinha de trigo em biscoitos, busca atender consumidores que possuem enfermidades 
e necessitam de uma alimentação adequada, entre estes os celíacos. Diante desta 
problemática, objetivou-se neste trabalho utilizar o resíduo do processamento da polpa 
de goiaba na produção de biscoitos amanteigados, utilizando uma farinha mista 
composta de farinha de arroz e fécula de mandioca e avaliar as características físicas 
do produto nas proporções estudadas do resíduo adicionado, visando à redução da 
perda desse resíduo e contribuir para o desenvolvimento de novos produtos alimentícios 
para portadores de doença celíaca. 
 
Metodologia 

 
ELABORAÇÃO DOS BISCOITOS O resíduo do processamento da polpa de goiaba foi 
fornecido, na forma de pó, pelo setor da Agroindústria da Escola Agrícola de Jundiaí da 
UFRN. Após o processamento da polpa de fruta, o resíduo foram acondicionados em 
sacos plásticos de 2 kg e armazenados em freezer. Para a produção do pó, 
descongelou-se o resíduo à temperatura ambiente, desidratados em secador tipo cabine 
com circulação forçada de ar a 55 °C, até se obter peso constante. A moagem ocorreu 
em moinho manual de grãos e cereais, e em seguida o pó armazenado em recipientes 
plásticos herméticos transparentes em polipropileno à temperatura ambiente. Os 
demais ingredientes (farinha de arroz, fécula de mandioca, açúcar demerara, margarina 
e ovos) foram adquiridos no comércio local. A produção dos biscoitos ocorreu na 
Padaria da Escola Agrícola de Jundiaí – UFRN, Macaíba – RN, Brasil. A Tabela 1 
contém as formulações dos biscoitos produzidos com resíduo do processamento da 
polpa de goiaba, as proporções de 10 e 20 % de resíduo foram adicionados em relação 
ao peso da farinha mista (farinha de arroz + fécula de mandioca). Tabela 1. Formulações 
utilizadas na elaboração dos biscoitos Ingredientes (g) Controle B 10% B 20 % Farinha 
de arroz 200 200 200 Fécula de mandioca 100 100 100 Açúcar demerara 112,5 112,5 
112,5 Margarina 120 120 120 Ovo 60 60 60 Resíduo - 30 60 Utilizou-se o método de 
mistura direto seco, onde a mistura de todos os ingredientes é de uma só vez. Para uma 
homogeneização de forma e tamanho dos biscoitos, foram utilizados rolo para massa e 
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molde. O forneamento ocorreu a 150°C por aproximadamente 15 min. Logo após a 
saída do forno, ocorreu o resfriamento à temperatura ambiente e acondicionamento em 
recipientes plásticos. AVALIAÇÃO FÍSICA DOS BISCOITOS As análises físicas foram 
realizadas em dez biscoitos, escolhidos aleatoriamente, provenientes de uma mesma 
fornada. Utilizou-se o método 10-50D (American Association of Cereal Chemists, 
[AACC], 2000) para determinação dos valores médios de massa (g), diâmetro (cm), 
espessura (cm) e fator de expansão. Após assados e atingirem a temperatura ambiente, 
calculou-se o fator de expansão pela (razão entre o diâmetro e a espessura – após o 
forneamento do biscoito). 
 

Resultados e Discussões 

 
O resíduo desidratado da polpa de goiaba forneceu uma coloração avermelhada aos 
biscoitos produzidos com 10 e 20% de resíduo, percebeu-se o escurecendo e presença 
de grânulos com o aumento do teor de resíduo no biscoito, sendo este fenômeno 
também observado por Adub e Narain (2009). Os resultados médios e os desvios 
padrão da avaliação física dos diferentes biscoitos produzidos estão demonstrados na 
Tabela 2. Os biscoitos contendo 10 e 20% de resíduo apresentaram valores de massa 
e diâmetro antes e após forneamento próximos aos obtidos pelo biscoito de controle, 
demonstrando homogeneidade nos biscoitos elaborados. Tabela 2. Características 
físicas dos biscoitos Formulações MAF (g) DAF (cm) MDF (g) DDF (cm) E (cm) FE 
Controle 6,09 ± 0,19 2,78 ± 0,07 6,16 ± 0,10 3,09 ± 0,08 0,92 ± 0,06 3,37 ± 0,22 B 10 % 
6,02 ± 0,11 2,82 ± 0,07 6,06 ± 0,08 3,01 ± 0,02 0,91 ± 0,01 3,32 ± 0,06 B 20 % 6,04 ± 
0,07 2,83 ± 0,03 6,05 ± 0,07 3,01 ± 0,02 0,81 ± 0,02 3,74 ± 0,08 Ocorreu aumento do 
diâmetro após o forneamento em todos os tratamentos, o mesmo fenômeno foi 
observado no estudo de Silveira et al. (2016) na elaboração de biscoitos com semente 
de goiaba. A formulação B 20% apresentou menor espessura em relação aos demais 
biscoitos produzidos, e maior fator de expansão. Silva et al. (2001) quando elaboraram 
biscoitos com farinha mista de trigo e jatobá, o fator de expansão tendeu a aumentar à 
medida que aumentava a concentração de farinha de jatobá. 
 
Conclusão 

 
As características físicas dos biscoitos elaborados com o resíduo estudado 
assemelharam-se ao do biscoito controle. Os resultados obtidos neste trabalho 
indicaram que é possível a elaboração de biscoitos utilizando farinha mista sem glúten 
com resíduo do processamento da polpa de goiaba, obtendo assim um produto para 
portadores da doença celíaca. 
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TÍTULO: Avaliação da inclusão de aditivos comerciais na dieta do Litopenaeus 

vannamei 

Resumo 

O presente trabalho objetiva reunir informações sobre a inclusão dos nucleotídeos como 
aditivo dietético para a espécie de camarões marinhos L.vannamei com intuito de avaliar 
o desempenho zootécnico, estado nutricional e imunológico dos animais suplementados 
com aditivos comerciais, dando destaque aos nucleotídeos. 

 

Inicialmente foram elaboradas dietas experimentais com o uso de rações comerciais e 
fontes de nucleotídeos naturais e comerciais. Posteriormente análises dos ingredientes 
e dos nucleotídeos foram feitas para estabelecer os níveis ideais em cada dieta. Através 
de amostragens histológicas dos hepatopancreas, hemolinfa e intestino foi possível 
avaliar se os camarões estavam bem nutridos e se há presença de enzimas auxiliadoras 
para o sistema imune. Obteve-se resultado benéfico com inclusão de nucleotídeos para 
crescimento de juvenis de L.vannamei e também o relato de altas concentrações de 
enzimas importantes para o combate de patógenos. 

 

Palavras-chave: Nucleotídeos; Aditivos; Imunidade; Aquicultura; Crescimento; 

TITLE: Evaluation of the inclusion of commercial additives in the Litopenaeus vannamei 

diet 

Abstract 

 

The present work aims to gather information on the inclusion of nucleotides as a dietary 
additive for the marine shrimp species L.vannamei in order to evaluate the zootechnical 
performance, nutritional and immunological status of the supplemented animals with 
commercial additives, highlighting the nucleotides. 

 

Initially, experimental diets were elaborated with the use of commercial feeds and natural 
and commercial sources of nucleotides. Later analyses of ingredients and nucleotides 
were made to establish the ideal levels in each diet. Through histological samples of 
hepatopancreas, hemolymph and intestine it was possible to evaluate if the shrimps were 
well nourished and if there is the presence of enzymes that help the immune system. A 
beneficial result was obtained with the inclusion of nucleotides for the growth of juveniles 
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L.vannamei and also the report of high concentrations of important enzymes for the 
combat of pathogens. 

 
 
  
 

Keywords: Nucleotides; Additions; Immunity; Aquaculture; Growth; 

Introdução 

O mercado aquícola se encontra em expansão constante, cada vez mais as áreas da 
piscicultura e carcinicultura estão a desenvolver tecnologias para melhorar no 
desenvolvimento dos cultivos como a preocupação de tornar-se mais sustentável, uma 
vez que as questões de descarte dos efluentes dos viveiros e a saúde tanto dos animais 
quanto dos consumidores estão cada vez mais sendo difundidas. O uso de aditivos 
probióticos na aquicultura teve início na década de 1980, inicialmente com intuito de 
explorar seus benefícios nutricionais para aumentar o crescimento dos animais (Almeida 
et al., 2020), através do auxílio de microrganismos hospedeiros que incentivam a 
produção de enzimas digestivas (Zhou et al., 2008; Boyd ad Massaaut, 1999; Vershuere 
et al., 2000), posteriormente foram descobertos outros benefícios, destacando sua 
função biorreguladora que atua principalmente sobre a qualidade da água, controlando 
os compostos nitrogenados evitando elevação dos níveis de amônia e pH, também 
sobre as bactérias patogênicas promovendo menor incidência de doenças e maior 
sobrevivência, melhorando a resposta imune (Zhou et al., 2008; Boyd ad Massaaut, 
1999; Vershuere et al., 2000). 

Os nucleotídeos são fontes de energia para os processos celulares e são, portanto, 
essenciais para o crescimento e desenvolvimento (Huu et al., 2012; Vanburen et al., 
1994). Proteínas de peptídeos antimicrobianos catiônicos são importantes na imunidade 
inata do camarão (Biwas et al., 2012; Selsted and Ouellete, 2005; Zasloff, 2002), nos 
cultivos em que se encontra uma condição muito estressante onde se espera rápido 
crescimento ou ocorrência de infecção, a síntese de nucleotídeos ou reabsorção destes 
pode ser comprometida (Huu et al., 2012; Burrells et al., 2001a, 2001b; Carvier, 1999; 
Carver and Walker, 1995; Cosgrove, 1998; Li et al., 2005; Low et al., 2003). Para que o 
desempenho dos animais não seja comprometido a suplementação de nucleotídeos 
pode se tornar uma saída para evitar o gasto de energia. A suplementação de 
nucleotídeos já foi realizada em algumas espécies de animais aquáticos. Com o 
camarão L. vannamei achou-se resultados em que a dieta com nucleotídeos 
desempenhou melhor crescimento e maior conteúdo proteico (Huu et al., 2012; Li et al., 
2007b), além de sobrevivência (Biwas et al., 2012; Li et al., 2007) e mostrado benefícios 
em relação às células imunológicas (Biwas et al., 2012; Murthy et al., 2009). O presente 
estudo pretende reunir dados sobre o uso dos nucleotídeos como aditivo em dietas para 
camarão marinho da espécie L. vannamei focando no desempenho zootécnico, estado 
nutricional e imunológico. 

 

Metodologia 

 

Realizou-se uma revisão bibliográfica relacionados ao uso dos nucleotídeos como 
aditivos em dietas para camarões, com isso foi feito o apanhado de informações em 
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trabalhos recentes e o compilado dos resultados e discussões dos trabalhos. Desta 
forma foi identificado trabalhos que apresentassem as seguintes metodologias: 

Dietas experimentais 

Normalmente para a formulação das dietas são utilizadas rações comerciais com adição 
dos nucleotídeos a sua composição. A dieta experimental utilizada por Xiong et al., 
2018, foi formulada contendo 0, 10, 30 e 50 g/kg de levedura rica em nucleotídeos (NT-
rich yeast), onde sua composição total de nucleótideos era Desodium adenosina-5'-
monofosfato, desódio citidina-5'-monofosfato, desódio guanidine-5'-monofosfato, 
desódio uridina-5'monofosfato e inosine-5-monofosfato. Dado semelhante ao utilizado 
por Huu et al., 2012, que formulou seis dietas, usando suplementação com nucleotídeo 
comercial (Optimun, Chemoforma, Augst, Switzerland) nas concentrações 0, 0.1, 0.2, 
0.4, 0.8 e 1.6, contendo 22% de nucleotídeos totais consistindo na mesma composição 
de adenosina, citina, guanidina, uridina e inosine. 

Para formulação da ração os ingredientes são devidamente triturados em finas 
partículas e misturados com água destilada para que ocorra a homogeneização 
completa dos alimentos e assim possam seguir para a etapa de molde da ração. Na 
metodología citada por Huu et al., 2012, foi utilizada um moedor de carne (Hobart Corp., 
Troy, OH, USA) para deixar a massa na espessura de 3 mm, foi moído duas vezes antes 
de ser cozido a 105ºC por 5 min em um vaporizador atmosférico (Curtin and Son, 
Sydney, Austrália). Já no modelo de Xiong et al., 2018, a mistura foi moldada a partir da 
extrusão dos peletes por um extrusor de parafuso (F-26, Fábrica Geral de Ciência e 
Tecnologia da Universidade de Tecnologia do Sul da China, Guangzhou, China), usando 
uma máquina de granulação (G-250, Ciência e Tecnologia Fábrica Geral da 
Universidade de Tecnologia do Sul da China, Guangzhou, China) os pellets foram 
cortados em tamanhos de 2,0 mm e 3 mm de comprimento e então cozidos no vapor 
por 30 min a 90ºC. Huu et al., 2012, cita que as rações foram secas em estufa a 50ºC 
durante a noite e armazenadas em 4ºC, antes da utilização foram picados e graduados 
em peneiras na espessura de 4 mm e Xiong et al. 2018 realizou o secamento da ração 
ao ar livre e armazenou congelado a -20ºC em embalagens a vácuo antes de ser usado. 

Amostragens dos camarões e das dietas 

Para avaliação de taxas de crescimento e sobrevivência biometrias foram realizadas 
antes do experimento e a cada vinte dias (Huu et al., 2012). 

Coletas de hemolinfa e hepatopâncreas eram feitas para determinar a possível presença 
de genes de enzimas (Xiong et al., 2018) e determinar a saúde dos camarões antes e 
depois do cultivo (Biwas et al.,2012). As hemolinfas foram coletados da base do 5º 
pereiópodo usando uma Seringa, aliquotadas a 1,5 ml Tubos Eppendorf e coagulado 
durante a noite a 4°C. O soro foi separado por centrifugação (4°C, 3.000 rpm, 10 min) 
e, em seguida, armazenado a -80°C. O hepatopâncreas de oito camarões em cada 

tanque foram amostrados e armazenados em −80°C (Xiong et al., 2018). 

As análises dos componentes da ração segundo Xiong et al., 2018, realiza o processo 
de secamento dos ingredientes a uma temperatura de 105°C para determinar o teor de 
matéria seca. A proteína bruta é avaliada pelo método de combustão Dumas com um 
analisador de proteína (FP-528, LECO, EUA), o lípido bruto medido através do método 
de extração de éter de petróleo usando um Soxtec System HT (SX360, OPSIS, Suécia), 
e o conteúdo de cinzas após a queima em uma mufla a 550°C por 8 horas. O conteúdo 
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de nucleotídeos das amostras foi determinado por extração ácida de 100 mg de peso 
seco (Huu et al., 2012). 

Para análise das amostragens intestinais são retirados segmentos (0,5-1,0 cm)de cada 
parte, cortados e fixado com paraformaldeído a 4% em 5 ml Tubos Eppendorf para 
remover o conteúdo intestinal. Após a fixação, o tecido foi embebido em parafina, fatiado 
e corado com hematoxilina - eosina (H&E) usando técnicas histológicas padrão e 
examinadas para parâmetros morfológicos intestinais sob um microscópio de luz 
(Olympus, DP72). Posteriormente submetido ao Software ImageJ para que seja 
possível realizar a medição das dimensões dos tecidos como a altura da prega intestinal, 
largura de dobra, altura de microvilosidades e altura de enterócito (Xiong et al., 2018). 

Testes com bacteria virulenta 

A metodologia seguida por Biwas et al., 2012 foi desempenhada da seguinte maneira, 
as células bacterianas eram colhidas de culturas em fase estacionária e ressuspensas 
em solução salina estéril. As contagens de células foram estimadas a partir da 
densidade óptica (O.D.) e as unidades formadoras de colônia (cfu) correspondentes 
foram determinados a partir de uma diluição em série de cultura bacteriana cultivada em 
placas de ágar marinho. Foi injetado no segundo segmento abdominal 0,1 mL de 
suspensão bacteriana contendo 1 × 105 cfu mL − 1 conforme determinado por Fall et 
al. (2010). Os Camarões injetados de cada grupo foram distribuídos em 3 tanques 
replicados (n = 20) e mantido no sistema de fluxo de água do mar. A taxa de 
sobrevivência de cada grupo foi registrado diariamente por 13 dias. 

 

Resultados e Discussões 

 

Na aquicultura já foram encontrados resultados positivos com o uso de nucleotídeos 
para crescimento, particularmente sob condições de estresse no salmão do Atlântico 
Salmo salar (Huu et al., 2012; Burrells et al., 2001a; Burrells et al., 2001b), também 
encontrado em L. Vannamei (Huu et al., 2012; Li et al., 2007b). 

No estudo realizado por Xiong et al., 2018, os camarões da dieta com adição de 50g/ 
kg de leveduras ricas em nucleotídeos apresentaram taxa de crescimento e eficiência 
da proteína superiores ao tratamento controle, enquanto a taxa de conversão alimentar 
no mesmo grupo foi significativamente menor do que aqueles no grupo de controle. 
Resultado positivo também encontrado por Huu et al., 2012, onde a dieta com 
introdução dos nucleotídeos aos 21 e 42 dias se mostrou positivo em relação ao 
crescimento. 

A suplementação de nucleotídeos na dieta pode melhorar resistência a patógenos 
bacterianos e virais em várias espécies de peixes (Biwas et al., 2012; Leonardi et al., 
2003; Li et al., 2004; Sakai et al., 2001;Tahmasebi-Kohyani et al., 2011). Biwas et al., 
2012 realizou estudos submetendo camarões que estavam sendo alimentados com 
leveduras ricas em nucleotídeos a bactéria virulenta V. nigripulchritudo. Esta bacteria é 
uma gram-negativa conhecida por matar camarões. No seu estudo foi constatado que 
houve um aumento na resistência do camarão devido a ação da lisoenzima. Trabalhos 
em criações de baixa salinidade com L. Vannamei, demonstram melhor crescimento e 
respostas imunológicas em termos de maior contagem de hemócitos totais quando 
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alimentado com dieta suplementada com nucleotídeos (Biwas et al., 2012; Murthy et al., 
2009). Outros modelos experimentais observaram altas concentrações de lisoenzima 
na hemolinfa do camarão, essa enzima é induzida por diferentes substâncias 
imunoestimulantes e atua como um componente integral do mecanismo de defesa 
antibacteriano do camarão (Biwas et al., 2012; Deng et. al., 2012). 

Com a introdução de nucleotídeo puro a dieta se espera que o animal tenha uma 
disponibilidade maior deste para realizar as atividades fisiológicas (Xiong et al., 2018; 
Whitehead, Wadsworth, & Carr, 2006). Os nucleotídeos podem ser adquiridos via 
reabsorção pelas células mortas ou via aminoácidos derivados da dieta (Huu et al., 
2012; Quan et al., 1990). Huu et al., 2012, relata que a necessidade de nucleotídeos 
nos períodos iniciais de 0 a 21 dias de camarão P. monodon foi maior que nas demais 
semanas, e que de 42 dias a 63 os níveis permaneceram semelhantes. Nos estágios 
juvenis a demanda para crescimento se torna maior e a quantidade que o animal tem 
estocada se torna um pouco mais baixa já que ele direciona para os processos de 
crescimento e desenvolvimento, o que torna a capacidade de reabsorção destes 
nucleotídeos mais limitada e portanto seja feito o uso de suplementação. 

 
Conclusão 

 

Os trabalhos analisados evidenciaram que o uso de aditivo é benéfico tanto para o 

potencial zootécnico quanto para a sanidade dos camarões. 
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TÍTULO: Sobrevivência de alevinos de Betta splendens na presença de Anacardium 

occidentale 

Resumo 

O cajueiro apresenta diversas propriedades biológicas, destacando-se às anti-
inflamatória, antioxidantes, antimicrobiana, cicatrizante, antibacteriano, antifúngico, 
ocorrendo devido à presença natural de tanino, que são compostos fenólicos 
classificados em condensados e hidrolisáveis, sendo encontrado na casca do caju 
apenas os taninos condensados. Assim, tendo em vista a importância do estudo e de 
informações sobre o uso de taninos, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito 
dos taninos da A. occidentale, sob a sobrevivência de alevinos de Betta splendens. O 
material foi coletado na Escola Agrícola de Jundiaí, e logo após, foi seco ao ar, moído e 
classificado, utilizando 25 gramas. Após a eclosão dos ovos, os peixes foram 
contabilizados e direcionados para os aquários, recebendo diferentes dosagens de 
taninos. O tratamento controle (T0) obteve a maior taxa de eclosão, chegando a taxa 
média de 5 ovos eclodidos. Os demais tratamentos apresentaram valores 
desproporcionais ao da concentração de taninos presentes nas amostras. Com relação 
ao tratamento com maior concentração de tanino, o T4, quase não houve eclosões, 
podendo ser um indicativo de toxicidade. Para as concentrações de tanino de cajueiro 
analisadas, não houve significância na taxa de eclosão, sendo necessário realizar 
pesquisas com novas concentrações. 
 
Palavras-chave: Taninos condensados, Cajueiro, Peixe Betta. 

TITLE: SURVIVAL OF Betta splendens FINGERLING IN THE PRESENCE OF TANINES 

OF Anacardium occidentale 

Abstract 

The cashew tree has several biological properties, especially anti-inflammatory, 
antioxidant, antimicrobial, healing, antibacterial, antifungal, occurring due to the natural 
presence of tannin, which are phenolic compounds classified in condensates and 
hydrolysable, being found in the cashew bark only condensed tannins. Thus, in view of 
the importance of study and information on the use of tannins, this study aimed to 
evaluate the effect of A. occidentale tannins on the survival of Betta splendens fry. The 
material was collected at the Escola Agrícola de Jundiaí, and soon after, it was air dried, 
ground and classified, using 25 grams. After the eggs hatched, the fish were counted 
and directed to the aquariums, receiving different dosages of tannins. The control 
treatment (T0) obtained the highest hatching rate, reaching an average rate of 5 hatched 
eggs. The other treatments showed disproportionate values to the concentration of 
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tannins present in the samples. Regarding the treatment with a higher concentration of 
tannin, T4, there were almost no hatches, which may be an indication of toxicity. For the 
cashew tannin concentrations analyzed, there was no significance in the hatching rate, 
requiring research with new concentrations. 
 
Keywords: Condensed tannins, Cashew, Betta fish. 

Introdução 

Entre seus diversos elementos característicos, o Semiárido brasileiro abriga uma 
vegetação com capacidade para o desenvolvimento da região. Sua biodiversidade é 
considerada uma das mais ricas fontes de material com potencial medicinal de todo 
mundo (QUEIROZ, 2011; AMOROZO, 2002). A partir de Marangoni (2015), o 
conhecimento tradicional passado pelas gerações associado ao emprego de espécies 
nativas popularmente utilizadas ainda exige uma avaliação científica que permita uma 
utilização segura. As pesquisas e estudos com as espécies medicinais tornam-se 
necessários, principalmente, para subsidiar posteriores estudos químicos e 
farmacológicos (RIBEIRO et al., 2014). Conhecida popularmente como cajueiro, 
Anacardium occidentale L. é uma espécie pertencente à família Anacardiaceae. É uma 
árvore originária do Brasil, comum em pequenos pomares, nas cidades e também muito 
cultivada em quase todo o país, sendo bastante utilizada na medicina tradicional, 
principalmente no Nordeste brasileiro (SANTOS, 2011). O seu fruto verdadeiro é a 
castanha, um fruto seco muito apreciado no Brasil e no exterior (MAIA-SILVA, 2012). O 
cajueiro apresenta diversas propriedades biológicas, destacando-se às anti-
inflamatória, antioxidantes, antimicrobiana, cicatrizante, antibacteriano, antifúngico 
(OLAJIDE, 2004; MONTEIRO, 2017; SANTOS, 2011; ARAÚJO et al. 2018), isso ocorre 
devido à presença natural de tanino, que são compostos fenólicos classificados em 
condensados e hidrolisáveis, sendo encontrado na casca do caju apenas os taninos 
condensados (AGOSTINI-COSTA et al. 2002). Diversos estudos na aquicultura relatam 
a utilização da folha de castanhola (Terminalia catappa L.) na eliminação de ovos 
fungados de alevinos, podendo estar associada aos taninos presentes nesta espécie. 
Todavia, mesmo acreditando-se que seja o responsável por essa atividade, não há 
relatos da quantidade ideal e formas de uso. Assim, tendo em vista a importância do 
estudo e de informações sobre o uso de taninos nesse segmento da aquicultura, este 
trabalho teve como objetivo avaliar o efeito dos taninos da A. occidentale, sob a 
sobrevivência de alevinos de Betta splendens (Peixe Betta). 
 
Metodologia 

 
Seleção do material de estudo Para esse estudo foi realizada a coleta das cascas de 
indivíduos de cajueiro (A. occidentale), que vegetam na Escola Agrícola de Jundiaí – 
EAJ/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Campus Macaíba. As 
árvores foram selecionadas em função do vigor, sendo escolhidas aquelas que 
possuíam boa fitossanidade. Coleta da casca As cascas (porção viva das mesmas) 
serão retiradas em toda a árvore (tronco, galhos e ramos) de cada planta, afim de 
representar toda a árvore. O material será condicionado em sacos plásticos para evitar 
a perda de umidade, em seguida, levado ao laboratório, pesada, postas para secar e 
novamente pesadas. Para a determinação da quantidade de taninos, será tomada uma 
amostra representativa de cada árvore. Para a extração dos taninos, as cascas serão 
reduzidas a fragmentos menores, com o auxílio de uma forrageira, posteriormente secas 
ao ar. Após a secagem, o material será amostrado para a determinação da umidade, a 
fim de permitir os cálculos (b.s.) da quantidade de taninos presentes em cada amostra. 
Do material seco ao ar, serão tomadas três amostras representativas, que serão moídas 
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em moinho do tipo Willey para obter um material de menor granulometria. Para evitar o 
aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia causar alterações na 
composição química do material, o processo de moagem ocorrerá com paradas 
constantes, sempre que o moinho ficar aquecido. A casca na forma de serragem será 
classificada com auxílio de peneiras e utilizada aquela que passar pela peneira de 16 
mesh (1,00 mm) e ficar retida na de 60 mesh (0,25 mm). A serragem será 
homogeneizada, e o teor de umidade determinado, para permitir os cálculos, em base 
seca, do teor de taninos presentes em cada amostra. Extração em grande quantidade 
Nas extrações, para cada 2 kg de casca, serão adicionados 10 litros de água (relação 
5:1). As amostras serão submetidas à fervura, em autoclave, com capacidade de 48 
litros, dentro de um recipiente cilíndrico, confeccionado em aço inox, com capacidade 
de, aproximadamente, 30 litros (diâmetro de 30,50 cm e altura de 40 cm), durante duas 
horas. Cada amostra de casca será submetida a duas extrações, a fim de se retirar à 
máxima quantidade de taninos presentes. Assim, a relação final casca:solução será de 
1:10. Após cada extração, o material será coado em coador, confeccionado em tecido 
grosso (“jeans”) e em peneira confeccionada com tecido de “silk screen” e em peneira 
de 150 “mesh”, para a retenção de partículas finas de casca. O extrato obtido será 
homogeneizado e transportado para bandejas de alumínio de 5 x 40 x 60 cm, sendo 
posto para evaporar ao ar até atingir ± 50% de sólidos e conduzido a uma estufa de 
ventilação forçada, mantida a 70 ± 3 ºC, até a completa evaporação da umidade. O 
material anidro será moído e peneirado em peneira de 60 “mesh” para posterior testes 
nos aquários. Essa operação será executada no Laboratório de Tecnologia de Produtos 
Florestais (LTPF) da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
EAJ/UFRN. Extração para quantificação das substâncias tânicas As substâncias tânicas 
contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para as extrações foram 
tomadas, de cada material, três amostras de 25 g de material seco. As amostras foram 
transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, aos quais foram 
adicionados 250 mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas à fervura, sob 
refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências de extrações, 
a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. Após cada extração, o 
material foi passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) e em um tecido de 
flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato obtido foi homogeneizado 
e filtrado em funil de vidro sintetizado de porosidade 2. Em seguida, foi concentrado 
para 250 mL pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo Soxhlet. Após a 
concentração três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato. Duas alíquotas 
foram utilizadas para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) e uma foi 
evaporada em estufa a 103 ± 2 ºC por 48 horas, para a determinação da porcentagem 
de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). TST (%) = Mi – Mf / Mf * 100 (1) Em que: 
TST (%) = Teor de sólidos totais em porcentagem; Mi = Massa seca da amostra em 
gramas; Mf = Massa do extrato, após a secagem, em gramas. Para a determinação do 
teor de taninos condensados (TTC) presente em cada amostra, foi empregado o método 
de Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, aos 50 mL do extrato 
bruto foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL de ácido clorídrico 
concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 minutos. Nestas 
condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser separados por 
filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em funil de Büchner 
de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no filtro foi seco em 
estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de Stiasny (Equação 
2). I (%) = (M2 / M1) * 100 (2) Em que: I (%) = Índice de Stiasny em porcentagem; M1 = 
Massa de sólidos em 50 mL de extrato; M2 = Massa do precipitado taninos – 
formaldeído. A quantidade de taninos presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar 
o índice de Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). TTC (%) = TST * I / 100 (3) 
Em que: TTC (%) = Teor de taninos condensados em porcentagem; TST = Teor de 
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sólidos totais (Equação 1); I = Índice de Stiasny (Equação 2). O teor de não taninos foi 
obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de taninos condensados 
obtido de cada amostra. Eclosão e sobrevivência de alevinos Casais de B. splendens 
foram postos para reprodução, com duração entre 2 a 3 dias, onde cada fêmea liberou 
mais ou menos 100 a 300 ovos. Após eclosão dos ovos, os peixes foram contabilizados, 
divididos em quan 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir da Tabela 1 encontram-se os valores médios de teor de sólidos totais (TST), 
índice de Stiasny (IS) e teor de taninos condensados (TTC), presentes na casca do 
cajueiro. O TST, que expressa a quantidade de extrativos totais presentes nas amostras 
analisadas, apresentou taxa de 33,16%. Compreendendo a porcentagem do extrato que 
reagiu em formaldeído, o índice de Stiasny apresentou 59,20%. Com relação ao TTC, 
que indica a proporção de extrato tânico no material analisado, encontrou-se resultado 
de 19,63%. A contagem das eclosões se estabeleceu por uma semana, tempo 
necessário para estagnação e evitar alterações das amostras. Observa-se que o 
tratamento controle (T0) foi o que obteve a maior taxa de eclosão, chegando a taxa 
média de 5 ovos eclodidos (Tabela 2). Os demais tratamentos apresentaram valores 
desproporcionais ao da concentração de taninos presentes nas amostras. Quanto maior 
a dosagem de taninos na composição, menor foi a taxa de eclosão de alevinos, como 
demonstrado na Figura 1. Diante o exposto, a espécie analisada demonstrou não ter 
efeito significativo na eclosão e sobrevivência de alevinos de Betta splendens, em 
função das concentrações utilizadas. Com relação ao tratamento com maior 
concentração de tanino, o T4, quase não houve eclosões, podendo ser um indicativo de 
toxicidade. Essa pesquisa se assemelha ao resultado encontrado por Silva et al. (2019), 
no qual avaliando as eclosões dos peixes Betta com taninos de Terminalia catappa, o 
tratamento controle apresentou uma melhor taxa de eclosões, enquanto os demais 
tratamentos que continham tanino em sua composição apresentaram valores baixos e 
decrescentes ao decorrer do aumento da concentração. Determinando a eclosão dos 
ovos de Betta splendens com extrato pirolenhoso de eucalipto, Lourenço (2019) 
demonstraram um resultado benéfico quando utilizado em determinada concentração, 
correspondendo à duas gotas, chegando a médias de 9 ovos eclodidos. Ikhwanuddin et 
al. (2014), analisando o efeito do extrato da folha de castanhola nas larvas de Penaeus 
monodon, encontraram alta toxicidade de acordo com o aumento do extrato presente 
na água, elevando a mortalidade. O resultado encontrado foi semelhante a essa 
pesquisa, devido a diminuição da taxa de eclosão dos ovos, podendo estar relacionado 
com a toxicidade. 
 
Conclusão 

 
Para as concentrações de tanino de Anacardium occidentale analisadas, não houve 
significância na taxa de eclosão de Betta Splendens, sendo necessário realizar 
pesquisas com novas concentrações. 
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Tabela 1. Teor de sólidos totais (TST), índice de Stiasny (IS) e teor de taninos 
condensados (TTC) da casca do cajueiro (Anacardium occidentale). 

 

 

Tabela 2. Média das eclosões das repetições por tratamento ao último dia de contagem. 

 

 

Figura 1. Taxa de eclosão de alevinos de Betta splendens para diferentes tratamentos 

com taninos de Anacardium occidentale. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ESTUFA SOLAR PARA SECAGEM DE MADEIRA DE NIM 

INDIANO (Azadirachta indica A. Juss.) 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a secagem de madeira de Azadirachta 
indica com a finalidade de avaliar a eficácia da secagem da madeira em estufa solar 
além de comparar a perda de umidade de acordo com a classe diamétrica das toras. 
Foram abatidos 10 indivíduos onde os mesmos foram divididos em toras de 1,50 metros 
e posteriormente levados para uma estufa solar onde foram realizadas pesagens 
periódicas a cada 15 dias até peso constante. Das toras foram retirados discos da 
extremidade de aproximadamente 3cm de espessura onde foram identificados, pesados 
e levados para estufa convencional a 63±2°C de variação até massa constante para 
determinação da umidade inicial. As toras foram divididas em 3 classes de acordo com 
o diâmetro:C1 (maior que 11 cm), C2 (entre 7 e 10,9 cm) e C3 (até 6,9 cm). A partir das 
pesagens periódicas foi possível calcular a umidade inicial das toras e acompanhar a 
perda de umidade para cada uma das classes, onde as toras pertencentes à classe C1 
obteve uma estabilidade mais rápida e a classe C3 apresentou uma maior perda de 
umidade quando comparada com as outras classes. Conclui-se que a estufa solar 
utilizada nesta pesquisa é uma boa alternativa para secagem da madeira de Azadirachta 
indica. 
 
Palavras-chave: secagem de toras. espécie exótica. umidade da madeira. 

TITLE: USE OF SOLAR GREENHOUSE FOR DRYING INDIAN NIM WOOD 

(Azadirachta indica A. Juss.) 

Abstract 

 

The present study had as objective to evaluate the drying of the wood of Azadirachta 
indica with an evaluation result of the drying of the wood in solar greenhouse besides to 
compare the loss of humidity according to the diametric class of the logs. 10 were 
slaughtered and they were divided into logs of 1.50 meters and later taken to a solar 
greenhouse where periodic weighings were carried out every 15 days until constant 
weight. From the logs, disks were removed from the end, approximately 3 cm thick, 
where they were identified, weighed and taken to a conventional oven at 63±2°C of 
variation until constant mass to determine the initial moisture. The logs were divided into 
3 classes according to the diameter: C1 (greater than 11 cm), C2 (between 7 and 10.9 
cm) and C3 (up to 6.9 cm). From the periodical weighings it was possible to calculate 
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the initial moisture of the logs and to monitor the moisture loss for each of the classes, 
where the logs belonging to class C1 obtained a more rapid stability and class C3 
showed a greater loss of moisture when compared to the other classes. It is concluded 
that a solar greenhouse used in this research is a good alternative for drying Azadirachta 
indica wood. 

 
 
Keywords: solar drying. loss of moisture. wood moisture. 

Introdução 

A Azadirachta indica, popularmente conhecida como nim indiano, é uma espécie 
pertencente à família Meliaceae oriunda da Índia onde foi introduzida oficialmente no 
Brasil em 1984 (DA SILVA NETO, 2020). 

De acordo com Martinez (2002) o nim é uma espécie de clima tropical, com resistência 
à seca e de rápido crescimento, podendo alcançar de 15 a 20 metros de altura e 30 a 
80 cm de diâmetro. Diante da adaptação da espécie a climas mais secos, tem-se 
aumentado o cultivo da espécie no Brasil, especificamente no nordeste do país 
(MOURÃO et. al., 2004). Além disso, a espécie possui facilidade de se adaptar a 
qualquer tipo de solo, no entanto, desenvolvem-se melhor em solos com pH entre 6,2 e 
7,0 (FERNANDES, 2017). 

O nim é uma espécie muito estudada e valiosa, pois oferecem benefícios desde sua raiz 
até suas folhas. Apresenta inúmeros usos na agricultura, pecuária, cosméticos e na 
medicina (BITTENCOURT, 2009). Segundo Mourão (2004) o cultivo da espécie tem 
atribuído um grande retorno financeiro aos produtores devido a sua diversidade de 
utilizações comerciais como por exemplo madeira e extratos pesticidas, podendo 
apresentar atividade positiva contra mais de 430 espécies de pragas devido a uma 
substância presente em todas as partes da planta, a azadiractina. Essa substância não 
mata o inseto instantaneamente, no entanto, os impede de continuarem se alimentando, 
além de interferir negativamente no seu desenvolvimento (MARTINEZ, 2002; 
SCHUMUTTERER, 1987; GARCIA, 2000). 

A planta apresenta frutos do tipo drupa (apresentam caroço), oval com coloração verde 
claro, e amarelado quando maduro, contendo apenas uma semente por fruto (SOARES, 
2019). Apresentam também flores brancas aromáticas e folhas verde-escuras, 
compostas e imparipinadas (DAS NEVES, 2003). 

O nim apresenta também uma boa madeira, dura, pesada e resistente a cupins e ao 
apodrecimento, além de ser bastante utilizada na confecção de materiais, móveis, 
casas, lenha, carvão entre outros (PAES, 2011; ARAÚJO et al., 2000). 

Em alguns casos, a madeira necessita passar por um processo de secagem para que 
possa ser utilizada. Esse processo é fundamental no processo produtivo, pois pode 
evitar o ataque de fungos (DE ANDRADE, 2000). 

Tendo como objetivo a secagem da madeira, possuem algumas alternativas distintas: 
estufa solar e estufa convencional. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3960 

 

A estufa solar é um método no qual a madeira passa por uma secagem ao ar livre com 
baixa temperatura (<50°), onde as variáveis não podem ser controladas, diferentemente 
da estufa convencional (VITAL, 1974). Além disso, há vantagens e desvantagens entre 
os métodos abordados. De acordo com Bond (2009) a secagem de madeira em estufa 
solar apresenta baixo custo por não necessitar de gastos com energia elétrica e 
manutenções regulares, no entanto, pode apresentar um período de secagem mais 

longo que a secagem em estufa convencional. 

Dessa forma, levando em consideração a importância de um processo adequado de 
secagem de madeira, o presente trabalho objetivou avaliar a eficácia da secagem de 
madeira de Azadirachta indica em estufa solar além de testar a variação de secagem 

em função dos diâmetros das toras. 

 
Metodologia 

 

O presente estudo foi realizado na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) localizada no 
município de Macaíba, unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) a cerca de 25 km da capital Natal. De acordo com o IDEMA (2008) o município 
apresenta clima tropical chuvoso com verão seco e estação chuvosa no período de 
março a agosto, período no qual o estudo foi realizado. A coleta do material a ser 
estudado foi realizado na área experimental florestal com plantio de nim da instituição 

em questão. 

Com o auxílio de uma motosserra, foram abatidos 10 indivíduos onde os quais foram 
serrados a cada 1,5 metros de comprimento e classificadas de acordo com o diâmetro, 
sendo C1 (maior que 11 cm), C2 (entre 7 e 10,9 cm) e C3 (até 6,9 cm) para que seja 
possível a comparação de perda de massa de acordo com a metodologia de Pinheiro 
(2013) e Pertuzzatti ei al., (2013), onde abordam que toras com maior diâmetro 
apresentam maior quantidade de água quando comparadas com toras de diâmetros 
inferiores. 

Em seguida, foram coletados 11 discos das toras com diferentes diâmetros, onde assim 
como as toras, foram identificadas e pesadas para obtenção da massa inicial. As toras 
foram levadas para uma estufa solar localizada na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) com 
temperatura equivalente a 40ºC e umidade a 20% para período de secagem sendo 
monitoradas e pesadas a cada 15 dias em uma balança até obter uma estabilidade. Os 
discos foram levados a uma estufa convencional com temperatura de 63±2°C onde 
foram pesadas a cada 7 dias até peso constante. Para estimativa da umidade inicial foi 
levado em consideração a metodologia de Rasmussen (1961), onde a umidade inicial 

será calculada a partir da equação 1: 

Ui =(Mu - Ms)Ms×100 

Onde: 

Ui = Umidade inicial (%); 

Mu = Massa úmida; 
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Ms = Massa anidra. 

Posteriormente a partir das pesagens periódicas a cada 15 dias, foi possível calcular a 

variação de umidade das toras a partir da equação 2: 

Ua = Ma ×(Ui + 100)Mu - 100 

Onde: 

Ua = Umidade atual (%); 

Ma = Massa atual da tora (kg); 

Ui: Umidade inicial média estimada a partir dos discos (%); 

Mu: Massa úmida inicial da tora (kg). 

Sendo assim possível a determinação de perda de umidade a cada pesagem. 

 
Resultados e Discussões 

 

Levando em consideração a Umidade Inicial e as pesagens periódicas, foi utilizado o 
pacote Excel para formulação do gráfico (Figura 1) expressando o nível de perda de 

umidade para cada uma das classes diamétricas em função dos dias. 

FIGURA 1 - Perda de umidade das toras com diâmetros distintos em função do tempo 
em dias. 

  

  

C1 (maior que 11 cm), C2 (entre 7 e 10,9 cm) e C3 (até 6,9 cm). 

Ao analisar o gráfico acima é possível notar que as toras pertencentes às três classes 
obtiveram uma perda de umidade de cerca de 25% nos primeiros 15 dias de secagem. 
As toras pertencentes a classe com maiores diâmetros (C1) se estabilizaram primeiro, 
onde a partir do dia 15 permaneceram com pesos constantes. As toras pertencentes à 
classe C3 (menores diâmetros) apresentaram uma maior perda de umidade quando 
comparadas com as toras pertencentes às outras classes. Essa perda de umidade na 
menor classe diamétrica pode ser explicada por possuir uma menor quantidade de água 
presente nelas, onde em estudos desenvolvidos por Pinheiro (2013) e Pertuzzatti et. al., 
(2013), concluem que toras com maiores diâmetros apresentam mais umidade que toras 
com diâmetros inferiores, sendo assim necessário um maior período para secagem total 
quando comparadas com as outras classes. 

 
Conclusão 
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Conclui-se que a estufa solar utilizada nesta pesquisa é uma boa alternativa para 
secagem da madeira de Azadirachta indica. 
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Anexos 

 

 

FIGURA 1 - Perda de umidade das toras com diâmetros distintos em função do tempo 
em dias. 
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TÍTULO: Sobrevivência de alevinos de Betta splendens na presença do pirolenhoso de 

jurema-preta 

Resumo 

O Extrato Pirolenhoso, considerado um subproduto, é originado a partir da carbonização 
da madeira. Seu aproveitamento é uma alternativa eficaz para a redução na emissão de 
poluentes no ar quando ocorre a queima. Possui diversas aplicações, dentre elas ação 
fungicida, bactericida e como fertilizante orgânico. A jurema-preta, Mimosa tenuiflora, é 
uma espécie que ocorre em abundância no nordeste brasileiro, possui grande potencial 
calorífico, consequentemente, é uma grande produtora de EP. O objetivo foi avaliar a 
sobrevivência dos alevinos de Betta splendens na presença do Extrato Pirolenhoso de 
jurema-preta. As amostras de madeiras foram postas no interior da mufla e 
carbonizadas durante 6 horas, em seguida foi coletado o EP oriundo da condensação 
da fumaça. Os casais de peixes Betta splendens foram postos para reproduzir em um 
período de 2 à 3 dias, gerando de 100 à 300 alevinos. Foram postos dez alevinos por 
aquário, contendo 200 ml de água. Os tratamentos foram divididos em cinco, cada um 
com cinco repetições. O EP foi adicionado em gotas, ficando: T0 (controle), T1 (uma 
gota), T2 (duas gotas), T3 e T4. As contagens foram realizadas diariamente, 
contabilizando os ovos eclodidos e, ao final do tempo de contagem, foram contabilizados 
os ovos fungados. Para eclosão, os tratamento T1, T2 e T3 foram considerados 
medianos porém satisfatórios, com médias similares ao T0 (controle). Já para a ação 
antifúngica, o T3 sobressaiu os demais, com média igual à 5,2 para os ovos. 
 
Palavras-chave: Extrato, tratamento, peixe. 

TITLE: Survival of fingerlings of Betta splendens in the presence of pyroligneous of 

jurema-preta 

Abstract 

 

The pyroligneous extract, considered a by-product, originates from the carbonization of 
wood. Its use is an effective alternative for reducing pollutant emissions in the air when 
burning occurs. It has several applications, among them fungicidal, basctericidal action 
and as an organic fertilizer. The jurema-preta, Mimosa tenuiflora,a species that occurs 
in abundance in northeastern Brazil, has great calorific potential, consequently, it is a 
great EP producer. The objective was to evaluate the survival of Betta splendens fry in 
the presence of pyroligneous of jurema-preta. The wood samples were placed inside the 
muffle and charred for 6 hours, then the PE from the smoke condensation was collected. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3965 

 

The fish couples Betta splendens were bred for 2 to 3 days, generating 100 to 300 
fingerling. Ten fingerlings were placed per aquarium, containing 200 ml of water. The 
treatments were divided into five, each with five repetitions. The EP was added in drops, 
leaving: T0 (control), T1 (one drop), T2 (two drops), T3 and T4. As counts were 
performed daily, counting hatched eggs and, at the end of the counting time, fungus eggs 
were counted. For hatching, treatments T1, T2 and T3 were considered average but 
satisfactory, with averages similar to T0 (control). As for the antifungal action, T3 stood 
out from the rest, with an average equal to 5.2 for eggs. 

 

  

 
 
Keywords: Extract, treatment, fish. 

Introdução 

Considerado um subproduto da carbonização, o Extrato Pirolenhoso é obtido através da 
queima da madeira em fornos e é composto por mais de 100 componentes orgânicos, 
como a acetona, água, ácido acético, álcoois, fenóis, dentre outros (BIOCARBO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 2001). 

Normalmente, esse produto é descartado no ambiente ao longo de todo o processo de 
carbonização da madeira, causando poluição no ambiente; Contudo, estudos vêm 
mostrando que ele pode ser empregado como fertilizante orgânico (ICHIKAWA & OTA, 
1982; TSUZUKI et al., 2000), como fungicida no tratamento de doenças ocasionadas no 
processo de produção agrícola, possuindo também atividade bactericida (SILVA, et al. 
2007). 

A jurema preta (Mimosa tenuiflora (Mart.) Benth) é uma das espécies empregadas como 
fonte de energia na região nordeste do Brasil, por ter uma ampla distribuição na 
localidade se tratando de uma espécie de caráter pioneiro e uma das encontradas com 
maior frequência. (GARGIOLO et al.,2010), e por seu alto poder calorífico, o que a torna 
uma possível espécie produtora do EP. 

Popularmente conhecido como “peixe de briga”, o peixe Betta é originário do continente 
asiático e tem destaque, quando comparado com os demais, por sua sua beleza, 
variedades em suas cores e formas. Em sua criação, ocorre a incidência da doença 
Saprolegniose (Saprolegnia sp) que é identificada por seu crescimento micelial branco 
ou cinza claro com aspecto semelhante a algodão. Pode estar presente em várias partes 
e nos ovos, e é popularmente conhecida por chumaço de algodão (SIQUEIRA, 2004). 
A ocorrência dessa doença é relativamente alta, sendo mais constatada durante o 
período de reprodução, onde as fêmeas que, durante o acasalamento sofreram algum 
tipo de lesão causada pelo macho podem desenvolver a saprolegniose. Seus ovos 
também podem ser acometidos; Como prevenção, alguns criadores utilizam 
antifúngicos na água de reprodução (FARIA et al., 2006). 

Em virtude disso, objetivou-se avaliar a sobrevivência dos alevinos de Betta splendens 
com a influência do Extrato Pirolenhoso de jurema-preta. 
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Metodologia 

 

Carbonização em mufla no laboratório 

O experimento foi realizado utilizando lenhas de jurema-preta, espécie de grande 
ocorrência no RN e pode ser empregada para a produção de energia (lenha e carvão). 
O processo de carbonização ocorreu no Laboratório de Tecnologia da Madeira e 
Energia da Biomassa, localizados na Unidade Acadêmica de Especializada em Ciências 
Agrárias da Escola Agrícola de Jundiaí, pertencente a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, em Macaíba/RN. 

Antes de iniciar a carbonização, o material foi pesado (peso úmido) e foi colocado na 
estufa durante 24 horas à 102 ± 3ºC. Após esse período, elas foram retiradas e pesadas 

novamente a fim de obter-se o peso seco. 

As amostras de madeira utilizadas foram postas em um mini-container e em seguida, 
posicionada no interior da mufla, onde teve a porta fechado após a alocação e o sistema 
de condensação conectado, sendo de extrema importância mantê-lo hermeticamente 

vedado. 

O material, com aproximadamente 500g, foi carbonizado com o tempo de 6 horas 
atingindo a temperatura final de 450º, com taxa de aquecimento (dada através da 
relação entre a temperatura final e o tempo de carbonização) de 75ºC/h (6 horas). Ao 
final do processo de carbonização, a mufla foi desligada e o sistema de condensação 
desmontando, tendo o mini-container retirado do interior da mufla e passado pelo 
processo de resfriamento à temperatura ambiente por ± 8 horas. 

Coleta do Licor de Pirolenhoso 

O Licor de Pirolenhoso gerado oriundo da carbonização foi coletado utilizando-se o 
kitasato com capacidade para mil ml. Amostras de 25 mL dos LP obtidos das duas 
madeiras serão extraídos de 10mL de ácido dietílico. A seguir o extrato etéreo será 
evaporado em rota-vapor e o resíduo será diluído em 1 mL de acetona, obtendo-se 
assim as amostras para as análises cromatógrafas. 

Eclosão dos alevinos 

Casais de Bettas foram postos para reproduzir em 2 ou 3 dias, obtendo mais ou menos 
100 a 300 ovos por fêmea, sendo postos 10 ovos por aquário. O volume de água contido 
nos aquários foi de 200 ml, como sugerido pelo Departamento de Aquicultura da Escola 
Agrícola de Jundiaí. Os tratamentos foram divididos da seguinte forma: Cinco 
tratamentos com cinco repetições, separados por gotas do EP. Obtendo assim, T0: 
água, T1: uma gota do EP, T2: duas gotas do EP, T3: três gotas do EP e o T4: quatro 
gotas do EP. 

As contagens foram realizadas diariamente em um período de seis dias, onde foram 
contabilizados a quantidade de ovos eclodidos e, apenas no último dia de contagem, os 
ovos fungados foram contabilizados. Para a avaliação dos resultados, os dados foram 
processados por meio do Microsoft Excel, com o delineamento inteiramente 

casualizado. 
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Resultados e Discussões 

 
Como primeiro parâmetro de avaliação, temos a eclosão dos alevinos de Betta 
splendens, observada na Figura 1., onde pode-se perceber que o EP influenciou de 
forma mediana na eclosão dos alevinos.  
  
Os tratamentos T1, T2 e T3 expressaram seu potencial para a eclosão de forma 
parecida, estando ambos entre 4,5 e 5 em média de quantidade de ovos eclodidos, o 
que pode caracterizar como um efeito estático do extrato, tornando os valores similares 
aos obtidos pelo tratamento controle (T0), com média igual a 5 ovos eclodidos. Já o T4 
apresentou uma média abaixo dos demais, caracterizando-o a sua baixa eficiência neste 
caso. 

O segundo parâmetro avaliado foi o efeito fúngico do EP sobre os ovos de Betta 
splendens. Na Figura 2., podemos observar que o tratamento T3 (com três gotas) foi 
considerado o mais vantajoso para a ação do extrato, com média em torno de 5,2. Os 
tratamentos T0, T1 e T2 obtiveram médias similares, em torno de 5 à 5,4. (BONALDO 
et al., 2007) afirma que a aplicação do extrato sobre fungos como Rhizoctomia solani, 
Sclerotium rolfsii, Colletotrichum sublineolum, Phytophthora sp e Alternaria alternata 
contribuiu para a inibição do crescimento micelial, o que proporciona a ausência de 

mortes provocadas por fungos. 

O T4 foi o tratamento que apresentou maior taxa de ovos fungados, sendo sua ação 
considerada ineficiente para o experimento. Uma hipótese levantada por (BOGORNI et 
al., 2008) é de que a produção dos extratos de espécies diferentes podem causar efeitos 

distintos e mais precisos, ou ainda, com concentrações maiores podem ser ineficazes. 

Considera-se de efeito satisfatório tanto para a eclosão quanto para ausência de fungos 
que acasionam a morte dos alevinos o tratamento T3, por ter demonstrado melhor 
potencial dentre os demais e atuando com um caráter favorável para a espécie Betta 
splendens. Ainda, Morandi Filho et al (2006) afirmam que encontraram um baixo índice 
de mortalidade em lagartas de Argyrotaenia sphaleropa tratadas com a formulação 
comercial do EP, Biopirol 7M® nas dosagens de 250 e 500mL 100L-1. Podendo esse 
fator ser considerado de grande frequência para a sobrevivência dos alevinos e 

possivelmente tratado a partir da adição da solução contendo o Extrato Pirolenhoso. 

 
Conclusão 

 
Tendo como base os resultados obtidos, conclui-se que para a eclosão dos alevinos de 
Betta splendens os T1, T2 e T3 demonstraram um potencial mediano, porém favorável 
para o desenvolvimento dos alevinos. 

Na ação antifúngica o T3 apresentou menor taxa de ovos fungados, sendo classificado 
como o mais favorável dentre os demais. 

Então, com o intuito de estabelecer maiores níveis de sobrevivência para os alevinos de 
Betta splendens, o T3 sobressaiu dentre os outros e pode ser utilizado a fim de obter 
efeitos positivos na produção dos peixes, além de ser de fácil aplicação e manuseio 
para o produtor. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3968 

 

 
Referências 

 

BIOCARBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Biopirol: extrato pirolenhoso. Itabirito, 2001. 10 
p. (Informações técnicas). 

BONALDO, S. M.; SCHWAN-ESTRADA, K. R. F; STANGARLIN, J. R.; CRUZ, M. E. S.; 
FIORI-TUTIDA, A. C. G. Contribuição ao estudo das atividades antifúngica e elicitora de 
fitoalexinas em sorgo e soja por eucalipto (Eucalyptus citriodora). Summa 
Phytopathologica, v. 33, n.4, p. 383-387, 2007. 

BOGORNI, Paulo César et al. Avaliação do efeito do ácido pirolenhoso de três espécies 
arbóreas sobre Tuta absoluta. Bioikos, v. 22, n. 2, p. 109-115, 2008. 

ICHIKAWA, T.; OTA, Y. Effect of pyroligneous acid on the growth of rice seedlings. 
Japanese Journal of Crop Science, Tokyo, v. 51, n. 1, p. 14-17, 1982. 

SILVA, R. M.; MELO, R. M.; MAZORCHE, R. M.; BARROS, R. O. M.; QUEIROZ, V. T.; 
PÓVOA, H. C. C..Estudo da atividade antimicrobiana do licor pirolenhoso sobre 
bactérias dos gêneros E. coli E Klebsiella. 3º Encontro de Iniciação Científica FAMINAS 
da Zona da Mata – MG. Revista Científica da FAMINAS - Muriaé - v. 3, n. 1, sup. 1, p. 
46, jan.-abr. 2007. 

GARGIOLO, M. G. et al..Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da 
caatinga. Brasília: Serviço Florestal Brasileiro, 2010. 

SIQUEIRA ADD; Saprolegniose: doença fúngica em peixes. 2004. Monografia 
(Bacharelado em Ciências Biológicas) - Centro Universitário da Fundação de Ensino 
Octávio Bastos. São João da Boa Vista, SP, 2004. 

FARIA, P. M. C.; CREPALDI, D. V.; TEIXEIRA, E. A; RIBEIRO, L. P.; SOUZA, A. B.; 
CARVALHO, D. C.; MELO, D. C. SALIBA, E. O. S. Criação, manejo e reprodução do 
peixe Betta splendens (Regan, 1910). Rev. Bras. Reprod Anim. 30(3/4): 134-149, 2006. 

MORANDI FILHO, W. J.; BOTTON, M.; GRUTZMACHER, A.D.; GIOLO, F. P.; 
MANZONI, C. G. Ação de produtos naturais sobre a sobrevivência de Argyrotaenia 
sphaleropa (Meyrick) (Lepidoptera:Tortricidae) e seletividade de inseticidas utilizados na 
produção orgânica de videira sobre Trichogramma pretiosum Riley 
(Hymenoptera:Trichogrammatidae). Ciência Rural, v.36 , n.4, p.1072-1078, 2006. 

 

Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 3969 

 

 

Figura 1. Influência do Extrato Pirolenhoso na eclosão de ovos de Betta splendens. 

 

 

Figura 2. Quantidade de ovos de Betta splendens fungados em diferentes 
concentrações de Extrato Pirolenhoso. 
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TÍTULO: Qualidade fisiológica de sementes de Enterolobium contortisiliquum (Vellozo) 

Morong. em função do umedecimento e substrato 

Resumo 

A espécie em estudo, o Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong., é popularmente 
como tamboril, por ocorrer principalmente no nordeste, é necessário estudos a cerca de 
sua disponibilidade de água, pois este é um dos fatores que mais influencia no seu 
desenvolvimento. Sementes que passam por estresse hídrico, seja de escassez ou 
excesso, apresentam resultados inferiores aos esperados, havendo assim, decréscimo 
na porcentagem de germinação e no vigor de plântulas. Desejando entender esta causa, 
avaliou-se o efeito de diferentes níveis de umedecimento do substrato papel e areia 
sobre a qualidade fisiológica de sementes de E. contortisiliquum. Foi realizado 
semeadura das sementes em 10 tratamentos (níveis de umedecimento) em 
delineamento experimental inteiramente ao acaso (DIC). Os níveis de umidade 
utilizados foram equivalentes a 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 e 3,5 x peso do papel seco, sendo os 
níveis de 2,0; 2,5 e 3,5 os que apresentaram a melhor expressão da viabilidade e do 
vigor das sementes. Assim como a capacidade de retenção de umidade igual a 65% do 
substrato areia também se mostrou mais eficiente em relação aos outros níveis de 50; 
55; 60 e 70%. Dessa forma, é possível concluir que os dois resultados se mostraram de 
acordo com as recomendações estabelecidas pelas Regras para Análise de Sementes. 
 
Palavras-chave: Tamboril, umidade, papel de germinação, areia 

TITLE: Physiological quality of Enterolobium contortisiliquum (Vellozo) Morong seeds 

depending on wetting and substrate 

Abstract 

The species under study, Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong., Is popularly like 
tamboril, since it occurs mainly in the northeast, studies about its water availability are 
necessary, as this is one of the factors that most influences its development. Seeds that 
undergo water stress, either of scarcity or excess, show less than expected results, with 
a decrease in the percentage of germination and in the vigor of seedlings. Wishing to 
understand this cause, the effect of different levels of moistening of the substrate paper 
and sand on the physiological quality of E. contortisiliquum seeds was evaluated. Seeds 
were sown in 10 treatments (wetting levels) in a completely randomized design (DIC). 
The humidity levels used were equivalent to 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 and 3.5 x dry paper weight, 
with levels of 2.0; 2.5 and 3.5 presented the best expression of the viability and vigor of 
the seeds. As well as the moisture retention capacity equal to 65% of the sand substrate, 
it was also more efficient in relation to the other 50 levels; 55; 60 and 70%. Thus, it is 
possible to conclude that the two results were in accordance with the recommendations 
established by the Rules for Seed Analysis. 
 
Keywords: tamboril, density, germination paper, sand 
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Introdução 

A espécie em estudo, Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong., popularmente 
conhecida como timbaúva, tamboril, timbaúba, orelha-de-negro, pertence à família 
Fabaceae e nativa do Brasil, ocorrendo em diversas formações florestais (MORIM, 
2014). Ocorre principalmente na região Nordeste nos Estados da Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e em alguns Estados das regiões Centro-
Oeste, Sul e Sudeste (REFLORA, 2018). Seu porte arbóreo vai de 10 a 25 m, e utilizada 
para reflorestamento de áreas degradadas, possuindo madeira leve, macia ao corte, 
empregada na construção de barcos, canoas e brinquedos (LORENZI, 2014). A 
disponibilidade de água, luz e temperatura na germinação de sementes é um dos fatores 
de influem diretamente no seu processo de desenvolvimento (CARVALHO e 
NAKAGAWA, 2012). A obtenção de sementes de espécies nativas tem sido cada vez 
mais difícil, uma vez que se observa uma intermitência na produção, principalmente 
devido às mudanças climáticas (TORRES, 2018). Desse modo, por desempenhar uma 
função importante, a umidade necessita ser uniforme no substrato para assim, fornecer 
a quantidade de água adequada para o processo germinativo (AMARO et al., 2014). 
Sementes de qualidade inadequada apresentam resultados inferiores aos esperados, 
havendo assim, decréscimo na porcentagem de germinação e no vigor de plantulas, 
bem como, aumento de plântulas anormais, fungadas e deterioradas (TOLEDO et al, 
2009). Por tal motivo, o excesso de água deve ser evitado, para que o embrião da 
semente não apresente comprometimento e para que não haja a proliferação de fungos, 
também se deve evitar o déficit hídrico, o que impossibilita os processos bioquímicos, 
físicos e fisiológicos da retomada do crescimento do embrião e seu desenvolvimento 
(BEWLEY et al., 2013). Visando compreender este fator, tem sido desenvolvido diversos 
trabalhos que buscam entender os efeitos da restrição hídrica em diferentes espécies 
(AMBACHEW et al, 2015). Entretanto, são escassas as pesquisas utilizando sementes 
de espécie florestais, deste modo, a utilização das sementes de Enterolobium 
contortisiliquum deste trabalho são de importância para o setor florestal e tem por 
finalidade disseminar maiores informações a cerca do seu umedecimento. 
 
Metodologia 

 
O experimento foi realizado no Laboratório de Sementes Florestais (LSF) da Unidade 
Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UAECIA/UFRN), localizado no campus de Macaíba/RN, Brasil. Os frutos foram 
coletados de três árvores localizadas no município de Soledade/PB ainda aderidos da 
planta-mãe no ano de 2014, posteriormente foram beneficiadas manualmente efetuando 
a abertura dos frutos com martelo de borracha. Após o beneficiamento, as sementes 
foram acondicionadas em recipientes de vidro e foram mantidas em ambiente de 
laboratório (25 ± 4 °C / 40% U.R. do ar) até a realização do experimento. Foi 
determinado o grau de umidade das sementes com duas subamostras de 4,5 g que 
foram submetidas ao método da estufa a 105 ± 3 °C durante 24 h (BRASIL, 2009). Após 
isso, as sementes foram escarificadas com lixas com o intuito de superar a dormência 
e foram desinfestadas por imersão em hipoclorito de sódio a 2,5% durante cinco minutos 
e posteriormente lavadas até completa remoção da solução. Para condução dos testes 
de germinação foram utilizados os substratos papel tipo Germitest® e areia. A 
semeadura no papel foi realizada com um prévio umedecimento dos papéis com água 
destilada nas proporções de 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 e 3,5 vezes o peso do papel seco, 
organizados na forma de rolos e acondicionados em sacos plásticos transparentes 
(BRASIL, 2013). Já a semeadura no substrato areia foi realizada em caixas acrílicas tipo 
Gerbox® à 1,0 cm de profundidade e preenchidas com areia lavada, esterilizada e 
umedecida com 50, 55, 60, 65 e 70% da capacidade de retenção de água, cuja 
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determinação foi feita conforme Brasil (2009). No final da semeadura, tanto os rolos de 
papel quanto as caixas com areia foram pesados com o seu respectivo nível de 
umedecimento em balança semi analítica para que até o final do experimento a 
quantidade de água se mantivesse constante, acrescentando água quando necessário 
a cada 24h pela diferença entre o peso inicial e final do substrato. Após isso, as 
sementes foram incubadas em germinador tipo B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) 
sob a temperatura constante de 25 °C e fotoperíodo de 12h. Ao final do experimento 
foram avaliadas as seguintes variáveis para o umedecimento do papel e substrato areia: 
● Germinação (%) - realizou-se a contabilização do número de plântulas normais aos 
12 dias após a semeadura, e os resultados foram expressos em porcentagem; ● Índice 
de velocidade de germinação (IVG) – conjuntamente ao teste de germinação, sendo 
realizadas contagens diárias das sementes germinadas, de acordo com a equação 
proposta por (MAGUIRE, 1962); ● Comprimento da parte aérea e da raiz principal das 
plântulas - ao final do teste de germinação foi verificado o comprimento da parte aérea 
e da raiz do total de plântulas normais com o auxílio de uma régua graduada em 
milímetros, sendo os resultados expressos em centímetros (cm); ● Massa seca de 
plântulas - ao final do teste de germinação, as plântulas normais tiveram seus 
cotilédones retirados e foram colocadas em sacos de papel e submetidas à secagem 
em estufa regulada a 60 °C até atingir peso constante (NAKAGAWA, 1999). Os valores 
foram divididos pelo número de sementes semeadas e os resultados foram expressos 
em miligramas (mg). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso 
(DIC), sendo realizados cinco tratamentos (níveis de umedecimento), com quatro 
repetições de 25 sementes cada. E os dados foram submetidos aos testes de 
normalidade, bem como análise estatística utilizando-se do programa estatístico 
BioEstat® (versão 5.3) (AYRES et al., 2007). Procedeu-se a análise de variância pelo 
teste F com médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 1% de probabilidade 
para o teste realizado entre o papel. Posteriormente aplicou-se a análise de variância 
com regressão polinomial, com ajustamento da curva em função do grau de significância 
de F para o teste realizado entre areia. 
 

Resultados e Discussões 

 
Conforme Guareschi et al. (2015), o grau de umidade das sementes devem estar abaixo 
dos 13%, portanto, as sementes utilizadas no experimento se mostraram dentro dos 
padrões, já que obtiveram uma porcentagem de 7,68% e 7,60% para as sementes do 
lote semeado no papel e areia respectivamente. PAPEL De acordo com as Regras para 
Análises de Sementes - RAS (BRASIL, 2009) o nível de umedecimento deve ser entre 
2 a 3 vezes o peso do papel, variando de acordo com a espécie utilizada. Pelos dados 
observados nesse estudo, é possível afirmar que quando o papel foi umedecido com 
água nas proporções de 2,0; 2,5 e 3,0 vezes o seu peso seco, as sementes de E. 
contortisiliquum foram capazes de expressar resultados superiores sobre a viabilidade 
e o vigor das sementes, estando de acordo com o recomendado pela RAS. Enquanto 
os volumes de água equivalentes a 1,5 e 3,5 o peso do papel seco proporcionaram 
resultados inferiores sobre a qualidade fisiológica das sementes e não diferiram entre si 
(Tabela 1). A diferença entre o desenvolvimento das plântulas é percetível pela (Figura 
2), em que as plântulas normais foram bem desenvolvidas quando o seu nível de água 
foi de 3,0 vezes o peso do papel, apresentando as estruturas de hipocótilo e epicótilo e 
raiz (Figura 2) bem como, seu comprimento foi superior em relação aos outros níveis de 
água (Tabela 1), já as plântulas anormais apareceram em maior quantidade nos níveis 
de 1,5 e 3,5 o peso do papel, foram assim consideradas, pois não houve 
desenvolvimento radicular e aéreo. Em relação ao número de sementes mortas (Tabela 
1), em ambos os diferentes tratamentos os números foram baixos, sendo inexistentes 
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ao nível de 1,5, 2,0, e 3,0, enquanto os tratamentos de 2,5 e 3,5 tiveram duas sementes 
mortas. AREIA Já no caso da areia, foi possível observar que em relação a porcentagem 
de germinação e ao IVG o volume de 65% da capacidade de retenção de água foi o que 
proporcionou melhor eficiência, estando próximo ao volume de 60% recomendado pela 
RAS (BRASIL, 2013), (Figura 2). Em relação ao comprimento da parte aérea, o volume 
de 60% foi superior aos demais, sendo sua média igual a 4,17cm. Já o comprimento da 
raiz e as massas secas da raiz e parte aérea foram superiores no volume 65%, 
mostrando eficiência ao utilizar essa capacidade de retenção de água, as médias foram 
respectivamente iguais a 4,3cm; 0,73mg e 0,50mg (Figura 3). Além disso o volume igual 
a 50% obteve o maior número de sementes anormais, sendo a média igual a 11, 
enquanto o volume de 70% teve uma média igual a 8 em relação ao número de 
sementes mortas, resultado este maior do que os outros tratamentos. 
 
Conclusão 

 
Os níveis de umidade equivalentes a 2,0; 2,5 e 3,0 x peso do papel seco proporcionaram 
a melhor expressão da viabilidade e do vigor das sementes de E. contortisiliquum. Assim 
como a capacidade de retenção de umidade igual a 65% do substrato areia também se 
mostrou mais eficiente em relação aos outros níveis. Dessa forma, é possível concluir 
que ambos resultados se mostraram de acordo com as recomendações estabelecidas 
pelas Regras para Análise de Sementes. 
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TÍTULO: Sobrevivência de alevinos de Betta splendens na presença de tanino de Acácia 

mangium 

Resumo 

 

Um dos problemas mais comuns na produção do peixe Betta splendens é a ocorrência 
de doenças e enfermidades, no qual a alta taxa de mortalidade na espécie ocorre 
durante a eclosão dos ovos. Alguns estudos relatam o uso da folha de castanhola 
(Terminalia catappa) na eliminação de fungos que os acometem e acredita-se que os 
taninos presentes nesta espécie, seja o responsável. O Tanino é uma substância 
fenólica que pode ser encontrado em todas as partes da planta. Diante disso, o presente 
estudo tem como objetivo, extrair, quantificar e analisar a ação dos taninos da Acacia 
mangium, sobre a eclosão dos ovos de Betta splendens. Foi realizado um processo de 
extração utilizando a casca da Acacia mangium, para a obtenção do tanino, no qual foi 
posteriormente concentrado, quantificado e posto para secar, com o intuito de obter o 
produto em pó. Foram utilizados 5 aquários por tratamento, em cada aquário foram 
postos 200mL de água e 10 ovos, resultantes da fecundação de casais de betas, com 
os tratamentos T0: água, T1: 0,02g do TV, T2: 0,04g do TV, T3: 0,06g do TV e o T4: 
0,08g do TV. Como resultado, foi identificado que nas concentrações testadas o 
tratamento não apresentou um potencial favorável para a eclosão de ovos de Betta 

splendens. 

 
 
Palavras-chave: enfermidades, fungos, ovos, eclosão, 

TITLE: Survival of Betta splendens fry in the presence of Acacia mangium tannin 

Abstract 

 

One of the most common problems in the production of Betta splendens fish is the 
occurrence of diseases and illnesses, in which the high mortality rate in the species 
occurs during the hatching of eggs. Some studies report the use of the chestnut leaf 
(Terminalia catappa) in the elimination of fungi that affect them and it is believed that the 
tannins present in this species, are responsible. Tannin is a phenolic substance that can 
be found in all parts of the plant. In view of this, the present study aims to extract, quantify 
and analyze the action of Acacia mangium tannins on the hatching of Betta splendens 
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eggs. An extraction process was carried out using the bark of Acacia mangium, to obtain 
the tannin, in which it was later concentrated, quantified and put to dry, in order to obtain 
the powdered product. Five aquariums were used per treatment, 200mL of water and 10 
eggs were placed in each aquarium, resulting from the fertilization of betas couples, with 
the treatments T0: water, T1: 0.02g for TV, T2: 0.04g for TV, T3: 0.06g for TV and T4: 
0.08g for TV. As a result, it was identified that in the tested concentrations the treatment 

did not present a favorable potential for the hatching of Betta splendens eggs. 

 
 
Keywords: diseases, fungi, eggs, hatching, 

Introdução 

O Brasil possui cerca 7,2 milhões de hectares com florestas plantadas, destinando-se, 
em sua maioria, para obtenção dos produtos nos segmentos industriais de Papel e 
Celulose, Painéis de Madeira Industrializada, Madeira Processada Mecanicamente, 
Siderurgia, Carvão Vegetal e Biomassa. Na região Nordeste, caraterizada 
predominantemente pelo Bioma Caatinga, há uma crescente demanda por lenha e 
carvão no setor energético, sendo utilizados plantios de espécies exóticas do gênero 
Eucalyptus e Acácia visando atender parte dessa demanda. Além da demanda por 
produtos madeireiros existe uma procura crescente por produtos florestais não 
madeireiros, a exemplo dos taninos vegetais (IBGE, 2017). Os taninos vegetais são 
amplamente encontrados em todo o reino vegetal, e sua ocorrência está representada 
em torno de 500 espécies, divididas em angiospermas e gimnospermas (PRANCE e 
PRANCE, 1993). Estes taninos podem ser encontrados em várias partes do vegetal, 
como na madeira, cascas, frutos e sementes (PAES et al., 2010). A espécie arbórea 
Acácia mangium Willd., é nativa da Austrália, Papua Nova Guiné e ilhas Irian Java e 
Molucas, na Indonésia (SMIDERLE et al., 2005). Essa espécie é capaz de produzir 
madeira de excelente qualidade, além de tanino de boa aceitação no mercado nacional 
e internacional, pois são ricos em compostos fenólicos e tem potencial de substituir o 
adesivo convencional de fenol-formaldeído (PF) usado na indústria para colagem de 
madeira (HOONG et al. 2011). Em estudo realizado por Ucella Filho et al. (2017) em 
plantio comercial na região do Nordeste, à Acácia mangium apresentou alta produção 
de tanino, superior à Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan. var. cebil (Gris.) Alts.), 
espécie mais comumente usada para este fim no Nordeste. Na aquicultura, existe 
alguns trabalhos que relatam a utilização da folha de castanhola (Terminalia catapa) na 
eliminação de fungos que atacam os ovos, e acredita-se que os taninos presentes nesta 
espécie, seja o responsável por essa atividade, apesar de não relatar a quantidade ideal, 
e formas de uso. 

Deste modo, o presente estudo tem como objetivo, extrair, quantificar e analisar a ação 
dos taninos da Acácia mangium, sobre a sobrevivência de alevinos de Betta splendens 
Regan (Peixe Betta). 

 
Metodologia 

 
Coleta da casca. 
 
Foram retiradas partes de cascas no tronco, galhos e ramos de cada planta. O material 
foi acondicionado em sacos plásticos, em seguida, levado ao laboratório, pesada, posto 
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para secar e novamente pesado. 
 
Para a determinação da quantidade de taninos, foi tomada uma amostra representativa 
de cada árvore. Para a extração dos taninos, as cascas foram reduzidas a fragmentos 
menores, com o auxílio de uma forrageira, posteriormente secas ao ar. Após a secagem, 
o material foi amostrado para a determinação da umidade, a fim de permitir os cálculos 
(b.s.) da quantidade de taninos presentes em cada amostra. Do material seco ao ar, 
foram tomadas três amostras representativas, que foram moídas em moinho do tipo 
Willey para obter um material de menor granulometria. Para evitar o aquecimento 
acentuado das facas do moinho, o que poderia causar alterações na composição 
química do material, o processo de moagem ocorreu com paradas constantes, sempre 
que o moinho começou a aquecer. A casca na forma de serragem foi classificada com 
auxílio de peneiras e utilizada aquela que passou pela peneira de 16mesh(1,00mm) e 
ficou retida na de 60mesh(0,25mm). A serragem foi homogeneizada, e o teor de 
umidade determinado, para permitir os cálculos, em base seca, do teor de taninos 
presentes em cada amostra. 
 
Extração em grande quantidade. 
 
Nas extrações, para cada 2kg de casca, foram adicionados 10litros de água(relação5:1). 
As amostras foram submetidas à fervura, em autoclave, com capacidade de 48litros, 
dentro de um recipiente cilíndrico, confeccionado em aço inox, com capacidade de, 
aproximadamente, 30litros(diâmetro de 30,50cm e altura de 40cm), durante duas horas. 
Cada amostra de casca foi submetida a duas extrações, a fim de se retirar à máxima 
quantidade de taninos presentes. Assim, a relação final casca:solução foi de 1:10. Após 
cada extração, o material foi coado em coador, confeccionado em tecido grosso(“jeans”) 
e em peneira confeccionada com tecido de “silk screen” e em peneira de 150mesh, para 
a retenção de partículas finas de casca. O extrato obtido foi homogeneizado e 
transportado para bandejas de alumínio de 5x40x60cm, sendo posto para evaporar ao 
ar até atingir ±50% de sólidos e conduzido a uma estufa de ventilação forçada, mantida 
a 70±3ºC, até a completa evaporação da umidade. O material anidro foi moído e 
peneirado em peneira de 60 mesh para posterior testes nos aquários. Essa operação 
foi executada no Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais(LTPF) da Unidade 
Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias EAJ/UFRN. 
 
Extração para quantificação das substâncias tânicas 
 
As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para 
as extrações foram tomadas, de cada material, três amostras de 25g de material seco, 
as amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500mL, 
aos quais foram adicionados 250mL de água destilada (relação 1:10p/v) e submetidas 
à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências 
de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. Após 
cada extração, o material foi passado em uma peneira de 150 mesh(0,105mm) e em um 
tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato obtido foi 
homogeneizado e filtrado em funil de vidro sintetizado de porosidade 2, em seguida, foi 
concentrado para 250mL pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo 
Soxhlet. Após a concentração três alíquotas de 50mL foram retiradas de cada extrato. 
Duas alíquotas foram utilizadas para a determinação do teor de taninos 
condensados(TTC) e uma foi evaporada em estufa a 103±2ºC por 48horas, para a 
determinação da porcentagem de teor de sólidos totais(TST)(Equação1). 
 
TST(%)=Mi–Mf*100(1)Mi 
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Em que: 
 
TST(%)= Teor de sólidos totais em porcentagem;Mi= Massa seca da amostra em 
gramas;Mf= Massa do extrato, após a secagem, em gramas. 
 
Para a determinação do teor de taninos condensados(TTC) presente em cada amostra, 
foi empregado o método de Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, 
aos 50mL do extrato bruto foram adicionados 4mL de formaldeído(37%m/m) e 1mL de 
ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 
30minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10cm de diâmetro e 4cm de profundidade. O material retido no filtro 
foi seco em estufa a 103±2ºC por 24horas, em seguida foi calculado o índice de 
Stiasny(Equação2). 
 
I(%)=(M2/M1)*100(2) 
 
Em que: 
 
I(%)= Índice de Stiasny em porcentagem;M1= Massa de sólidos em 50mL de 
extrato;M2= Massa do precipitado taninos–formaldeido. 
 
A quantidade de taninos presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de 
Stiasny pelo teor de sólidos totais(Equação3). 
 
TTC(%)=TST*I/100(3) 
 
Em que: 
 
TTC(%)=Teor de taninos condensados em porcentagem;TST=Teor de sólidos 
totais(Equação1);I=Índice de Stiasny(Equação2). 
 
O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de 
taninos condensados obtido de cada amostra. 
 
Sobrevivência de alevinos 
 
Casais de B. splendens foram postos para reprodução, com duração entre 2 a 3dias, 
onde cada fêmea liberou aproximadamente de 100 a 300ovos. Após a reprodução os 
ovos foram contabilizados, divididos em quantidades de 10(dez) e direcionados para os 
aquários. Logo em seguida, receberam diferentes dosagens de taninos de Acácia 
mangium em pó. 
Para a utilização de taninos, foram realizados 5 tratamentos, com 5 repetições cada, 
sendo o tratamento 0(T0)sem adição de nenhum produto. Os demais tratamentos T1, 
T2, T3 e T4 foram conduzidos nas seguintes dosagens: 0,02g; 0,04g; 0,06g; e 0,08g, 
respectivamente. 
Após a aplicação, foram feitas, diariamente durante uma semana, contagens constantes 
da taxa de eclosão dos ovos, com o uso de lupa para verificação. 
 
Resultados e Discussões 
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Os valores encontrados para a casca de Acacia mangium referente a taninos vegetais 
estão listados na tabela 1, onde observa-se o percentual de teor de sólidos totais (TST), 

índice de Stiasny (IS), e Teor de Taninos Condensados (TTC). 

Os valores obtidos nesta pesquisa, foram similares aos dados percentuais de Ucella 
filho, et al (2017), onde para TST, IS e TTC foram encontrados os respectivos valores 
19,86; 86,67 e 20,41. Gonçalves e Lelis (2001) encontraram um valor de TTC maior 
(27%) ao desta pesquisa, essa diferença pode estar relacionada a época de coleta, sítio 
e idade da planta, visto que, estes fatores influenciam na quantificação do TTC. 

A contagem das eclosões se estabeleceu por uma semana, tempo necessário para 
estabilização e evitar alterações das amostras. Observa-se que o tratamento controle 
(T0) foi o que obteve a maior taxa de eclosão, chegando a taxa média de 3,5 ovos 
eclodidos (Tabela 2). 

A taxa de eclosão de ovos de Betta splendens Regan em função do uso de diferentes 
concentrações de taninos condensados extraídos da casca de Acacia mangium pode 

ser observado na Figura 1. 

Avaliando a taxa de eclosão dos ovos de Betta splendens Regan, é possível visualizar 
que o uso do tanino de Acacia mangium não apresentou resultado benéfico quando 
utilizado em determinadas concentrações (Figura 1). Observa-se que o tratamento 
controle foi o que obtive a maior taxa de eclosão, chegando a taxa maior que 3 ovos 
eclodidos. Na medida que se introduz o tanino de Acacia mangium, os demais 
tratamentos apresentaram resultados inferiores ao T0, já oT1 apresentou uma média 
maior que 2, ao passo que o T2 e T3 obtiveram médias acima de 1 e o T4 apresentou 

média de 0,2, o que pode ser um indicativo de toxicidade. 

Silva et. al. (2016) avaliou a influência da salinidade na incubação de ovos de Betta 
splendens, pois pode-se afirmar que o sal chega a acelerar a eclosão dos ovos e reduzir 
o estresse pós-eclosão, além de aumentar a sobrevivência das larvas. Testando três 
doses salinas 2%, 4% e 6%, com controle 0%, a pesquisa apresentou resultados que 
corroboram com esta, pois a o tratamento que obteve uma maior taxa de ovos eclodidos 
foi o controle, sem salinidade (54,7%), seguido do 2% (52%), 4% (49,3%) e 6% (37,3%). 

Trabalhos relacionados ao uso de extrato de folha de castanhola na sobrevivência de 
Penaeus monodon (camarão Tigre negro) mostrou que o aumento de sua concentração 
ocasionou uma maior mortalidade, o que levou o autor a concluir toxicidade 
(Ikhwanuddin et. al. 2014). O resultado encontrado nesta pesquisa se comportou 
semelhante reduzindo drasticamente a taxa de eclosão dos ovos, esse fator também 

pode estar relacionado a toxicidade. 

 
Conclusão 

 

Portanto, conclui-se que o Tanino vegetal extraído da Acacia mangium não apresentou 
potencial favorável para a eclosão de Betta splendens quando utilizado nas 

concentrações testadas neste trabalho. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Teor de sólidos totais (%), índice de Stiasny (%) e teor de taninos 
condensados (%) presentes na casca da Acácia mangium 

 

 

Tabela 2: Média das eclosões das repetições por tratamento ao último dia de contagem 
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Figura 1: Taxa de eclosão de alevinos de Betta splendens para diferentes tratamentos 
com taninos de Acacia mangium 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Este referido trabalho teve como objeto diagnosticar a atual situação de uso de 
agrotóxicos nas propriedades rurais no município de Ceará-Mirim/RN. Foi aplicado um 
questionário onda foram abordadas diversas perguntas relacionadas à utilização de 
agrotóxicos, equipamento de proteção individual (EPI) e orientações técnicas. 
 
Palavras-chave: Agrotóxico. 

TITLE: DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF PESTICIDE USE IN THE STATE OF RIO 

GRANDE DO NORTE 

Abstract 

This work aimed to diagnose the current situation of pesticide use in rural properties in 
the municipality of Ceará-Mirim / RN. A questionnaire was applied where several 
questions related to the use of pesticides, personal protective equipment (PPE) and 
technical guidelines were addressed. 
 
Keywords: Pesticide 

Introdução 

O uso inadequado de agrotóxicos tem sido citado como causa mais importante de 
intoxicações e morte no Brasil com destaque na região Nordeste. A exposição de 
pessoas aos agrotóxicos geralmente é atribuída ao consumo de alimentos 
contaminados com esses produtos (Bedor et al., 2009). De acordo com dados da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o uso de agrotóxicos nas 
lavouras brasileiras aumentou mais de 400% nos últimos 40 anos. Com isso, o Brasil 
alcançou a primeira colocação entre os países que mais fazem o uso, deixando para 
trás até mesmo os Estados Unidos e outros países com ampla tradição na agricultura e 
uso de agrotóxicos. A utilização intensiva de agrotóxicos tem provocado impactos 
negativos dentro e fora do agroecossistema, como dependência do produto ao sistema 
produtivo, pois provoca desequilíbrios biológicos que eliminam os inimigos naturais das 
pragas e patógenos, desenvolvimento da resistência das pragas aos agrotóxicos, 
necessidade de altas dosagens, frequência das pulverizações, com isso aumentando o 
potencial de dano ao meio ambiente e principalmente ao homem (Soares et al., 2003). 
No Brasil, estima-se que, aproximadamente, 5.000 trabalhadores/ano são vítimas de 
intoxicação por agrotóxicos. Grande parte dessas mortes poderia se evitadas se 
houvesse o uso efetivo de equipamentos de proteção individual (EPI). O uso seguro de 
agrotóxico exige o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). A Norma 
Regulamentadora Rural n.4, aprovada pela Portaria n. 3.067/1988, do Ministério do 
Trabalho, define os EPI como todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a 
integridade física do trabalhador. A não utilização de EPI representa grande perigo à 
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saúde do aplicador, causando altos índices de intoxicações. (LARANJEIRA JÚNIOR et 
al., 2013). No município de Ceará-Mirim, existem 21 projetos de assentamento rural, 
que ocupam uma área total de 12.946 hectares (BRASIL, 2010). Ceará-Mirim possui 
uma área territorial de 739,7 Km², sendo o terceiro maior município de território rural do 
estado do Rio Grande do Norte. Segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2010 a população deste município era de 
68.141 habitantes, dos quais 32.647 habitavam a zona rural, ou seja, quase 50% da 
população (BRASIL, 2010). 
 
Metodologia 

 
O trabalho foi realizado nas propriedades rurais do município de Ceará-Mirim/RN, no 
ano de 2019 a 2020, utilizando como objeto de pesquisa um questionário, que foi 
aplicado aos entrevistados, dentre eles estavam proprietários, colaboradores e técnicos 
responsáveis. O questionário foi dividido em três partes, questionário social contendo 
questões sobre relação do trabalhador com a propriedade, idade e nível de 
escolaridade; a segunda parte foi o questionário agrícola contendo questões sobre 
cultura explorada, identificação de patógenos e os métodos de controle utilizados, e por 
fim o questionário de aplicação de agrotóxicos contendo questões sobre utilização e 
manuseio dos agrotóxicos. Foram aplicados 13 questionários, sendo levantados dados 
e analisados de forma qualitativa expressas em termos percentuais de acordo com a 
tabela 1,2 e 3. Tabela 1. Questionário social aplicado aos produtores rurais no município 
de Ceará-Mirim/RN. QUESTIONÁRIO SOCIAL 1. Idade do entrevistado ( ) 18 – 25 anos 
( ) 25 – 30 anos ( ) 30 – 35 anos ( ) 35 – 40 anos ( ) 40 – 45 anos ( ) 45 – 50 anos ( ) > 
50 anos 2- Sexo ( ) Masculino ( ) Feminino 3. Qual nível de escolaridade? ( ) Analfabeto 
( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental completo ( ) Médio incompleto ( ) Médio 
completo ( ) Técnico incompleto ( ) Técnico completo ( ) Superior incompleto ( ) Superior 
completo 4. Qual a relação de trabalho com a propriedade? ( ) Proprietário ( ) 
Empregado ( ) Arrendatário ( ) Meeiro ( ) Outros 5. Área da propriedade? ( ) < 5 hectares 
( ) 5 – 10 hectares ( ) 10 – 15 hectares ( ) 15 – 20 hectares ( ) 20 – 25 hectares ( ) 25 – 
30 hectares ( ) 30 – 40 hectares ( ) 40 – 50 hectares ( ) > 50 hectares ( ) sem informação 
Tabela 2. Questionário agrícola aplicado aos produtores rurais no município de Ceará-
Mirim/RN. QUESTIONÁRIO AGRÍCOLA 1. Qual principal cultura explorada? 2. Houve 
identificação de inseto-praga na área? Se sim, qual? 3. Utilizou de alguma medida de 
controle? Se sim, qual? 4. Houve identificação de patógeno-praga na área? Se sim, 
qual? 5. Utilizou de alguma medida de controle? Se sim, qual? 6. Houve identificação 
de planta-daninha na área? Se sim, qual? 7. Utilizou de alguma medida de controle? Se 
sim, qual? Tabela 3. Questionário de aplicação de agrotóxicos aplicado aos produtores 
rurais no município de Ceará-Mirim/RN. QUESTIONÁRIO DE APLICAÇÃO DE 
AGROTÓXICOS 1. Há utilização de agrotóxico? ( ) Sim ( ) Não 2. Leu a bula do produto? 
( ) Sim ( ) Não 3. Como é feito o armazenamento do produto? ( ) Depósito exclusivo ( ) 
Depósito junto a outros produtos ( ) Ao ar livre ( ) Em casa ( ) Outros 4. Como é realizada 
a lavagem do equipamento utilizado na aplicação? 5. Obedece o período de carência? 
( ) Sim ( ) Não 6. Qual o destino das embalagens vazias? ( ) Vendidas ( ) Reaproveitadas 
( ) Queimada ( ) Devolve para os pontos de venda ( ) Deposita em céu aberto ( ) Joga 
no lixo ( ) Enterra ( ) Entrega nos postos de coleta de embalagens vazias ( ) Outros 7. 
Você sabe o que é classe toxicológica? ( ) Sim ( ) Não 8. Acha que já se intoxicou com 
algum produto? ( ) Sim ( ) Não 9. Qual sintoma de intoxicação apresentou? ( ) Náusea ( 
) Vômito ( ) Distúrbios visuais ( ) Cefaleia ( ) Boca seca ( ) Dispneia ( ) Sibilos ( ) Irritação 
na pele ( ) Tonteira/vertigem 10. Já identificou algum exemplo de contaminação 
ambiental? Se sim, qual? 11. Utiliza equipamento de proteção individual (EPI)? ( ) Sim 
( ) Não 12. Em caso afirmativo, como utiliza o EPI? ( ) Uso completo ( ) Uso incompleto 
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13. Em caso negativo, qual motivo para não utilizar? ( ) Desconfortável ( ) Atrapalha o 
serviço ( ) Questões financeiras ( ) Outros 14. Qual atividade utiliza o EPI? ( ) Preparo 
da calda ( ) Aplicação da calda ( ) Lavagem do equipamento ( ) Descarte das 
embalagens 15. Recebeu algum treinamento sobre uso e aplicação do produto? ( ) 
Nenhuma orientação ( ) Orientação de um profissional ( ) Orientação de vendedor ( ) 
Outros 16. Após a aplicação dos agrotóxicos, qual procedimento você adota? ( ) Lavar 
as mãos e rosto ( ) Tomar banho completo ( ) Apenas trocar de roupa ( ) Alimentar-se 
sem tomar banho ( ) Continuar nas outras atividades ( ) Outros 17. Na realização da 
compra houve algum esclarecimento sobre a obrigatoriedade de fazer a devolução das 
embalagens vazias? ( ) Sim ( ) Não 18. Na realização da compra houve alguma 
orientação sobre o local de entrega das embalagens de agrotóxicos vazias? ( ) Sim ( ) 
Não 19. Comprou o defensivo agrícola com prescrição técnica? ( ) Sim ( ) Não 
 
Resultados e Discussões 

 
Referente às pesquisas efetuadas em campo, a faixa etária dos entrevistados 
apresentou 7% na faixa de 45-50 anos, 31% na faixa de 18-25 anos, 31% na faixa de 
40-45 anos e 31% na faixa acima de 50 anos (Figura1). Figura 1. Faixa etária dos 
entrevistados sobre o diagnóstico do nível de utilização de agrotóxicos nas propriedades 
rurais no município de Ceará-Mirim/RN. Em relação ao nível de escolaridade dos 
entrevistados, 15% são analfabetos, 15% possuem ensino fundamental completo, 38% 
possuem o ensino fundamental incompleto, 8% possuem ensino médio incompleto, 15% 
possuem ensino fundamental completo, 8% possuem ensino superior incompleto e 8% 
possuem ensino superior completo (Figura 2). Figura 2. Nível de escolaridade dos 
entrevistados sobre o diagnóstico do nível de utilização de agrotóxicos nas propriedades 
rurais no município de Ceará-Mirim/RN. A área das propriedades dos entrevistados 
foram respectivamente 31% menor que 5 hectares, 23% entre 5-10 hectares, 7% entre 
10-15 hectares, 8% entre 30-40 hectares, 23% entre 40-50 hectares e 8% maior que 50 
hectares (Figura 3). Figura 3. Área das propriedades dos entrevistados sobre o 
diagnóstico do nível de utilização de agrotóxicos nas propriedades rurais no município 
de Ceará-Mirim/RN.. De acordo com os dados do referido questionário, 92% dos 
entrevistados informaram que utilizam agrotóxicos e apenas 8% informaram que não 
utilizam agrotóxicos, ou seja, do total de 13 entrevistados, apenas 1 entrevistado 
informou que não utiliza agrotóxicos ( Figura 4). Também no mesmo questionário, foi 
perguntado se eles leram a bula dos produtos, 77% afirmaram que não leram e 23% 
responderam que leram (Figura 5). Essa informação pode está relacionada com a 
porcentagem do nível de escolaridade dos entrevistados, ou até mesmo questão 
cultural. Figura 4. Uso de agrotóxicos nas propriedades dos entrevistados sobre o 
diagnóstico do nível de utilização de agrotóxicos nas propriedades rurais no município 
de Ceará-Mirim/RN. Figura 5. Informação sobre os entrevistados terem feito a leitura da 
bula dos agrotóxicos sobre o diagnóstico do nível de utilização de agrotóxicos nas 
propriedades rurais no município de Ceará-Mirim/RN. Os agrotóxicos são definidos 
como produtos químicos usados na agricultura, na pecuária e mesmo no ambiente 
doméstico, com finalidade de controlar pragas e doenças em plantas, podendo ser: 
inseticidas (controle de insetos), fungicidas (controle de fungos), acaricidas (combate 
aos ácaros), nematicidas (combate aos nematóides), herbicidas (combate às plantas 
invasoras), bactericidas (combate às bactérias), vermífugos (combate aos fungos). São 
também chamados de defensores agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédio de planta 
ou veneno (CAVALCANTI et al, 2010). Os agrotóxicos podem ser classificados em 
quatro classes que variam de I a IV, de acordo com seu potencial de periculosidade para 
o ambiente e para os seres humanos. Tal classificação é baseada em estudos físico-
químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos obedecendo a testes de laboratório que 
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estabelecem a dose necessária para matar 50% dos animais em teste (DL50). Dessa 
maneira um agrotóxico pode ser classificado: produtos altamente perigosos ao meio 
ambiente (Classe I), produtos muito perigosos ao meio ambiente (Classe II), produtos 
perigosos ao meio ambiente (Classe III) e produtos pouco perigosos ao meio ambiente 
(Classe IV), como ilustrado no quadro 1 (MATSUMURA & RIBAS, 2009). Verificou-se 
que o tipo de defensivo mais utilizado é o inseticida com 53%, herbicida com 29% e 
fungicida com 18% (Figura 6). Dentre os inseticidas, o mais utilizado foi o Lannate do 
grupo químico Metilcarbamato de oxina, que possui classe toxicológica classificada em 
extremamente tóxico para controle de diferentes insetos-pragas. Também se verificou 
que o herbicida mais utilizado foi o Roundup que é um produto altamente tóxico. Figura 
6. Tipos de agrotóxicos utilizados nas propriedades dos entrevistados sobre o 
diagnóstico do nível de utilização de agrotóxicos nas propriedades rurais no município 
de Ceará-Mirim/RN. Em relação à utilização do equipamento de proteção individual 
(EPI) 62% dos entrevistados confirmaram que não usam e 38% informaram que não 
usam (Figura 7). Os entrevistados que informaram que não utilizam o (EPI), alegaram 
que geralmente não utilizam, pois o uso do mesmo dificulta o trabalho e é 
desconfortável. Figura 7. Utilização de equipamento de proteção individual (EPI) nas 
propriedades dos entrevistados sobre o diagnóstico do nível de utilização de agrotóxicos 
nas propriedades rurais no município de Ceará-Mirim/RN. Com a entrevista constatou-
se que 77% dos entrevistados não receberam nenhum tipo de treinamento sobre uso e 
aplicação dos produtos e 23% já receberam algum tipo de treinamento (Figura 8). Figura 
8. Recebeu algum treinamento sobre uso e aplicação do produto nas propriedades dos 
entrevistados sobre o diagnóstico do nível de utilização de agrotóxicos nas propriedades 
rurais no município de Ceará-Mirim/RN. Do total de entrevistados, 85% responderam 
que compraram o defensivo agrícola sem prescrição técnica e 15% compraram com 
prescrição técnica (Figura 9). Figura 9. Compra de defensivo agrícola com prescrição 
técnica dos entrevistados sobre o diagnóstico do nível de utilização de agrotóxicos nas 
propriedades rurais no município de Ceará-Mirim/RN. 
 
Conclusão 

 
Logo, entre todos os entrevistados foi notado que a maioria utiliza o controle químico 
como alternativa de controle de pragas, o que é preocupante devido a minoria comprar 
os agrotóxicos com prescrição técnica e orientação de um técnico responsável. A falta 
de orientação no ato da compra dos agrotóxicos é relevante quando se trata de 
utilização dos mesmos, pois quem ira aplicar o produto não terá noção de como 
manusear, fazendo com que ocorram vários tipos de intoxicações e contaminações. 
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TÍTULO: Análise da influência da utilização de taninos condensados de Terminalia 

catappa sob a eclosão e infecção de ovos de alevinos deBeta (Betta Splendens) 

Resumo 

Análise da influência da utilização de taninos condensados de Terminalia catappa sobre 
a eclosão e infecção de ovos de alevinos de Beta (Betta Splendens) O objetivo desse 
estudo é analisar a eclosão de alevinos de Beta sob taninos de castanhola e contabilizar 
os ovos que fungariam com este tratamento. Foi realizada a coleta das folhas de cinco 
indivíduos da espécie Terminalia catappa, que são facilmente encontradas na 
arborização urbana no município de Macaíba-RN. A preparação dos diferentes 
tratamentos para cada aquário, que recebeu uma proporção de tanino em pó. Foram 
realizados 5 tratamentos com 5 repetições cada (tabela 1), sendo o primeiro tratamento 
chamado de T0 o controle, ou seja, sem adicionar nenhum produto. Os demais 
tratamentos foram conduzidos nas respectivas dosagens: 0,02g; 0,04g; 0,06g; e 0,08g. 
As taxas médias de eclosão foram consideradas baixas para todos os tratamentos, já 
que menos da metade de eclosão não é um valor viável para produção comercial. Assim 
não se mostrou favorável nessas concentrações nem como potencial para eclosão nem 
antifúngico, necessitando de mais estudos. 
 
Palavras-chave: tanino condensado, amendoeira da praia, peixe de briga 

TITLE: Analysis of the influence of the use of condensed tannins of Terminalia catappa 

on hatching and infection of Betta Splendens' eggs 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the hatching of Siamese fighting fish fingerlings 
under Indian almond tannins and to account for the eggs that would sniff with this 
treatment. The leaves were collected from five individuals of the species Terminalia 
catappa, which are easily found in urban afforestation in the municipality of Macaíba-RN. 
The preparation of the different treatments for each aquarium, which received a 
proportion of tannin powder. Five treatments were carried out with 5 repetitions each 
(table 1), the first treatment being called T0 the control, that is, without adding any 
product. The other treatments were carried out in the respective dosages: 0.02g; 0.04g; 
0.06g; and 0.08g. Average hatching rates were considered low for all treatments, since 
less than half hatching is not a viable value for commercial production. Thus, it was not 
favorable in these concentrations nor as a potential for hatching or antifungal, requiring 
further studies. 
 
Keywords: condensed tannin, Indian almond, Siamese fighting fish 
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Introdução 

O peixe Betta, popularmente conhecido como “peixe de briga”, é original do continente 
asiático (Tailândia, Indonésia, Vietnã, China etc.), e se destaca por sua beleza, e 
variedade de cores e formas. Segundo Faria et al., (2006) seu habitat natural está nas 
regiões alagadiças com águas estagnadas e pobres em oxigênio, como brejos, 
pântanos e campos de plantação de arroz. Saprolegniose (Saprolegnia sp) - é 
identificada por seu crescimento micelial branco ou cinza claro com aspecto semelhante 
a algodão. Pode estar presente em várias partes e nos ovos, e é popularmente 
conhecida por chumaço de algodão (SIQUEIRA, 2004). Na criação de Bettas sp. a 
incidência dessa doença é relativamente alta, principalmente no período de reprodução. 
Algumas fêmeas que, durante o acasalamento sofreram algum tipo de lesão causada 
pelo macho podem desenvolver a saprolegniose. Seus ovos também podem ser 
acometidos; como prevenção, alguns criadores utilizam antifúngicos na água de 
reprodução (FARIA et al., 2006). A literatura relata a alta taxa de mortalidade de alevinos 
de Betta, quando ocorre a eclosão dos seus ovos que não recebem algum tipo de 
fungicida. Atualmente, é popularmente utilizado folha de castanhola para essa 
finalidade, porém não existem registros sobre o que seria a quantidade e tempo ideal 
do uso destas folhas. Relatos na literatura enfatizam que a substância existente na folha 
da castanhola, que é responsável pela ação antifúngico, é o tanino. Taninos são 
substâncias fenólicas, existentes em todas as partes da planta, e podem representar de 
2 a 40% da massa seca da casca de várias espécies florestais. A Terminalia catappa 
Linn. é uma combretácea (família das amêndoas tropicais), que ocorre naturalmente em 
toda a Ásia, além de ser de grande porte, podendo alcançar até 30m de altura, possui 
tronco largo e grosso, suas folhas são relativamente grandes que medem de 8 a 30 cm 
de comprimento, tem formato de lâminas e pontas arredondadas e ficam vermelhas 
antes de cair (WHISTLER, 1992). Esta espécie foi introduzida no Brasil como árvore 
ornamental pelos europeus, que a trouxeram durante o período de colonização 
(TEIXEIRA, 2010). Adaptou-se rapidamente aos variados climas e diferentes solos do 
nosso país (THOMSON et al., 2006; LADELE et al., 2016) e se espalhou rapidamente, 
tornando-se conhecida popularmente por vários nomes, como por exemplo: 
castanheira, castanheira portuguesa, castanha da Índia, castanhola, sete copas, chapéu 
de sol entre outros. No Sudeste Asiático, folhas e cascas de castanhola são amplamente 
utilizadas na medicina popular, o chá das folhas é usado para tratar a indigestão, 
bronquite e até tuberculose, já as folhas trituradas misturadas com óleo ou creme de 
coco são usadas para aliviar a dor muscular de fraturas e entorses (WHISTLER, 1992). 
A composição química desta planta consiste em taninos, flavonóides e fitosteróis 
(AHMED et al., 2005). O tanino, um composto polifenólico comumente encontrado na 
maioria das ervas, têm propriedades antibacteriana (CHUNG et al., 1998). Na 
aquicultura, o extrato das folhas de castanhola costuma ser usado como substância 
cicatrizante, especialmente para o peixe Beta (Betta Splendens) lesionado depois de 
combate (CHANSUE et al., 2008). Chansue et al. (2004) relataram que com a exposição 
dos peixes ao extrato das folhas ocorreu um aumento na espessura da camada de 
queratina nos peixes Beta. Já Santos et al. (2013) analisaram que o extrato das folhas 
não interferiu no desenvolvimento da espécie de peixes em questão, mas sim em seu 
comportamento deixando-os visivelmente mais calmos. Muito se fala em regeneração 
de ferimentos, melhor qualidade de água, e maior exuberância dos exemplares de Beta, 
no entanto ainda não é amplamente estudado o uso do tanino de Terminalia catappa na 
reprodução. Com isso o objetivo desse estudo é analisar a eclosão de alevinos de Beta 
sob taninos de castanhola e contabilizar os ovos que fungariam com este tratamento. 
 
Metodologia 
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Coleta das folhas O material foi condicionado em sacos plásticos para evitar a perda de 
umidade, em seguida, levado ao laboratório, pesada, postas para secar e novamente 
pesadas. Para a determinação da quantidade de taninos, foi tomada uma amostra 
representativa de cada árvore. O material, então, foi amostrado para a determinação da 
umidade, a fim de permitir os cálculos (b.s.) da quantidade de taninos presentes em 
cada amostra. Do material seco ao ar, foram tomadas duas amostras de cada árvore, 
totalizando 10 amostras. A folha na forma de serragem foi classificada com auxílio de 
peneiras e utilizada aquela que passar pela peneira de 16 mesh (1,00 mm) e ficar retida 
na de 60 mesh (0,25 mm). A serragem foi homogeneizada, e o teor de umidade 
determinado, para permitir os cálculos, em base seca, do teor de taninos presentes em 
cada amostra. Extração em grande quantidade Nas extrações, para cada 2 kg de folhas, 
foram adicionados 10 lde água (relação 5:1). As amostras foram submetidas à fervura, 
em autoclave, com capacidade de 48 l, dentro de um recipiente cilíndrico, confeccionado 
em aço inox, com capacidade de, aproximadamente, 30 l (diâmetro de 30,50 cm e altura 
de 40 cm), durante duas horas. Cada amostra de folha foi submetida a duas extrações, 
a fim de se retirar à máxima quantidade de taninos presentes. Assim, a relação final 
folha:solução foi de 1:10. Após cada extração, o material foi coado em coador, 
confeccionado em tecido grosso (“jeans”) e em peneira confeccionada com tecido de 
“silk screen” e em peneira de 150 “mesh”, para a retenção de partículas finas. O extrato 
obtido foi homogeneizado e transportado para bandejas de alumínio de 5 x 40 x 60 cm, 
sendo posto para evaporar ao ar até atingir ± 50% de sólidos e conduzido a uma estufa 
de ventilação forçada, mantida a 70 ± 3 ºC, até a completa evaporação da umidade. O 
material anidro foi moído e peneirado em peneira de 60 “mesh” para posteriores testes 
nos aquários. Essa operação foi executada no Laboratório de Tecnologia de Produtos 
Florestais (LTPF) da EAJ/UFRN. Extração para quantificação das substâncias tânicas 
As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para 
as extrações foram tomadas, de cada material, duas amostras de 25 g de material seco. 
As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 ml, 
aos quais foram adicionados 250 ml de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas 
à fervura, sob refluxo, por duas horas. Após cada extração, o material foi passado em 
uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) e em um tecido de flanela, para a retenção de 
partículas de serragem. O extrato obtido foi homogeneizado e filtrado em funil de vidro 
sinterizado de porosidade 2. Em seguida, foi concentrado para 250 ml pela evaporação 
da água ao empregar um aparelho tipo Soxhlet. Após a concentração duas alíquotas de 
50 ml foram retiradas de cada extrato. Duas alíquotas foram utilizadas para a 
determinação do teor de taninos condensados (TTC) e uma foi evaporada em estufa a 
103 ± 2 ºC por 48h, para a determinação da porcentagem de teor de sólidos totais (TST) 
(Equação 1). TST (%)= Mi – Mf * 100 (1) Mi Em que: TST (%) = Teor de sólidos totais 
em porcentagem; Mi = Massa seca da amostra em gramas; Mf = Massa do extrato, após 
a secagem, em gramas. Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) 
presente em cada amostra, foi empregado o método de Stiasny, descrito por 
Guangcheng et al. (1991). Para tanto, aos 50 ml do extrato bruto foram adicionados 4 
ml de formaldeído (37% m/m) e 1 ml de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi 
submetida à fervura sob refluxo por 30 min. Nestas condições, os taninos formam 
complexos insolúveis que podem ser separados por filtração simples. Para este caso, 
foi empregado filtro de papel posto em funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm 
de profundidade. O material retido no filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 h, em 
seguida foi calculado o índice de Stiasny (Equação 2). I (%) = (M2 / M1) * 100 (2) Em 
que: I (%) = Índice de Stiasny em porcentagem; M1 = Massa de sólidos em 50 ml de 
extrato M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeido. A quantidade de taninos 
presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de Stiasny pelo teor de 
sólidos totais (Equação 3). TTC (%) = TST * I / 100 (3) Em que: TTC (%) = Teor de 
taninos condensados em porcentagem; TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); I = 
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Índice de Stiasny (Equação 2). O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o 
teor de sólidos totais e o teor de taninos condensados obtido de cada amostra. Eclosão 
e sobrevivência de alevinos Durante dois a três dias, casais de peixes beta foram postos 
para reprodução para que posteriormente fossem retirados os ovos, dos quais cada 
fêmea pode produzir cerca de 300 ovos. Em seguida, foram montados os aquários que 
receberiam cada 200 ml de água e dez ovos, para assim facilitar as contagens diárias 
que seriam feitas. O passo seguinte foi a preparação dos diferentes tratamentos para 
cada aquário, que recebeu uma proporção de tanino em pó. Foram realizados 5 
tratamentos com 5 repetições cada (tabela 1), sendo o primeiro tratamento chamado de 
T0 o controle, ou seja, sem adicionar nenhum produto. Os demais tratamentos foram 
conduzidos nas respectivas dosagens: 0,02g; 0,04g; 0,06g; e 0,08g. Todos mensurados 
em balanças de precisão laboratorial. Após a aplicação, foram realizadas contagens 
constantes (todos os dias durante uma semana ao mesmo horário) de alevinos vivos e 
ovos “fungados”.Embora Queiroz (2013) tenha relatado que a retirada de ovos fungado 
melhora a sanitária do aquário, para este estudo houve a preferência por não mexer na 
água até o final das contagens para que assim houvesse o mínimo de interferência 
possível durante a realização da pesquisa. Tabela 1. Identificação dos tratamentos e as 
proporções utilizadas nas soluções. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os valores médios do teor de sólidos totais (TST), do índice de Stiasny (I) e do teor de 
taninos condensados (TTC) das folhas da espécie estudada foram de 37,02%, 8,38% e 
3,01%, respectivamente (tabela 2). Esses valores se diferenciam dos encontrados por 
Santana et al. (2009) para a mesma espécie e material analisado, que foram 15,58%, 
11,50% e 1,80% para TST, I e TTC. Essa diferença pode ser por diversas razões como 
idade da planta, clima, sítio, podas, ataques de patógenos etc. Tabela 2. Teor de sólidos 
totais (%), índice de Stiasny (%) e teor de taninos condensados (%) das folhas da 
castanhola (Terminalia catappa). Material analisado TST (%) I (%) TTC (%) Folhas 37,02 
8,38 3,01 Durante uma semana foram realizadas as contagens diárias das eclosões, 
tempo necessário para que ocorresse a estagnação e assim pudessem ser verificados 
os resultados. Os ovos “fungados” foram aqueles que ao fim dos dias de contagem não 
eclodiram e ficaram envoltos de uma cápsula semitranslúcida embranquecida, ou seja, 
formação de hifas. Das cinco repetições feitas para cada um dos tratamentos calculou-
se a média, tanto para as eclosões quanto para os ovos “fungados”. Deste segundo, o 
que obteve o maior valor foi o tratamento 1, com a menor concentração de taninos no 
aquário, contabilizando 7,8 ovos assim, seguido pelo tratamento 3 com 6,8 (tabela 3). 
Os demais tratamentos se mostraram igual ou acima da metade dos ovos não viáveis. 
Ovos infectados podem rapidamente contaminar os sadios, o que gera grandes perdas 
para os produtores de peixes (ABDEL-HADI et al., 2008). Com isso é possível entender 
que as proporções de tanino de castanhola utilizados não se mostraram eficazes para 
ação antifúngica nesta espécie analisada. Tabela 3. Média das eclosões e da 
quantidade de ovos “fungados” das repetições por tratamento ao último dia de 
contagem. Tratamento Média das eclosões Média de ovos “fungados” T0 5 5 T1 2,2 7,8 
T2 4,4 5,6 T3 3,2 6,8 T4 4,2 5,8 As taxas médias de eclosão foram consideradas baixas 
para todos os tratamentos, já que menos da metade de eclosão não é um valor viável 
para produção comercial. Diversos fatores podem ter ocorrido para esses resultados, 
tais como a qualidade dos gametas, nutrição inadequada dos reprodutores, condições 
físico-químicas da água desfavoráveis e interações peixe-microrganismo prejudiciais 
(GHIRALDELLI et al., 2007). Sobre os tratamentos com tanino de castanhola, a 
diminuição da eclosão pode estar correlacionada com análises feitas por Ikhwanuddin 
et al. (2014). Neste estudo concluíram que o aumento da mortalidade de larvas de 
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Penaeus monodon estava intimamente relacionado ao aumento da toxicidade da água 
em decorrência da aplicação do extrato da folha de Terminalia catappa. Na solução 10.0 
mg mL-1 do extrato em água foi observado uma mortalidade de 100% das larvas 
estudadas. Esses dados podem ser um indicativo de que o aumento das quantidades 
de tanino da mesma espécie aumente também a toxicidade. 
 

Conclusão 

 
Diante dos resultados, é possível concluir que as proporções utilizadas de tanino de 
Terminalia catappa não se mostraram favoráveis para uma melhor eclosão dos alevinos 
da espécie Beta splendens. Assim como não demonstrou, nessas concentrações, 
potencial antifúngico, sendo necessário estudos mais aprofundados para confirmação 
de sua toxicidade. 
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Tabela 2 

 

 

Tabela 3 
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TÍTULO: Processamento analítico de dados de um experimento de integração entre 

lavoura e floresta, com consórcio eucalipto x mandioca 

Resumo 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de analisar a aplicabilidade de diferentes 
métodos estatísticos de processamento analítico em dados de um experimento 
consorciando eucalipto-mandioca, composto por dois clones de eucalipto em diferentes 
espaçamentos e uma variedade de mandioca (Manihot sculenta Crantz). O experimento 
foi instalado e conduzido no Sítio São Clemente, zona rural do município de Macaíba, 
região Agreste do Estado do Rio Grande do Norte. Foram testados dois clones de 
híbridos de eucalipto, o Urograndis A08 (Clone A) e o EUACA105 (Clone B) em 
diferentes espaçamentos, integrados com uma variedade tradicional de mandioca 
frequentemente cultivada pelos agricultores familiares da região, obtida no Sítio São 
Clemente. A área experimental já encontrava-se estabelecida quando o ensaio foi 
realizado. Foram estimadas estatísticas descritivas de posição e dispersão, aplicado o 
teste de normalidade de Shapiro-Wilk e teste não paramétrico de Wilcoxon\ Mann-
Whitney. Ao final do ensaio, observou-se que: o Teste de Normalidade de Shapiro-Wilk 
e as estatísticas descritivas estimadas apresentaram informações importantes sobre o 
desempenho dos clones de eucalipto cultivados em SAF; e que as estatísticas 
descritivas estimadas, associadas ao teste de Wilcoxon\Mann-Whitney, forneceram 
informações importantes sobre o ranqueamento dos espaçamentos em cada clone. 
 

Palavras-chave: Sistema agroflorestal;Métodos estatísticos;Estatística não paramétrica 

TITLE: Analysis of statistical methods applied in the processing of data of the consortium 

between eucalyptus and cassava 

Abstract 

This work was carried out with the objective of analyzing the applicability of different 
statistical methods of analytical processing in data from an experiment intercropping 
eucalyptus-cassava, composed of two eucalyptus clones in different spacings and a 
variety of cassava (Manihot sculenta Crantz). The experiment was installed and 
conducted at Sítio São Clemente, a rural area in the municipality of Macaíba, in the 
Agreste region of the State of Rio Grande do Norte. Two clones of eucalyptus hybrids 
were tested, Urograndis A08 (Clone A) and EUACA105 (Clone B) in different spacing, 
integrated with a traditional variety of cassava often grown by family farmers in the 
region, obtained at Sítio São Clemente. The experimental area was already established 
when the test was performed. Descriptive statistics of position and dispersion were 
estimated, using the Shapiro-Wilk normality test and Wilcoxon \ Mann-Whitney non-
parametric test. At the end of the trial, it was observed that: the Shapiro-Wilk Normality 
Test and the estimated descriptive statistics presented important information about the 
performance of eucalyptus clones grown in SAF; and that the estimated descriptive 
statistics, associated with the Wilcoxon \ Mann-Whitney test, provided important 
information about the ranking of the spacing in each clone. 
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Keywords: Sistema agroflorestal;Métodos estatísticos;Estatística não paramétrica 

Introdução 

A agricultura representa o desenvolvimento da humanidade, desde que o homem deixou 
de ser nômade e passou a se fixar em um local e sustentar-se a partir de sua própria 
produção, como base fundamental para sua sobrevivência. Durante vários milênios, foi 
a principal atividade econômica mundial, que culminou no desenvolvimento de 
tecnologias de cultivo e manejo de agriculturas. Frequentemente associada a 
monocultivos intensivos e a pacotes tecnológicos potencializadores da produção pouco 
sensíveis a manutenção dos recursos naturais, a agricultura contemporânea diverge em 
grande parte dos fundamentos conservacionistas e de manejo e uso sustentável dos 
recursos naturais, motivando a realização de pesquisas objetivando a utilização racional 
de áreas agricultáveis e técnicas de cultivo e manejo associadas a sustentabilidade das 
atividades econômicas e ao uso sustentável. Nesse contexto, técnicas de cultivo como 
as que possibilitam a integração entre lavoura e floresta, bem como entre lavoura, 
pecuária e floresta (ILPF), têm figurado no meio científico como alternativas relevantes 
em relação a agricultura convencional. Os Sistemas Agroflorestais (SAFs), resultantes 
da integração entre culturas agrícolas e/ou sistemas de produção animal com espécies 
florestais na mesmo área de cultivo, são considerados bons propulsores para o aumento 
da biodiversidade, caracterizados pela sucessão ecológica, sendo análogos aos 
ecossistemas naturais. Nos últimos anos tem-se valorizado os cultivos consorciados, 
também chamados de sistemas agroflorestais para melhor aproveitamento de área, com 
função econômica, conservacionista, produtiva ou de ciclo e manejo, podendo ser 
classificados de acordo com sua estrutura, composição e arranjo (LUNELLI et al., 2013). 
Entre as espécies florestais mais utilizadas neste tipo de sistema, pode-se relatar o 
eucalipto como potencial formador de “poupança verde”, possibilitando que pequenos 
produtores mesclem o cultivo com espécies de menor ciclo produtivo, resultando na 
obtenção de rendimentos até a sua colheita (MACEDO et al., 2008). Com relação às 
espécies anuais para integração de SAFs, uma infinidade de arranjos e espécies 
componentes sugere-se como possível. Contudo, os métodos de determinação de 
características das culturas integrantes e os métodos de desenho experimental e 
processamento analíticos de dados destes complexos de cultivos ainda não estão 
estabelecidos, figurando como dificultadores potenciais da experimentação com estes 
tipos de arranjos e configurando a necessidade de realização de pesquisa nesta linha. 
Com base no exposto, este trabalho foi realizado com o objetivo de analisar a 
aplicabilidade de diferentes métodos estatísticos de processamento de dados em um 
experimento integrando floresta e lavoura, composto por dois clones de eucalipto e uma 
variedade de mandioca (Manihot sculenta Crantz). 
 
Metodologia 

 
ÁREA EXPERIMENTAL  
 
O experimento foi instalado e conduzido no Sítio São Clemente, zona rural do município 
de Macaíba, região Agreste do Estado do Rio Grande do Norte. A área experimental foi 
definida de acordo com as coordenadas geográficas latitude 5°56′56″ S e Longitude 
35°23′23″ W, com altitude de 150 m do nível do mar. O solo da propriedade foi 
caracterizado e classificado como Neossolo Quartzarênico (BELTRÃO et al., 1975). O 
clima da região é classificado como tropical 24 chuvoso, quente, sendo o inverno seco, 
com temperatura média de 27,1°C. A precipitação média pluviométrica da região varia 
entre 800 e 1200 mm por ano, sendo caracterizado como clima sub-úmido (IDEMA, 
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2013). A precipitação média anual é de 1.442,8 mm, sendo mal distribuída, com a 
estação chuvosa adiantando-se para o outono (MASCARENHAS et al., 2005). 
PREPARO DO SOLO O manejo da fertilidade do solo, em pré-plantio, correspondeu a 
correção da acidez através da aplicação de calcário calcítico em cobertura. Em seguida 
foram processadas duas gradagens utilizando uma grade de discos leve em tandem e 
feita a abertura dos sucos. Em seguida foi realizada a adubação de fundação, em pré-
plantio, que consistiu da aplicação de 5 t ha-1 de cama de frango e 60 kg de Superfosfato 
triplo (P2O5). posteriormente foi realizada a adubação de cobertura com 100 g de NPK 
(6:30:6) por planta, em covetas laterais distando aproximadamente 30 cm do colo das 
plantas.  
 
MATERIAL EXPERIMENTAL  
 
Foram testados dois clones de híbridos de eucalipto, o Urograndis A08 (clone A) e o 
EUACA105 (clone B) e uma variedade tradicional de mandioca frequentemente 
cultivada pelos agricultores familiares da região, obtida no Sítio São Clemente.  
 
DESENHO EXPERIMENTAL  
 
Os dois clones foram distribuídos na área experimental de forma que cada um ocupou 
o total de 50% da área disponível. Dentro de cada uma destas duas subáreas do 
experimento, com cada subárea correspondendo a um clone, foram criadas fileiras 
espaçadas de 9 m e com diferentes adensamentos de plantio a cada três linhas 
inseridas, configurando triplicatas. As fileiras foram distribuídas no sentido Leste-Oeste, 
espaçadas de 9 m, totalizando totalizando 24 linhas de eucalipto. As triplicatas, dentro 
de cada clone, corresponderam aos arranjos espaciais. As fileiras de mandioca foram 
inseridas nas entrelinhas do eucalipto, espaçadas de 1 x 1 m. Cada fileira de mandioca 
foi inserida há 1 m de cada uma de eucalipto e também das fileiras subsequentes de 
mandioca. O transplantio das mudas de eucalipto e a semeadura das manivas foram 
realizados maio de 2019. A constituição da área útil de amostragem foi realizada por 
meio da escolha aleatória de 30 plantas ao longo da fileira central da triplicata, usando 
o método de amostragem sistemática. A escolha das planta desconsiderou a inclusão 
de 10 planta de cada extremidade da linha. As fileiras laterais de cada triplicata 
constituíram a bordadura. Dessa forma, a “área útil do consórcio eucalipto x mandioca” 
correspondeu a 10 plantas da fileira central de cada triplicata de eucalipto e das duas 
primeiras fileiras imediatamente laterais de mandioca, lateral esquerda e lateral direita.  
 
VARIÁVEIS ANALISADAS  
 
No eucalipto, aos nove meses do transplantio, foi estimado o comprimento do caule 
(COMP), em metros. Variável representativa do desenvolvimento vegetativo dos 
clones.  
 
ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 
Foram estimadas estatísticas descritivas de posição e dispersão, aplicado o teste de 
normalidade de Shapiro-Wilk e teste não paramétrico de Wilcoxon\ Mann-Whitney. As 
análises estatísticas foram processadas utilizando o programa R (R CORE TEAM, 
2020). 
 
Resultados e Discussões 
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Com base no teste de normalidade de Shapiro-Wilk, verificou-se normalidade (P > 0,01) 
da distribuição das 120 observações por clone em relação a média, em detrimento do 
efeito dos espaçamentos, em ambos os genótipos (Figura 1). Embora observada 
aproximadamente normal a 1% de probabilidade (p > 0,01), este método estatístico 
permitiu a observação de divergência quando se considera um nível de significância de 
5% (p > 0,05). Ou seja, sugere a ocorrência de variação, principalmente dentro do 
Genótipo B, resultante da variação motivada pelos diferentes espaçamentos utilizados 
na pesquisa. Na ausência de desenho experimental, as estimativas feitas para 
tratamentos podem ser viesadas por influência da técnica de amostragem escolhida, 
por um tamanho amostral inadequado, bem como pelo método estatístico utilizado para 
o processamento analítico. Neste ensaio, o tamanho amostral (n) igual a 30 e o método 
de amostragem sistemática possibilitaram a inferência de que as variações observadas 
dentro de cada genótipo/clone, provavelmente ocorreram devido a variação 
proporcionada por cada espaçamento e pelo erro experimental aleatório. Variação 
crescente nas medianas do Comprimento à Altura do Peito (CAP) foi observada em 
ambos os genótipos, com o aumento do adensamento. As maiores medianas foram 
observadas no espaçamento 2,5 m em ambos os genótipos (Figura 2). Mesmo que 
tenha-se observado variações dentro do boxplot 2 m, no Clone A, e nos boxplot 1,25 e 
2,5 m para o Clone B, pode-se assumir que a distribuição amostral de em cada 
espaçamento, para os dois clones, foi aproximadamente normal (p > 0,01) (Figura 02). 
De forma descritiva, pode-se atribuir destaque para o CAP dos Clones A e B cultivados 
nos espaçamentos 2 e 2,5 m. Utilizando o método estatístico descritivo, verificou-se 
médias de 38,47 e 40,20 cm e de 42,39 e 43,85 m, respectivamente nos espaçamentos 
2 e 2,5 m, em ambos os clones. No Clone A, foi verificado um ganho de 
aproximadamente 5,46 cm no espaçamento 2,5 em relação ao espaçamento 1,25 m. 
Quanto ao Clone B, ganho observado foi de 7,18 cm (Tabela 1). Segundo Oliveira Neto 
et al. (2003), o CAP diminui conforme a densidade aumenta, nos anos iniciais, 
corroborando do observado no resultado dos métodos analíticos descritivos utilizados 
no presente ensaio, porém sem a presença de uma cultura secundária nas entrelinhas 
do eucalipto. Trabalhos avaliando o CAP de genótipos de eucalipto, em função de 
espaçamentos e na presença de uma cultura secundária em sistema de cultivo 
consorciado ainda são raros na literatura técnico-científica. Dessa forma fica posta em 
tela a demanda por estudos com esse tipo de sistema. Da mesmo forma, a análise e a 
testagem de métodos estatísticos que possibilitem a análise de ensaios instalados em 
áreas de cultivo pré-estabelecidas e que, por qualquer motivo, não permitam a definição 
de um delineamento experimental, devem ser mais aprofundadamente estudadas. 
Experimentos com sistemas agroflorestais tem configuração de tratamentos geralmente 
complexas e de difícil ajuste a desenhos experimentais convencionais. A respeito da 
mandioca, o rendimento médio da mandioca cultivado entre as linhas de eucalipto foi de 
2,57, 3,25, 2,42 e 1,86 kg planta-1 na triplicata do clone A do eucalipto e de 2,57; 2,56; 
1,37 e 1,66 kg planta-1 na triplicata do clone B do eucalipto, nos espaçamentos de 1,25; 
1,5; 2,0 e 2,5 m respectivamente. A mandioca apresentou melhor rendimento nos 
espaçamentos mais adensados. Provavelmente, este resultado evidenciou-se devido à 
adubação realizada no eucalipto.  
 
Conclusão 

 
O Teste de Normalidade de Shapiro-Wilk e as estatísticas descritivas estimadas 
apresentaram informações importantes sobre o desempenho dos clones de eucalipto 
cultivados em SAF. As estatísticas descritivas estimadas, associadas ao teste de 
Wilcoxon\ Mann-Whitney, forneceram informações importantes sobre o ranqueamento 
dos espaçamentos em cada clone. 
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Figura 1- Box-plot dos Comprimentos a altura do peito em função da variação 
proporcionada pelos Clones A e B, e suas respectivas estatísticas do teste de 
normalidade de Shapiro-Wilk (W): W = 0.98383, p-value = 0,1609 e W = 0,97605, p-
value = 0,03069. 

 

 

Figura 2 - Box-plot dos Comprimentos a altura do peito em função da variação nos 
espaçamentos (1,25; 1,5; 2,0 e 2,5 m) dos Clones A e B, e suas respectivas estatísticas 
do teste de normalidade de Shapiro-Wilk (W): W = 0,96148 (p-valor = 0,3379), W = 0,96 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4000 

 

 

Tabela 1 - Análise descritiva do comprimento do caule a altura do peito em dois clones 
de eucalipto cultivados em quatro espaçamentos dentro da linha de plantio, os nove 

meses de idade e teste de Wilcoxon\ Mann-Whitney 
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TÍTULO: Sobrevivência de alevinos de Betta splendens na presença do pirolenhoso de 

eucalipto 

Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do Extrato Pirolenhoso na eclosão 
de ovos de Betta splendens e mensurar sua capacidade antifúngica nos alevinos. O 
lenho de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden foi utilizado na carbonização, para obter 
o Extrato Pirolenhoso (EP), o qual em seguida foi bidestilado, para eliminar qualquer 
impureza presente no extrato e assim obter um extrato mais puro. Em cada aquário 
foram colocados 10 ovos de Betta splendens, com os tratamentos T0: água, T1: uma 
gota do EP, T2: duas gotas do EP, T3: três gotas do EP e o T4: quatro gotas do EP, 
sendo cinco repetições por tratamento. Como resultado, a ineficiência do extrato 
pirolenhoso na eclosão de ovos de Betta splendens. 

 
 

Palavras-chave: Atividade antifúngica, Peixe, Reprodução, Pirolenhoso, Betta 

TITLE: ECLOSION OF EGGS OF Betta splendens IN THE PRESENCE OF THE 

PYRENOUS OF EUCALYPTUS. 

Abstract 

 

The objective of the present work was to evaluate the efficiency of Pirolenhoso Extract 
on the hatching of Betta splendens eggs and to evaluate its antifungal capacity in fry. 
Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden wood was used in carbonization to obtain the 
Pyrolytic Extract (EP), which was then bidistilled, to eliminate any impurity present in the 
extract and thus obtain a purer extract. 10 Betta splendens eggs were placed in each 
aquarium, with the treatments T0: water, T1: one drop of EP, T2: two drops of EP, T3: 
three drops of EP and T4: four drops of EP, five repetitions per treatment. As a result, 
the inefficiency of the pyroligneous extract in the hatching of Betta splendens eggs. 

 
 
Keywords: Antifungal activity, Fish, Reproduction, Pirolenhoso, Betta. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4002 

 

Introdução 

O peixe Betta, popularmente conhecido como "peixe de briga", é original do continente 
asiático (Tailândia, Indonésia, Vietnã, China, etc.), e se destaca por sua beleza, e 
variedade de cores e formas. Segundo Faria et al., (2006) seu habitat natural está nas 
regiões alagadiças com águas estagnadas e pobres em oxigênio, como brejos, 
pântanos e campos de plantação de arroz. 

Saprolegniose (Saprolegnia sp) - é identificada por seu crescimento micelial branco ou 
cinza claro com aspecto semelhante a algodão. Pode estar presente em várias partes e 
nos ovos, e é popularmente conhecida por chumaço de algodão (SIQUEIRA, 2004). Na 
criação de Bettas, a incidência dessa doença é relativamente alta, principalmente no 
período de reprodução. Algumas fêmeas que, durante o acasalamento sofreram algum 
tipo de lesão causada pelo macho podem desenvolver a saprolegniose. Seus ovos 
também podem ser acometidos; como prevenção, alguns criadores utilizam antifúngicos 
na água de reprodução (FARIA et al., 2006). 

A literatura relata a alta taxa de mortalidade de alevinos de Betta, quando ocorre a 
eclosão dos seus ovos que não recebem algum tipo de fungicida. Atualmente, é 
popularmente utilizado folha de castanhola para essa finalidade, porém não existe 
registros sobre o que seria a quantidade e tempo ideal do uso destas folhas. 

Um produto natural com propriedades antifúngicas é o pirolenhoso, resultado do 
processo que transforma madeira em carvão vegetal, com a produção simultânea de 
gases, sendo parte destes condensáveis e parte não condensável (CASTANHO et al., 
2012). Os condensáveis são conhecidos por licor pirolenhoso, e é composto de ácido 
pirolenhoso, que pode ser definido como uma solução aquosa de ácidos acético e 
fórmico, metanol e alcatrão solúvel, além de outros constituintes menores. Os gases 
não-condensáveis consistem de compostos gasosos de carbono (CO2, CO, CnHm) e 
nitrogênio (CASTANHO et al., 2012). Na prática, o líquido pirolenhoso tem vários usos. 
Na indústria florestal tem a sua mais antiga aplicação na proteção da madeira. 

 

Metodologia 

 

O experimento foi regido na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
(UEACIA), pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no município 
de Macaíba/RN. 

Para a obtenção do Extrato Pirolenhoso (EP) foi realizada a carbonização da lenha da 
espécie Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden, coletada no plantio experimental 
localizado na UAECIA. A carbonização foi executada em mini forno retangular com 
queimador vertical de fumaça. O extrato em sua forma bruta foi levado até o Laboratório 
de Tecnologia da Madeira, também localizado na UAECIA, para ser bidestilado em um 
destilador do tipo retorta de aço inox, com o objetivo de obter um EP com alto gral de 
pureza. 

Casais de peixes Bettas foram postos para reproduzir por um período de 3 dias, e dentre 
os ovos obtidos a partir da reprodução, foram utilizados neste experimento 250 ovos, 
sendo 10 ovos em cada aquário. 25 aquários foram preenchidos com 200 ml de água, 
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como sugerido pelo Departamento de Aquicultura da UFRN, e os tratamentos foram 
separados por gotas do extrato, com cinco repetições por tratamento. 

As contagens de eclosão foram realizadas diariamente, e os “fungados’’ apenas no 
último dia de contagem após estabilização das eclosões. A avaliação dos resultados foi 
feita por delineamento inteiramente casualizado e para a confecção dos gráficos foi 
utilizado o software Excel. 

 
Resultados e Discussões 

 

  

O primeiro parâmetro de avaliação da eclosão dos ovos de Betta splendens, foi o 
número de eclosões por dia, como mostra o gráfico 1 e gráfico 2. É possível visualizar 
que quanto maior a concentração de Extrato Pirolenhoso menor foi a taxa de eclosão 
dos ovos, demonstrando um resultado negativo quanto a utilização de EP para acelerar 
o processo de eclosão de ovos de Betta splendens, apresentando uma média de 5 para 
eclosão dos ovos no melhor tratamento (T0), neste caso o controle, com 0 gotas de 
extrato pirolenhoso. Os demais tratamentos apresentaram resultados inferiores ao T0, 
4,8 para T1, 4 para T2, 3,8 para T3 e 1,6 para T4. 

Gráfico 1. Eclosão de ovos de Betta splendens, em diferentes concentrações de extrato 
pirolenhoso. 

Gráfico 2. Número de eclosões por dia para cada tratamento e repetição. 

Referente a ação fungicida do extrato pirolenhoso, o tratamento mais eficiente foi o 
controle (T0), mostrando ineficiência do EP para os fungos que acometem os ovos de 
Betta splendens, uma vez que, os tratamentos T1, T2, T3 e T4 apresentaram resultados 

negativos à quantidade de ovos fungados, como mostra o gráfico 3. 

Gráfico 3. Aparecimento de ovos de Betta splendens fungados. 

 
Conclusão 

 

Desse modo, conclui-se que o Extrato Pirolenhoso extraído do Eucalyptus grandis 
apresenta ineficiência para eclosão de ovos de Betta splendens e ineficiência no 
controle de fungos nos ovos de Betta splendens. 
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TÍTULO: Qualidade fisiológica de sementes de Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow 

& R. W. Jobson. sob estresse salino 

Resumo 

Os estudos sobre respostas de desenvolvimento de plântulas sob estresses abióticos, 
em sua maioria, as expõe a apenas um fator estressante, como salinidade ou restrição 
hídrica. Pityrocarpa moniliformis Benth. é uma espécie arbórea pioneira pertencente à 
família Fabaceae, nativa do Nordeste brasileiro mais conhecida popularmente como 
Catanduva. Os frutos foram coletados de cinco indivíduos posteriormente foram 
encaminhados para o laboratório onde foi feito o beneficiamento. Para o teste de 
germinação as sementes foram despontadas com auxílio de um trinco na região oposta 
ao hilo, para a superação da dormência. Em seguida, foi realizada a assepsia. As 
soluções salinas foram preparadas nas seguintes concentrações: : 25, 50, 100, 200 e 
400 mM, as quais foram utilizadas para umedecer papel toalha em quantidade 
equivalente a 2,5 vezes a sua massa seca. Os dados das variáveis foram submetidos a 
analisar de distribuição estatística, posteriormente às médias dos tratamento foram 
ajustadas nas equações de regressão polinomial, utilizando o software Bioestat. O 
comprimento médio de plântulas diferiu estatisticamente entre os tratamentos controle 
e os demais.Na germinação assim como nos outros o único tratamento ao qual chega 
perto do tratamento controle é o tratamento 5 (200mM) chegando a 95% de germinação. 
As sementes de P. moniliformis são afetadas negativamente pelo estresse salino a partir 
de 200 mM de NaCl, sendo uma concentração bastante alta e a espécie tolerando bem 
o estresse. 
 
Palavras-chave: catanduva, salinidade, semiárido. 

TITLE: Physiological quality of Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson 

seeds. under saline stress 

Abstract 

Studies on seedling development responses under abiotic stresses, for the most part, 
expose them to only one stressor, such as salinity or water restriction. Pityrocarpa 
moniliformis Benth. is a pioneer tree species belonging to the Fabaceae family, native to 
the Brazilian Northeast, better known as Catanduva. The fruits were collected from five 
individuals and were later sent to the laboratory where they were processed. For the 
germination test the seeds were cropped with the aid of a latch in the region opposite 
the hilum, to overcome dormancy. Then, asepsis was performed. Saline solutions were 
prepared in the following concentrations:: 25, 50, 100, 200 and 400 mM, which were 
used to moisten paper towels in an amount equivalent to 2.5 times their dry mass. The 
data of the variables were submitted to analysis of statistical distribution, after the 
treatment means were adjusted in the polynomial regression equations, using the 
Bioestat software. The average length of seedlings differed statistically between the 
control treatments and the others. In germination, as in others, the only treatment that 
comes close to the control treatment is treatment 5 (200mM) reaching 95% germination. 
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P. moniliformis seeds are negatively affected by saline stress from 200 mM NaCl, with a 
very high concentration and the species tolerating stress well. 
 
Keywords: catanduva, salinity, semiarid. 

Introdução 

A salinidade e a restrição hídrica influenciam na embebição, velocidade e a 
porcentagem de germinação das sementes, podendo interromper o desenvolvimento 
das plântulas (TAIZ;ZEIGER, 2013). Esse cenário é bastante comum em espécies que 
se desenvolvem em regiões áridas ou semiáridas, pois os solos possuem elevada 
concentração de sais ou são afetados pela deficiência hídrica, fazendo com que o 
potencial mátrico do solo seja mais negativo, dificultando a absorção de água pela 
semente (GUEDES et al., 2013). Esses problemas são ocasionados principalmente 
pelas altas taxas de evaporação de água que ficam no solo, baixo índice pluviométrico, 
além da agricultura irrigada, que faz uso da água salinizada, comprometendo assim a 
qualidade do solo e acarretando em prejuízos econômicos (RIBEIRO, 2010). A 
germinação é um processo que ocorreo crescimento embrionário após a embebição da 
água pela semente, e alguns fatores influenciam nesse processo como a luz, a 
temperatura, a umidade e a presença de sais no substrato que podem inibir ou retardar 
o processo germinativo (MARCOS FILHO, 2015). Os estudos sobre respostas de 
desenvolvimento de plântulas sob estresses abióticos, em sua maioria, as expõe a 
apenas um fator estressante (GRAY;BRADY, 2016), como salinidade ou restrição 
hídrica. Todavia, no ambiente os estresses acontecem de forma simultânea, e pouco se 
sabe sobre a germinação e desenvolvimento de plântulas nessas condições.Embora a 
germinação ocorra, o aumento da salinidade dificulta a absorção de água pelas raízes 
das plântulas, o que prejudica no seu estabelecimento (Dias e Blanco, 2010). 
Resultados positivos com o uso do condicionamento fisiológico em sementes florestais 
sob condições de estresse salino já foram verificados em sementes de Moringa oleifera 
Lam. cujo hidro condicionamento por 24 horas promoveu maior tolerância ao estresse 
salino até 50 mol.m-3 (SANTOS et al., 2011). Pityrocarpa moniliformis Benth. é uma 
espécie arbórea pioneira pertencente à família Fabaceae, nativa do Nordeste brasileiro 
mais conhecida popularmente como Catanduva. Destaca-se na alimentação animal 
como forragem e alto valor apícola, além do potencial madeireiro para lenha e carvão. 
Também é indicada para composição de reflorestamentos heterogêneos para fins 
preservacionistas, uma vez que, possui rápido crescimento e pode atingir até 10 metros 
de altura. Seu fruto é uma vagem plana, deiscente, atingindo até 13,0 cm de 
comprimento, de cor marrom ou branca que se abre por apenas um dos lados, cujas 
sementes são ovais e apresentam dormência tegumentar (MAIA, 2012). Diante do 
exposto o objetivo desse trabalho foi avaliar a germinação das sementes e o vigor de 
plântulas de Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson. submetidas ao 
estresse salino. 
 
Metodologia 

 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes Florestais (LSF) da Unidade 
Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UAECIA/UFRN), localizada na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), no 
município de Macaíba/RN, Brasil. Os frutos de Pityrocarpa moniliformis foram coletados 
de cinco indivíduos localizados na Área de Experimentação Florestal da Escola Agrícola 
de Jundiaí. Logo após, foram encaminhados para o Laboratório de Sementes Florestais 
para o beneficiamento, onde se fez a remoção manual das sementes de dentro do fruto. 
Para o teste de germinação as sementes foram despontadas com auxílio de um trinco 
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na região oposta ao hilo, para a superação da dormência. Em seguida, foram imersas 
em hipoclorito de sódio a 5% durante 5 minutos e, posteriormente, lavados com água 
destilada. As soluções salinas foram preparadas nas seguintes concentrações: : 25, 50, 
100, 200 e 400 mM, as quais foram utilizadas para umedecer papel toalha em 
quantidade equivalente a 2,5 vezes a sua massa seca. Para o tratamento controle (0 
mM), foi utilizada apenas água destilada para umedecer o substrato. O experimento foi 
realizado com quatro repetições com 50 sementes cada, totalizando 200 sementes por 
tratamento. O substrato foi organizado na forma de rolos e colocados em germinador do 
tipo B.O.D, regulado a 25 °C, com fotoperíodo de oito horas. Foram avaliadas as 
seguintes variáveis: germinação – correspondente à porcentagem total de sementes 
que originaram plântulas normais (Brasil, 2009) até o 18° após a semeadura; primeira 
contagem da germinação – correspondente à porcentagem de plântulas normais (Brasil, 
2009) formadas no 2° dia após a semeadura; índice de velocidade de germinação – 
determinado de acordo com a fórmula apresentada por Maguire (1962); comprimento 
da raiz principal e do hipocótilo das plântulas normais, foram mensuradas com o auxílio 
de uma régua graduada em milímetros, sendo os resultados expressos em cm plântula-
1 . Os dados das variáveis foram submetidos a analisar de distribuição estatística, 
posteriormente às médias dos tratamentos foram ajustadas nas equações de regressão 
polinomial, utilizando o software estatístico BIOESTAT 5.3 (AYRES et al., 2011). 
 
Resultados e Discussões 

 
O comprimento médio de plântulas diferiu estatisticamente entre os tratamentos controle 
25 mM, 50 mM, 100 mM, 200 mM, 400mM (Tabela 1), onde o mais próximo ao controle 
foi o tratamento cinco com 200mM em que seu comprimento chegou à metade do 
controle (no tratamento controle o comprimento foi de 12,8 cm; com 25 mM foi de 1,74 
cm; para 50 mM foi de 1,66 cm; para 100 mM foi de 2,24 cm; para 200 mM foi de 6,06 
cm; e para 400 mM foi de 0,92 cm). Já no IVG que foi determinado de acordo com a 
fórmula apresentada por (MAGUIRE et al.,1962), foi calculado e transmitido para o 
gráfico2. Houve redução de sua velocidade de acordo com adição da substancia, no 
entanto no tratamento 200mM pode se observar outra coisa, onde os números foram 
equipados ao tratamento controle. Na germinação assim como nos outros o único 
tratamento ao qual chega perto do tratamento controle é o tratamento 5 (200mM) 
chegando a 95% de germinação; o menor foi o tratamento com mais adição de NaCl, 
tratamento 6, chegou a 46,5% de germinação, ou seja de acordo com a exposição ao 
NaCl a germinação decaiu exponencialmente, mas nos níveis de 200mM os resultados 
foram bons. Assim como os outros tratamentos que obtiveram exposição a substancia 
não ocorreu a aparição da parte aérea. Resultados semelhantes foram observados por 
Lima e Torres (2009), que ao estudarem o efeito da salinidade em sementes de 
ZizyphusjoazeiroMart, observaram que o aumento da concentração salina provocou 
redução na germinação. Assim como, Barreto et al., (2010), Ferreira et al. (2013) e 
Gordim et al. (2012), que ao estudarem as espécies Mimosa caesalpiniifolia, 
Cedrelaodoratae Apeibatibourbou, respectivamente, observaram efeito deletério da 
salinidade na germinação. O acúmulo de sais no substrato reduz o potencial hídrico 
deste, ocasionando a indisponibilidade de água para a semente, sendo assim, a água 
não é absorvida pela semente reduzindo a germinação (Holanda et al., 2007). 
 
Conclusão 

 
As sementes de Pityrocarpa moniliformis são afetadas negativamente pelo estresse 
salino a partir de 200 mM de NaCl, sendo uma concentração bastante alta e a espécie 
tolerando bem o estresse. 
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TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UM EXPERIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA 

DURABILIDADE NATURAL DE MADEIRAS DA CAATINGA E COLETA INICIAL DE 

DADOS 

Resumo 

 

A Caatinga num todo apresenta grande importância social e econômica, considerando 
mais precisamente que a vegetação fornece recursos para subsistência de milhares de 
pessoas, especialmente como lenha e madeira. Sendo a durabilidade natural da 
madeira uma característica determinante para seu uso. Este trabalho teve como objetivo 
implantar um experimento visando determinar a durabilidade natural de espécies 
madeireiras da Caatinga em campo de apodrecimento. O experimento foi instalado na 
área de experimentação florestal da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias da UFRN, localizada no município de Macaíba-RN, Brasil. Foram 
confeccionadas para o experimento estacas medindo 5,0 x 2,5 x 50,0 centímetros (radial 
x tangencial x longitudinal), e peças roliças medindo 1 metro de comprimento e diâmetro 
médio entre 10 e 15 centímetros. Sendo implantadas 74 amostras de espécies da 
Caatinga, e 14 amostras de espécies exóticas para fins de comparação. As avaliações 
ainda serão realizadas periodicamente, até ocorrer o apodrecimento total das amostras. 
Cada avaliação será realizada de forma visual para determinação do índice de 
deterioração pelo critério subjetivo de notas, e por fim será determinado o percentual de 
perda de massa. Os resultados indicarão as espécies madeireiras com maior 
durabilidade natural nas condições do estudo e servirá como base para a sua melhor 
utilização. 

 
 
Palavras-chave: Semiárido. Campo de apodrecimento. Deterioração. Sabiá. Jurema-

preta. 

TITLE: Implementation of an experiment to determine the natural durability of the 

Caatinga woods and initial data collection. 

Abstract 

 

The Caatinga as a whole has great social and economic importance, considering more 
precisely that the vegetation provides resources for people's livelihood, especially as 
firewood and wood. The natural durability of wood is a determining feature for its use. 
This work aimed to implement a specialized experiment on the natural durability of 
Caatinga wood species in a rotting field. The experiment was installed in the forest 
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experimentation area of the Academic Unit Specialized in Agricultural Sciences at UFRN, 
located in the city of Macaíba-RN, Brazil. Stakes measuring 5.0 x 2.5 x 50.0 degrees 
(radial x tangential x longitudinal) were made for the experiment, and round pieces 
measuring 1 meter in length and average diameter between 10 and 15 inches. 74 of 
Caatinga species and 14 of exotic species are being implanted for comparison purposes. 
As described, it will still be carried out periodically, there will still be total decay of the ed. 
Each evaluation will be carried out visually to determine the deterioration index by the 
criterion of the grade criterion, and finally the percentage of mass loss will be determined. 
The results will indicate as wood species with greater natural durability under the 
conditions of the study and will serve as a basis for their best use. 

 
 
Keywords: Semiarid. Rotting field. Deterioration. Sábia. Black jurema. 

Introdução 

  

Dentre os seis biomas brasileiros, a Caatinga é o quarto maior em território nacional, 
ocupa uma área de 844.453 quilômetros quadrados, equivalente a 11% do Brasil, 
englobando 10 estados, dentre eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais (MMA, 2020). 

A Caatinga, apresenta um grande patrimônio biológico rico em biodiversidade de fauna 
e flora, muitas ainda pouco estudadas, além de abrigar cerca de 27 milhões de 
habitantes que vivem e dependem em sua maioria dos recursos do bioma para 
subsistência, como a lenha e madeira para construção de casas, currais, cercas, entre 
outros usos. (MMA, 2020). 

Ainda que as madeiras da Caatinga apresentem grande importância social e econômica, 
suas propriedades tecnológicas têm sido pouco estudadas. Dentre tais propriedades, a 
durabilidade natural da madeira é determinante para sua utilização (MELO et al., 2010). 
Quando aplicada em usos externos, a madeira estará suscetível ao ataque de diversos 
agentes biológicos, sendo os fungos e os cupins os responsáveis pelos maiores danos 

(STANGERLIN et al., 2013). 

A durabilidade natural da madeira está relacionada a vários fatores bióticos e abióticos, 
existindo ainda características intrínsecas da madeira, como sua constituição 
anatômica, composição química dos seus elementos estruturais, e ou presença de 
extrativos com atividades fungicida e inseticida, o qual influenciam nas madeiras em 
alta, média ou baixa resistência, sendo um dos fatores que designa a sua utilização 
especialmente em países tropicais (SILVEIRA et al., 2016; RUDMAN, 1967). 

Nesta perspectiva, para realizar uma correta utilização da madeira, é necessário avaliar 
a durabilidade natural da espécie por meio de ensaios específicos (VIDAL et al., 2015). 
Existem dois tipos de ensaios para avaliar o grau de durabilidade natural da madeira à 
ação de organismos deterioradores, os ensaios em laboratório e de campo (RIBEIRO 
12 et al., 2014). Apesar dos ensaios laboratoriais proporcionarem resultados num curto 
tempo, deve-se ter cuidados na análise pois as metodologias não reproduzem todas as 
interações, sinergismos e antagonismos, já os ensaios de campo apresentam 
resultados mais realísticos e confiáveis, pois são obtidos sob condições semelhantes 
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àquelas em que a madeira será utilizada, sendo o mais utilizado na análise da 
durabilidade natural da madeira (PILOCELLI et al., 2015; LEPAGE, 1983). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo geral implantar um experimento 
visando determinar a durabilidade natural de espécies madeireiras da Caatinga, a 
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (jurema-preta) e Mimosa caesalpiniaefolia Benth. 
(sabiá), em campo de apodrecimento de madeiras. 

 
Metodologia 

 

  

Instalação do experimento 

O experimento, também denominado campo de apodrecimento de madeiras, foi 
implantado na área de experimentação florestal da Unidade Acadêmica Especializada 
em Ciências Agrárias (UAECIA) - Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizada no município de Macaíba-RN, 

Brasil. 

Para a confecção das amostras de madeira foi utilizada a metodologia estabelecida pela 
IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), e descrita por Lepage 
(1970). Onde, as estacas ou corpos-de-prova são confeccionados utilizando-se o cerne 
da madeira das espécies utilizadas no estudo. Suas dimensões são 5,0 x 2,5 x 50,0 
centímetros (radial x tangencial x longitudinal), utilizando entre 9 e 12 repetições por 
espécie (tratamento), para uma boa representatividade dos resultados. Também foi 
utilizado peças roliças no estudo, medindo 1 metro de comprimento e diâmetro médio 
entre 10 e 15 centímetros. 

Todas as amostras foram identificadas com placas numeradas e dispostas para secar 
até atingirem massa constante (seca) para via de cálculo da perda de massa da 
madeira, e posteriormente serem implantadas no campo de apodrecimento. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. As amostras, tanto 
as estacas como as peças roliças, foram enterrados no solo até metade do 
comprimento, para as estacas foi utilizado o espaçamento de 50 centímetros entre as 
estacas e 1 metro entre fileiras, já para as peças roliças foi de 1 metro x 1 metro. 

Espécies utilizadas 

Foram utilizadas madeiras de Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (jurema-preta) e Mimosa 
caesalpiniaefolia Benth. (sabiá) provenientes da silvicultura, para cada espécie foram 
obtidas sete árvores, de onde foram retiradas as amostras, confeccionando tanto 
estacas como peças roliças, totalizando 74 amostras. Além destas espécies madeireiras 
da Caatinga, também foram utilizadas, para fins de comparação, madeiras roliças de 
espécies exóticas: clones híbridos de Eucalyptus urophylla x grandis (eucalipto não 
tratado) e madeira comercial de eucalipto tratado, comercializado em madeireiras locais, 
totalizando 14 amostras. 
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Avaliação das amostras 

Serão realizadas avaliações periódicas das amostras. Inicia-se retirando do a amostra 
do solo para avaliação, e após a limpeza superficial, é realizada a avaliação visual para 
determinação do índice de deterioração pelo critério subjetivo de notas sugerido por 
Lepage (1970) e apresentado no Quadro 1. 

  

Quadro 1. Classificação do nível de degradação da madeira em contato com o solo 
(LEPAGE, 1970). 

Nota nível de degradação 

10  Nenhum sinal de apodrecimento nem ataque de insetos 

9  Degradação superficial por fungos ou insetos 

7  Degradação evidente e profunda, mas restrita a pequenas áreas da amostra 

4  Degradação intensa, colonização interna por fungos ou insetos 

0  Quebra da amostra 

  

Para determinar o percentual de perda de massa, as amostras removidas serão 
pesadas em balança de precisão, com a finalidade de obter a massa final. Com base na 
massa inicial e final das amostras serão calculadas as perdas de massa a partir da 
seguinte equação: PM (%) = [(Mi – Mf)/Mi]*100. Onde: PM = perda de massa (%); Mi = 
Massa inicial (g); Mf = Massa final (g). Logo, quanto menor o resultado, mais resistente, 
e quanto maior o valor, menos resistente será a espécie. 

Análise dos resultados 

Os dados referentes aos índices de deterioração e a perda de massa serão analisados 
estatisticamente, sendo primeiramente submetidos a análise de variância com posterior 
comparação de médias. 

 

Resultados e Discussões 

 

  

O campo de apodrecimento de madeiras foi instalado (Figura 1), porém a avaliação 
inicial ainda não foi realizada pois há necessidade das amostras permanecerem no 
campo por no mínimo 6 meses para a coleta inicial de dados. 
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Comparando resultados obtidos em outros estudos, no qual foi utilizado as mesmas 
espécies instalada neste experimento, Almeida (2018), utilizou a M. caesalpiniifolia e 
avaliou a durabilidade natural de estacas da espécie em campo de apodrecimento 
durante sete meses, obtendo para a M. caesalpiniifolia um índice de deterioração de 
82,22 a 88,89 %, caracterizando como degradação superficial por fungos ou insetos. 
Observou-se também alterações na cor e na textura da madeira. O mesmo comparou 
os resultados da espécie com o Pinus, que obteve índice de deterioração de 13,33 %, 
uma degradação intensa e colonizada internamente por fungos ou insetos. Com relação 
ao percentual de perda de massa, variou entre 12,82 a 13,90 % para a M. caesalpiniifolia 
e 58,45 % para o Pinus. 

Similarmente, Costa (2019), utilizou a M. caesalpiniifolia no seu ensaio em campo de 
apodrecimento durante um período de 14 meses, obtendo um índice médio de 
deterioração para a M. caesalpiniifolia de 6,97, moderado a intenso, já para o Eucalyptus 
sp. (não tratado), foi de 1,56, perda total, e para o Eucalyptus sp. (tratado), 7,95, leve a 
moderado. Pode-se observar que o Eucalyptus sp. tratado apresentou-se bastante 
promissor, juntamente com a M. caesalpiniifolia. Para o percentual de perda de massa, 
a M. caesalpiniifolia apresentou 15,87 %, o Eucalyptus sp. (tratado) foi 16,88 % e o 
Eucalyptus sp. (não tratado) 48,55 %. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Batista (2020), em ensaio de campo num 
período de 12 meses, onde o índice de deterioração para M. caesalpiniifolia foi de 71,11 
%, já para a M. tenuiflora foi de 55,00 %, quanto a perda de massa, a M. caesalpiniifolia 
apresentou perda de 8,06 %, enquanto a M. tenuiflora, 10,89 %. 

 
Conclusão 

 
  
Visto que o presente estudo trata-se de um ensaio de campo, necessita-se de um certo 
período para a obtenção de resultados significativos, tornando necessário avaliações 
periódicas do campo de apodrecimento de madeiras, para obter produtos relevantes a 
respeito da durabilidade natural das madeiras da Caatinga nas condições do estudo, 
servindo também como base para sua melhor utilização. 
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Figura 1. Instalação do campo de apodrecimento de madeiras situado na área de 
experimentação florestal da UAECIA/UFRN. 
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TÍTULO: Análise de radiografias digitais de sementes de Urochloa decumbens com uso 

de um novo sistema especialista 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi desenvolver e avaliar a eficiência de um software 
especializado para análise de radiografias digitais de sementes de braquiária 
denominado SRAS (Sistema de Análise de Radiografia de Sementes). Cinco lotes de 
200 sementes de Urochloa decumbens cv. Basilisk foi obtido de lotes comerciais 
produzidos na safra 2018/2019. O experimento foi realizado no Departamento de 
Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, Brasil (20º 46' 
7'' S 42º 52' 05.6'' W) através da análise radiográfica das sementes utilizando o SRAS, 
pelo qual características físicas das sementes foram obtidas. As sementes foram 
submetidas a um teste de germinação após o teste de raios-X, no qual foram avaliadas 
variáveis relacionadas à qualidade fisiológica das sementes. Foi possível observar que 
as sementes com maior germinação e vigor apresentaram correlações fortes e 
significativas com algumas das variáveis físicas obtidas com o SRAS. Assim, uma alta 
correlação do comprimento das mudas e da densidade relativa das sementes é 
importante para validar o método de análise de imagens radiográficas das sementes 
para avaliar a qualidade das sementes. O SRAS é uma ferramenta eficiente para análise 
de radiografias digitais de sementes de braquiária. É capaz de gerar descritores que 
apoiam a análise morfométrica e as regiões internas das sementes, e os parâmetros 
físicos obtidos com a técnica têm estreita relação com a germinação e vigor das 

sementes. 

 
 
Palavras-chave: Espécie forrageira; imagens radiográficas de sementes; SARS. 

TITLE: Analysis of digital radiographs of Urochloa decumbens seeds using a new 

specialized system 

Abstract 

 

The objective of the present study to develop and evaluate the efficiency of a specialized 
software for analyzing digital radiographs of brachiaria seeds called SRAS (Seed 
Radiography Analysis System). Five lots of 200 seeds of Urochloa decumbens cv. 
Basilisk were obtained from commercial lots produced in the 2018/2019 harvest. The 
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experiment was carried out at the Agronomy Department of the Federal University of 
Viçosa, in Viçosa, Minas Gerais, Brazil (20º 46' 7'' S 42º 52' 05.6'' W) through 
radiographic image analysis of the seeds using SRAS by which physical characteristics 
of the seeds were obtained. The seeds were then submitted to a germination test after 
the X-ray test in which variables related to the physiological quality of the seeds were 
evaluated. It was possible to observe that the seeds with greater germination and vigor 
showed strong and significant correlations with some of the physical variables obtained 
using the SRAS. Thus, a high correlation of seedling length and relative seed density is 
important for validating the seed radiographic image analysis method to evaluate seed 
quality. SRAS is an efficient tool for analyzing digital radiographs of brachiaria seeds. It 
is capable of generating descriptors which support morphometric analysis and internal 
regions of the seeds, and the physical parameters obtained by using the technique have 
a close relationship with the germination and vigor of the seeds. 

 
 
Keywords: Forage species, radiographic images of seeds, SRAS. 

Introdução 

O Brasil é considerado mundialmente o maior produtor, consumidor e exportador de 
sementes forrageiras (Vigna et al., 2011). Dentre as espécies, está a Urochloa 
decumbens Stapf, uma planta de origem africana, com grande importância no mercado 
de sementes forrageiras, sendo muito procurada devido a sua rusticidade e fácil 

adaptação (Cardoso et al., 2014). 

Com a crescente demanda por forragens e o aumento da concorrência no mercado 
internacional, é necessário selecionar sementes de alta qualidade para estabelecer os 
campos de cultivo, parte fundamental do processo de produção A qualidade de uma 
semente é composta por vários atributos, dentre eles, o potencial fisiológico e essas 
informações são obtidas através de análises de germinação e vigor das sementes 
(Marcos-Filho, 2015). 

Muitas vezes, é difícil obter diretamente essas informações, devido ao longo tempo 
necessário para a execução dos testes e às restrições tecnológicas ligadas as análises 
(Elmasry et al., 2019). A comunidade científica, incluindo os agentes públicos e privados, 
têm buscado tecnologias não invasivas, capazes de melhor predizer a qualidade das 
sementes, de maneira rápida e não destrutiva (Grasso et al., 2018). Entre as inovações, 
o uso de imagens de raios-X tem se destacado entre as tecnologias ópticas mais 
utilizadas para visualização da morfologia interna das sementes. 

Recentemente, pesquisas mostraram a eficiência dessa técnica para identificação de 
anomalias embrionárias, danos causados por insetos, danos mecânicos, monitoramento 
do preenchimento interno e a análise da qualidade de maneira geral (Abud et al., 2018; 
Borges et al., 2019; Leão-Araújo et al., 2019). No entanto, um dos maiores desafios no 
estabelecimento dessa técnica, é tornar esses resultados menos subjetivos e mais 
rápidos. Com os recentes avanços das técnicas de processamento digital de imagens, 
é possível realizar essas avaliações com maior precisão, eliminando assim, 
interpretações subjetivas. Nesse sentido, as análises são realizadas com base na 
densidade de pixels, medida em escala de cinza, que é relacionada à morfologia interna 
das sementes, juntamente com as características de espaço livre (Abud et al., 2018). 
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Várias técnicas envolvendo o processamento digital de imagens estão disponíveis com 
grande potencial para serem aplicadas na análise de radiografias de sementes. No 
entanto, não se tem relatos da existência de sistemas especialistas voltados para a 
análise de imagens radiográficas de sementes de gramíneas forrageiras do gênero 
Urochloa. A automação da análise e extração de informações dessas imagens, 
relacionadas a qualidade das sementes, de forma rápida e eficiente, pode contribuir 
para aprimorar os testes laboratoriais, reduzindo assim, o tempo das análises e 
diminuindo os custos das avaliações. 

Considerando a importância do uso de técnicas automáticas e não destrutivas para 
análise de sementes, o objetivo do presente estudo foi desenvolver e avaliar a eficiência 
de um software especialista para análise de radiografias digitais de sementes de 
braquiária. 

 
Metodologia 

 

Foram utilizados cinco lotes de 200 sementes de Urochloa decumbens cv. Basilisk, 
obtidos de lotes comerciais produzidos na safra de 2018/2019. As sementes de cada 
lote foram fixadas individualmente em grupos de 50 sementes em papel adesivo. Após 
esse procedimento, as lâminas de papel adesivo contendo as sementes foram 
introduzidas no equipamento de raios-X modelo Faxitron MX-20 (Faxitron X-ray Corp. 
Wheeling, IL, EUA) para obtenção das imagens radiográficas. A configuração do 
dispositivo foi ajustada para a tensão de 20 kV, o período de radiação utilizado foi 10 
segundos, com distância focal ajustada para 27,8 cm das sementes. A calibração do 
controle de imagem foi definida em 16383 (largura) x 2296 (centro). O armazenamento 
das imagens foi feito com os arquivos no formato TIFF (Tagged Image File Format) e 
em seguida, as imagens radiográficas foram analisadas. 

O SARS é uma ferramenta gratuita e de fácil utilização para as análises de sementes. 
Baseia-se na avaliação automatizada do vigor das sementes a partir do processamento 
digital de imagens, que gera informações sobre as suas características físicas. O 
software permite o processamento de imagens radiográficas de braquiária e está sendo 
aperfeiçoado para a avaliação de outras culturas. O algoritmo foi desenvolvido utilizando 
técnicas do processamento digital de imagens e projetado para otimizar e automatizar 
análise de imagens. Em breve o software poderá ser baixado gratuitamente no site do 
Grupo de Estudo em Tecnologia de Sementes da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, juntamente com um banco de dados completo. 

Realizou-se a análise das imagens radiográficas no software SARS (Sistema 
Automatizado para Análise de Radiografias de Sementes). É uma ferramenta projetada 
em linguagem MATLAB, que foi desenvolvida para executar de forma automática 
análises de imagens radiográficas de sementes de Urochloa. No procedimento de 
análise utilizando o SARS, o analista informou a quantidade de sementes contidas na 
amostra, carregou a métrica e em seguida determinou o valor para calibração da 
distância focal entre as sementes e o raios-X. A partir disso, o software converteu os 
valores em pixels para milímetros e após isso, o sistema foi capaz de gerar 12 variáveis, 
descritas na Tabela 1. 
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O software foi capaz de analisar as sementes em três grandes categorias: 1 - Bem 
formadas, 2 - Malformadas e 3 - Vazias. Além disso, dentre as sementes com boa 
formação, o sistema permitiu ainda a identificação das irregularidades presentes no 
embrião a partir de uma malha convexa, gerando valores percentuais destas 
irregularidades, que determinaram se as sementes foram acometidas por algum tipo de 
dano, como mecânico. 

O sistema ofereceu ainda, uma opção de visualização em 3D das sementes analisadas. 
A ferramenta abriu uma janela adicional que permitiu ao usuário gerar um modelo em 
3D point cloud da semente, referindo-se a um conjunto de pontos expressos em um 
mesmo sistema de coordenadas (Figura 1). 

Após a obtenção das imagens radiográficas, utilizando as mesmas sementes, foram 
montados os testes para determinar seu potencial fisiológico. Para realização do teste 
de germinação, as sementes foram distribuídas em caixas transparentes (11 x 11 x 3 
cm) do tipo gerbox, contendo duas folhas de papel para germinação (Germitest®) no 
fundo, umedecidas com solução de KNO3. As caixas foram acondicionadas em 
germinador a 20-35 ºC, por 21 dias. As sementes germinadas foram contabilizadas 
diariamente. Considerou-se germinadas, as sementes que apresentaram a radícula 
igual ou superior a 2 mm. Na contagem final, classificaram-se as sementes em 
germinadas (com protrusão radicular acima de 2 mm) e não germinadas (aquelas sem 
protrusão radicular até 21 dias de avaliação e/ou inviáveis). As plântulas formadas foram 
caracterizadas em normais (as que apresentavam todas as estruturas bem 
desenvolvidas) e anormais (com pouco desenvolvimento ou defeituosas). 

O índice de velocidade de germinação foi realizado conjuntamente ao teste de 
germinação, efetuando-se diariamente as contagens. O índice de velocidade de 
germinação foi calculado empregando-se a fórmula proposta por Maguire (1962). 

Além disso, também foi observado o comprimento das plântulas ao final da germinação, 
sendo esta análise executada a partir de imagens das plântulas normais obtidas no teste 
de germinação, que foram processadas no software ImageJ®, sendo os resultados 
expressos em milímetros (mm) por plântula. 

Como também, foi possível obter os índices de crescimento, uniformidade, vigor e vigor 
corrigido. Esses índices foram propostos por Sako et al. (2001), exceto o índice de vigor 
corrigido, que foi proposto por Medeiros & Pereira (2018). 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com cinco 
lotes de 50 sementes em quatro repetições. Os dados foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA) e as médias obtidas foram analisadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 
Em seguida, os coeficientes de correlação de Pearson (r) foram calculados entre todos 
os testes de avaliação fisiológica e as análises automatizadas das sementes, em que a 
significância dos valores foi determinada pelo teste t (p ≤ 0.05). O software utilizado nas 

análises estatísticas foi o R (R Core Team, 2019). 

 
Resultados e Discussões 
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Na Figura 2 observa-se a tela do software, na qual encontra-se a imagem de uma 
radiografia, contendo 50 sementes, que foi carregada e processada pelo SARS. Na 
imagem, também foi possível observar o percentual de sementes bem formadas, 
malformadas, vazias, com danos mecânicos e por predação. 

As configurações utilizadas no aparelho de raios X foram adequadas para gerar imagens 
com bom contraste entre as regiões de interesse das sementes e fundo da imagem. De 
acordo com a Figura 2, o software SARS determinou todos os descritores de cada 
semente das repetições, inclusive a porcentagem de sementes bem formadas, 
malformadas, vazias e com dano mecânico, como exibe a imagem a seguir. 

Os resultados das médias das variáveis obtidos por meio da análise radiográfica de 

sementes a partir da utilização do SARS são apresentados na Tabela 2. 

Observou-se diferenças significativas para as características, entre os lotes testados. 
As variáveis área, perímetro, circularidade, densidade integrada, altura, largura e solidez 
variaram de 5,46 a 6,11 mm², 40,96 a 50,58 mm, 0,41 a 0,47mm, 0,55 a 0,60 mm, 1,28 

a 1,37 mm e 0,92 0,94 mm, respectivamente (Tabela 2). 

Essas variáveis foram recentemente utilizadas em pesquisas com sementes, pois 
apresentam alto potencial para análise de qualidade de lotes, já que podem estar 
relacionadas com os atributos fisiológicos, como germinação e comprimento de 
plântulas (Abud et al., 2018; Medeiros et al., 2018). As variáveis densidade relativa e 
integrada são calculadas por meio dos valores de cinza de cada pixel da imagem, sendo 
capazes de demonstrar a integridade dos tecidos das sementes e o quão resistentes 
estão à passagem dos raios-X, uma vez que, tecidos bem formados e sem danos, 
apresentam maior resistência à passagem de fótons de raios-X através da semente. 
Esses feixes podem ser transmitidos, espalhados (dispersão de Compton) ou 
absorvidos (colisão fotoelétrica) quando colidem sobre um objeto (Medeiros et al., 2018; 
Kotwaliwale et al., 2014). 

Em estudos com raios X em sementes, alguns autores sugerem a importância de se 
avaliar a parte interna da semente que o embrião ocupa, presença de danos mecânicos, 
manchas que indicam deterioração dos tecidos (malformação) das sementes e 
sementes bem formadas (Marchi & Gomes Junior, 2017). Essas variáveis, foram 
aplicadas e calculadas por meio do software SARS. No entanto, os descritores citados 
anteriormente, estão diretamente ligados a densidade relativa, visto que, os menores 
níveis de cinza resultantes nas imagens radiográficas, são originados a partir de 
sementes deterioradas ou com menor preenchimento. Dessa forma, a radiografia 
apresenta menores níveis de radiopacidade (claro) e maiores de radioluminescência 
(escuro), podendo ser quantificados a partir da densidade relativa (Medeiros et al., 
2018). 

Além desses parâmetros, outros descritores como porcentagem de área e densidade 
integrada estão diretamente relacionados ao preenchimento e densidade de tecido de 
reservas. Essas características são importantes do ponto de vista fisiológico, por 
estarem ligadas a um bom estabelecimento inicial de plântulas no campo (Finch-Savage 
& Bassel, 2016). 

Segundo Kotwaliwale et al. (2014), o contraste utilizado na calibração do equipamento, 
deve ser ajustado em todas as imagens, visando a padronização das sementes obtidas 
de diferentes radiografias, para que seja possível frisar uma comparação entre suas 
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densidades relativas. Essa variável pode ser influenciada por objetos que apresentam 
maior densidade, como resquícios de frutos, pedras e outros tipos de impurezas. Por 
fim, é importante saber que diferentes sistemas de raios-X, embora utilizando 
configurações análogas de energia e corrente elétrica, podem produzir resultados não 
semelhantes, devido aos tipos de detectores de raios-X utilizados (Kotwaliwale et al., 
2014). 

Em relação às variáveis densidade relativa e densidade integrada foi possível ranquear 
os lotes em até 3 níveis. As variáveis bem formadas, malformadas e vazias (Tabela 2), 
apresentaram respectivamente, valores variando de 33 a 48%, 3 a 22% e 4 a 8%. Além 
disso, as sementes danificadas variam de 5 a 12%, isto quer dizer que, os lotes 3, 4 e 
5, apresentaram alta integridade no preenchimento embrionário de sementes. Também 
é possível quantificar o preenchimento e espaço vazio das sementes, de acordo com 
sua qualidade fisiológica, utilizando softwares como ImageJ® e o Tomato Analyzer® 
(Gomes-Junior et al., 2013; Medeiros et al., 2018). 

A qualidade de produtos agrícolas, pode estar diretamente ligada à sua estrutura 
interna, principalmente as das sementes (Du et al., 2019). A aplicação da técnica de 
raios-X tem sido cada vez mais utilizada por ser um método não destrutivo e capaz de 
acessar informações sobre estruturas internas das sementes, sendo indicado pela 
International Seed Tetsing Association (ISTA, 2019). Entretanto, mesmo trazendo 
resultados promissores, as análises de imagens radiográficas podem ser lentas, sujeitas 
à erros e impraticáveis em larga escala (Medeiros et al., 2020). Com base nisso, os 
resultados obtidos pelo SARS indicam sua potencialidade como ferramenta de fácil 
utilização para análise de imagens radiográficas de sementes de braquiária, 
possibilitando uma análise mais rápida e precisa, do que a realizada pelo analista. É 
importante observar que esses resultados demonstram a eficiência dessa ferramenta 
para estudos de características físicas de integridade embrionária da semente. 

Para a protrusão radicular (Tabela 3) observou-se alto desempenho dos lotes 3, 4, e 5 
e baixo desempenho 1 e 2. Já para a variável plântulas normais, os lotes 3, 4 e 5, 
obtiveram desempenho superior, o lote 2, intermediário e o lote 1, desempenho inferior; 
O mesmo ocorreu no índice de velocidade de germinação (Tabela 3). Considerando 
protrusão radicular, plântulas normais e índice de velocidade de germinação, apenas os 
lotes 3, 4 e 5 estariam aptos a serem comercializados no Brasil, conforme os padrões 
oficiais de produção e comercialização de sementes de gramíneas forrageiras (Brasil, 
2008). 

Consideram-se as variáveis relacionadas à velocidade de germinação e comprimento 
de plântulas manifestações de vigor das sementes e, de forma prática, lotes que 
apresentam germinação rápida e uniforme trazem maiores vantagens para o 
estabelecimento da cultura em campo (Finch-Savage & Bassel, 2016). 

Ao realizar a análise das plântulas, observaram-se diferenças entre os lotes nos testes 
citados anteriormente. Observou-se que o comprimento de plântulas (Tabela 3), 
separou os lotes em 3 níveis, alto (lote 3), intermediário (lote 2) e baixo vigor (1, 4 e 5). 
O índice de crescimento ranqueou os lotes em 3 grupos, sendo que, o lote 3 apresentou 
melhores resultados, o lote 2, respostas intermediárias e os lotes 1, 4 e 5, resultados 

mais baixos. 
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No índice de uniformidade (Tabela 4), os lotes foram separados em materiais de maior 
desempenho (lote 3, 4 e 5), desempenho intermediário (lote 2) e menor desempenho 

(lote 1). 

Alguns autores destacaram que a uniformidade (Tabela 4) no crescimento de plântulas 
é uma característica que, necessariamente, precisa ser levada em consideração na 
avaliação de lotes de sementes, de forma que é útil para o fornecimento de informações 
sobre o grau de deterioração, potencial de crescimento inicial e uniformidade de 
emergência de plântulas (Leão-Araújo et al., 2017; Silva et al., 2017; Medeiros et al., 
2018). 

Os índices de vigor e vigor corrigido (Tabela 4) foram considerados parâmetros 
sensíveis para detectar diferenças entre os lotes, em pelo menos três níveis de vigor, 
sendo que o lote 3 foi classificado como o melhor, os lotes 2, 4 e 5 como intermediários 
e o lote 1, o pior. Segundo Medeiros & Pereira (2018), o índice de vigor corrigido, 
consegue realizar com maior eficiência o balizamento dos resultados do índice de vigor 
proposto por Sako et al. (2001), visto que, é realizado um ajuste baseado na 
germinação, oferecendo assim, um resultado mais representativo da qualidade 
fisiológica das sementes. 

De modo geral, os resultados obtidos para os cinco lotes apresentaram diferenças 
significativas no potencial fisiológico das sementes, isto é, observaram-se diferenças no 
percentual de germinação e vigor (Tabela 3 e 4). Além disso, também se detectou 
diferenças significativas entre os lotes, quando considerados os parâmetros físicos 
analisados a partir das imagens de raios-X, como área, perímetro, circularidade, 
densidade relativa, altura, largura, sementes bem formadas, malformadas e vazias 
(Tabela 2). Objetivando analisar possíveis relações entre as variáveis físicas, obtidas 
através da análise de imagens radiográficas, com os parâmetros de natureza fisiológica, 
obtidas por meio do teste de germinação e de crescimento de plântulas, realizou-se a 

análise de correlação, apresentada na Figura 4. 

As análises radiográficas de imagens foram utilizadas no monitoramento das alterações 
nas características físicas das sementes, que em seguida foram correlacionadas com o 
potencial fisiológico. 

Na Figura 4 observou-se que os lotes de sementes com maior germinação e vigor 
apresentaram correlações fortes e significativas com algumas das variáveis físicas 
obtidas com as análises do SARS de radiografias das sementes. Entre estas, estão: 
densidade relativa, densidade integrada, altura, largura, solidez, área, perímetro, 

sementes bem formadas e malformadas. 

De modo geral, os resultados apresentados na correlação, apresentam a eficiência da 
técnica de análise automatizada de imagens radiográficas, por meio do SARS, para 
obtenção das características físicas de sementes de braquiária e uma possível relação 
desses parâmetros físicos com aspectos fisiológicos. Na validação do método de análise 
de imagens radiográficas para avaliação do potencial fisiológico de sementes, é 
importante uma alta correlação do comprimento de plântulas e a densidade relativa das 
sementes (Abud et al., 2018). A análise de correlação entre essas variáveis, pode indicar 
que o uso desse método garante a eficiência para estimar o desenvolvimento das 

plântulas de Urochloa decumbens cv. Basilisk. 
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Os parâmetros densidade relativa, densidade integrada, altura, largura, solidez, área, 
perímetro, sementes bem formadas e malformadas estão relacionados ao formato das 
sementes, e apresentaram eficiência no desempenho das plântulas (Figura 4). Uma vez 
que a deterioração das sementes, os danos mecânicos e o menor enchimento 
embrionário possuem importante contribuição para menor valor de radiolucência 
(escuro), tornam menor o valor de cinza e, consequentemente, a densidade relativa é 
reduzida. Assim, as sementes que com maior densidade relativa, tendem a apresentar 
maior potencial fisiológico. 

É importante observar que o uso de metodologias para avaliar qualitativamente as 
sementes no Brasil, ao longo dos últimos anos, vem sendo melhoradas e são 
consideradas boas ferramentas, menos subjetivas, mais rápidas e que são capazes de 
reduzir os custos no armazenamento de sementes e em programas de produção de 
mudas (Medeiros et al., 2018). As empresas produtoras de sementes têm utilizado 
testes como a germinação e comprimento de plântulas em processos decisórios para 

estabelecer estratégias de comercialização de lotes de sementes (Marcos-Filho, 2015). 

Entretanto, esses testes podem apresentar limitações relacionadas ao tempo gasto para 
obtenção dos resultados, erros inerentes à subjetividade das avaliações, além de serem 
testes destrutivos (Huang et al., 2015; Rahman & Cho, 2016). De acordo com a RAS 
(Brasil, 2009), para realização do teste de germinação na espécie braquiária, são 
necessários 21 dias de avaliação. Porém, recentemente foi proposto por Jeromini et al. 
(2018) a avaliação do vigor de sementes de braquiária em sete dias por meio da análise 
computadorizada de plântulas. 

Tendo em vista os resultados obtidos neste estudo, foi possível observar que o software 
SARS foi capaz de avaliar características físicas das sementes, como área, perímetro, 
largura, solidez, circularidade, densidade integrada e relativa e que existe uma relação 
entre essas com o potencial fisiológico, podendo ser utilizada para evidenciar as 
diferenças de qualidade entre lotes de sementes de Urochloa decumbens cv. Basilisk. 
Portanto, o software SARS configura-se como ferramenta promissora e, com o seu 
aprimoramento, criam-se novas perspectivas para sua aplicação no setor forrageiro, 
garantindo maior eficiência na análise e tomada de decisões da indústria sementeira. 

  

 
Conclusão 

 

O SARSé uma ferramenta eficiente para análises de radiografias digitais de sementes 
de braquiária. Esta ferramenta é capaz de gerar descritores que dão suporte a análises 
morfométricas e de regiões internas das sementes de Urochloa decumbens Stapf cv. 
Basilisk. Os parâmetros físicos obtidos com o uso da técnica apresentam estreita 
relação com a germinação e vigor das sementes. 
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Tabela 1: Lista de descritores gerados pela análise de imagens radiográficas de 
sementes. 
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Figura 1 - Modelo em 3D point cloud das estruturas teciduais da semente apresentado 
pelo SARS. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4031 

 

 

Figura 2 – Tela mostrando o resultado do processamento no SARS de uma imagem 
radiográfica digital contendo 50 sementes. 
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Tabela 2. Valores médios das variáveis obtidos por meio da análise automatizada de 
radiografias de imagens de cinco lotes de sementes de U. decumbens com o uso do 

SARS. 
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Tabela 3. Valores médios obtidos para as variáveis fisiológicas obtidas por meio dos 
testes de germinação, IVG e comprimento total originadas de cinco lotes de sementes 

de Urochloa decumbens Stapf cv. Basilisk. 

 

 

Tabela 4. Valores médios obtidos para o crescimento total e índices de crescimento e 
vigor através da análise de imagens de plântulas originadas de cinco lotes de sementes 
de Urochloa decumbens. 
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Figura 3 - Análise de correlação das variáveis físicas obtidas por meio da análise 
radiográfica de sementes com o SARS e das análises fisiológicas. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ESTUFA SOLAR PARA SECAGEM DE MADEIRA DE 

Mimosa tenuiflora (JUREMA PRETA) 

Resumo 

Com grande procura na indústria e comércio local nordestino por madeira, a jurema 
preta (Mimosa tenuiflora) é um forte indicativo de utilização da região. Portanto, o 
objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento das toras de jurema preta em 
secagem de estufa solar. Das madeiras colhidas no município de Macaíba/RN, foram 
selecionadas toras de 1,50 m de comprimento, e separadas em quatro classes por suas 
respectivas circunferências. Posteriormente, identificadas, pesadas e levadas para a 
secagem em estufa solar, onde foram pesadas durante o período de quinze em quinze 
dias, totalizando 105 dias. Após trinta dias, as toras iniciaram a estabilidade da umidade. 
Dessa forma, a estufa solar mostra-se um método alternativo de secagem de toras de 
nativas para a região, minimizando as influências da umidade externa da estufa. 
 
Palavras-chave: Secagem de toras. Bioma Caatinga. Nordeste do Brasil. 

TITLE: USE OF SOLAR GREENHOUSE FOR DRYING WOOD OF Mimosa tenuiflora 

(JUREMA PRETA) 

Abstract 

With great demand in the Northeastern industry and local wood trade, the black jurema 
(Mimosa tenuiflora) is a strong indication of the region's use. Therefore, the objective of 
this work was to analyze the behavior of black jurema logs in solar greenhouse drying. 
From the woods harvested in the municipality of Macaíba / RN, logs of 1.50 m in length 
were selected, and separated into four classes by their respective circumferences. Later, 
they were identified, weighed and taken to dry in a solar oven, where they were weighed 
during the period of fifteen in fifteen days, totaling 105 days. After thirty days, the logs 
began to stabilize in moisture. Thus, the solar greenhouse is an alternative method of 
drying logs native to the region, minimizing the influences of the external humidity of the 
greenhouse. 

 

Keywords: Wood drying. Caatinga biome. Northeast of Brazil. 

Introdução 
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O bioma Caatinga é para o Nordeste brasileiro uma fonte de recurso econômico e social. 
A exploração da madeira está ligada diretamente a estacas, mourões e a geração de 
energia. A lenha para base energética é utilizada na produção dos segmentos: 
cerâmicas, queijarias, panificadoras, carvoarias, casas de farinha, docerias, indústria de 
laticínios, caieiras, mineração, têxtil, entre outros (Agência de Desenvolvimento 
Sustentável do Seridó, 2008). As principais espécies utilizadas de áreas nativas da 
Caatinga são: a catingueira (Caesalpinia pyramidalis), o juazeiro (Ziziphus joazeiro), o 
angico (Anadenanthera colubrina), a aroeira (Myracrodruon urundeuva), a jurema preta 
(Mimosa tenuiflora), entre outras (DRUMOND et al., 2000). 

Para utilizações industriais/comerciais, há necessidade de retirada de água da madeira, 
esse processo evita alterações do material. Brand & Muñiz (2010), recomendam a 
secagem da biomassa, devido a madeira recém-colhida apresentar quantidades 
elevadas de umidade, podendo reduzir a conversão da biomassa em energia. Outro 
ponto relevante da secagem é nos custos de transporte da madeira, a biomassa com 
água aumenta o valor a ser transportado, pois um dos fatores para o custo do transporte 
da madeira segundo Alves et al. (2013), é a capacidade de carga de cada veículo. 

A secagem de madeira pode ser feita ao ar livre (natural) ou manipulada (artificial). No 
modelo de secagem artificial, podem-se obter maiores velocidades de secagem e 
menores teores de umidade pela possibilidade de controle das condições ao qual a 
madeira estará exposta, via sistemas de aquecimento e circulação forçada do ar. A 
secagem em estufa solar é uma alternativa a essa manipulação do ambiente, onde, o 
aquecimento acontece através da passagem dos raios solares na cobertura 
transparente e as perdas de calor são minimizadas pelos fechamentos da estufa, assim 
como a colocação de paredes duplas de plástico ou vidro (STANGERLIN et al., 2009). 

Em função das altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar encontrada na região 
Nordeste do Brasil, esta pesquisa visou utilizar esses recursos ambientais como aliados 

no processo de secagem da madeira de Mimosa tenuiflora em uma estufa solar. 

 
Metodologia 

 
As toras de madeira de Mimosa tenuiflora utilizadas neste estudo foram retiradas de um 
plantio homogêneo experimental localizado no município de Macaíba/RN. O município 
está a uma altitude média de 11 metros, apresenta clima do tipo tropical chuvoso 
segundo a classificação de Köppen, precipitação pluviométrica anual em torno de 800 
mm, e temperaturas médias anuais de 21,7°C. Os solos da região são classificados 
como Podzólico Vermelho Amarelo e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico. 
As toras selecionadas encontravam-se nas classes de circunferência da ponta mais 
grossa da tora, denominadas de classe 1 (15-20 cm), classe 2 (21-25 cm), classe 3 (26-
30 cm) e classe 4 (35-40 cm). As toras foram seccionadas com 1,5 m de comprimento, 
identificadas e colocadas para a secagem na estufa solar por um período de 105 dias. 
As toras foram empilhadas aleatoriamente na estufa. Antes da secagem, foram 
retiradas, de cada tora, amostras correspondentes a um disco de cada extremidade com 
aproximadamente 3 cm de espessura. O material, depois de identificado, foi pesado no 
próprio local com uma balança digital de 0,01 g de precisão, acondicionado em saco 
plástico e enviado ao Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais da UFRN. 
Posteriormente, os discos foram secos em estufa a 103±2°C até massa constante para 
determinação da umidade inicial conforme a Norma NBR 11941/2003, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2003). Considerou-se como estimativa da 
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umidade inicial de cada tora a média dos dois discos correspondentes, conforme 
metodologia proposta por Rasmussen (1961). A umidade inicial foi obtida para todos os 
discos a partir da Equação 1: 

Ui=(Mu−Ms)Ms*100 

Em que: Ui: umidade inicial (%); Mu: massa úmida (g); Ms: massa anidra (g). 
Após a obtenção da umidade inicial, determinou-se a massa inicial das toras através de 
pesagens individuais com o auxílio de uma balança mecânica com capacidade de 300 
kg e precisão de 0,2 kg. Em seguida, com pesagens periódicas a cada 15 dias, foi 
possível estabelecer a variação da umidade das toras até que todas as classes 
atingissem o ponto de saturação das fibras (30%), conforme a Equação 2: 

Ua=Ma*(Ui+100Mu)−100 

Em que: Ua: umidade atual (%); Ma: massa atual da tora (kg); Ui: umidade inicial média 
estimada a partir dos discos (%); Mu: massa úmida inicial da tora (kg). 

 

Resultados e Discussões 

 

O teor de umidade de cada tora e os respectivos dias de secagem em estufa solar no 
período de 105 dias, encontram-se na figura 1. Observa-se que com quinze dias de 
secagem, ocorreu uma grande perda de umidade em todas as classes de circunferência, 
havendo um considerável decréscimo até os 30 dias. Após o período de 30 a 45, obteve-
se uma constância na umidade da Mimosa tenuiflora, iniciando a estabilização em 
menos de 10% de umidade das toras. Souza (2015), ao avaliar secagem de toras em 
estufa solar, constatou que o teor de umidade inicial médio para a madeira de 
Eucalyptus dunni foi de 82,98% e após 30 dias, o teor de umidade final de 12,84%, 

sendo assim, semelhantes ao encontrado nesta pesquisa. 

A utilização da estufa aumenta a eficiência da secagem, pois, diminui a oscilação da 
umidade que ocorre ao utilizar o método de secagem ao ar livre, assim, não 
acrescentando umidade as toras em tempos chuvosos. 

Como apresentado na figura, não houve variação relevante relacionada a classe de 
circunferência da espécie com o período de secagem. 

 

 

Conclusão 

 

A secagem de toras de Mimosa tenuiflora em estufa solar no Estado do Rio Grande do 
Norte, levam em torno de trinta dias para estabilizar a umidade da madeira. Sendo uma 
alternativa para os produtores locais, por minimizar as influências da umidade externa 

da estufa nos períodos de precipitação. 
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Figura 1. Relação entre o teor de umidade de toras de Mimosa tenuiflora com diferentes 
circunferências e o tempo de secagem em estufa solar. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA DIETA COM DIFERENTES PROPORÇÕES 

DE VOLUMOSO/CONCENTRADO PARA OVINOS DE ALTO POTENCIAL GENÉTICO 

EM CONFINAMENTO. 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a viabilidade econômica das dietas com diferentes níveis de óleo 
residual de fritura-ORF (0, 6 e 9%) para ovinos em confinamento. Foram utilizados 18 
ovinos castrados, ½ Santa Inês x ½ Dorper, com idade média de 210 dias, distribuídos 
em delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos e seis repetições. Os 
animais ficaram confinados por um período de 44 dias, após 10 dias de adaptação, 
pesados no início e final do período do experimento. A dieta utilizada foi composta de 
volumoso e concentrado na proporção 40:60, ad libitum. As rações foram fornecidas 
duas vezes ao dia, às 8h e 15h, com ajuste de fornecimento diário com o objetivo de 
proporcionar sobras de no mínimo 10% da matéria seca (MS) fornecida por dia. As 
sobras do dia anterior foram pesadas antes do fornecimento da dieta para cálculo do 
consumo médio diário. Para análise econômica foram considerados os gastos com a 
alimentação, o custo com a aquisição dos cordeiros e a receita bruta proveniente de 
diferentes formas de comercialização das carcaças frias: carcaça inteira, feira e boutique 
de carnes. Notou-se um aumento no custo de produção e um decréscimo no 
desembolso pago pelas rações das dietas, de forma linear, à medida em que ia sendo 
feito a inclusão do ORF. O tratamento sem adição de óleo apresentou um menor custo 
de produção e uma maior produção de carcaça fria, tornando-o assim, nestas 
condições, inviável a inclusão de óleo na alimentação de ovinos em confinamento. 
 

Palavras-chave: sustentabilidade, ovinos, lipídio, nutrição. 

TITLE: ECONOMIC EVALUATION OF THE DIET WITH DIFFERENT 

BULKY/CONCENTRAT PROPORTIONS FOR SHEEP IN HIGH GENETIC POTENTIAL 

IN CONFINEMENT. 

Abstract 

The objective was to evaluate the economic viability of diets with different levels of 
residual frying oil- RFO (0, 6 and 9%) for sheep in confinement.. Eighteen castrated 
sheep were used, ½ Santa Inês x ½ Dorper, with an average age of 210 days, distributed 
in a completely randomized design with three treatments and six replications. The 
animals were confined for a period of 44 days, after 10 days of adaptation, weighed at 
the beginning and end of the experiment period. The ration used was composed of 
roughage and concentrate in the proportion 40:60, ad libitum. The rations were supplied 
twice a day, at 8 am and 3 pm, with daily supply adjustment in order to provide leftovers 
of at least 10% of the dry matter (DM) supplied per day. The leftovers from the previous 
day were weighed before supplying the diet to calculate the average daily consumption. 
For economic analysis, food expenses, the cost of acquiring lambs and gross revenue 
from different ways of commercialization cold carcasses were considered: whole 
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carcass, fair and meat boutique. There was an increase in the cost of production and a 
decrease in the disbursement paid for the diets' rations, in a linear manner, as the 
inclusion of the RFO was being made. The treatment without the addition of oil showed 
a lower production cost and a higher cold carcass production, thus making it like 
impossible, under these conditions, to include oil in the feed of confinement sheep. 
 

Keywords: sustainability, sheep, lipid, nutrition. 

Introdução 

O mercado consumidor de carne ovina tem se tornado cada vez mais exigente quanto 
a qualidade do produto fornecido. Com isso, ovinocultores tem buscado cada vez mais 
intensificar seus sistemas de produção objetivando diminuir a idade de abate dos 
animais, atendendo aos anseios do mercado consumidor. Uma das formas de 
intensificar o sistema de produção é por meio do confinamento para terminação, que 
proporciona melhor controle da dieta, melhor acabamento de carcaça, redução na idade 
de abate, menor taxa de mortalidade, bem como, redução do ciclo da atividade. Esta 
também caracteriza-se pelo aumento do uso de alimentos concentrados, acarretando a 
elevação de custos da dieta que podem ter consequências na margem de lucro ao final 
do ciclo produtivo. De acordo com Barros et al., 2009, a alimentação de animais em 
confinamento é responsável pela maior parte dos custos desse sistema. Dessa forma, 
o uso de alimentos alternativos é uma possibilidade de redução dos custos de produção. 
O milho, um dos componentes da dieta, e sendo ele fonte de carboidratos não 
estruturais é, por regra, o ingrediente energético principal que forma a dieta de 
ruminantes confinados. Todavia, pode ser inserido nessa dieta outras fontes energéticas 
mais baratas e que apresentem teores de energia maior que os carboidratos, tendo 
como exemplo os lipídios, que tem a capacidade de apresentar teor de energia até 2,25 
vezes maior que os carboidratos. Ou seja, como descreve Paula et al., 2012, a 
suplementação lipídica é uma alternativa que promove aumento da densidade 
energética das rações, podendo resultar em maior peso ao abate dos animais. Uma das 
fontes de lipídeos são os óleos vegetais residuais, que podem ser oriundos tanto de 
estabelecimentos domésticos como de estabelecimentos industriais, que se utilizam dos 
óleos vegetais refinados no preparo de alimento. Segundo MEDEIROS et al.,2015, além 
de compor a dieta, sua utilização reduz o custo com ração, possibilita a redução do 
incremento calórico e possivelmente os animais tendem a apresentar uma melhor 
conversão alimentar, especialmente em regiões quentes. Portanto, sabendo que essas 
regiões podem contribuir de forma negativa no conforto térmico dos animais, a inclusão 
de fontes lipídicas atua ainda como ferramenta para diminuir a influência de fatores 
abióticos sobre eles. Outro ponto positivo da utilização de lipídeos na dieta de ovinos 
em confinamento é a diminuição da possibilidade de ocorrência de distúrbios 
metabólicos provenientes de dietas ricas em amido com altas proporções de grãos 
PAULA et al., 2012. O óleo vegetal após ser usado e descartado de forma errônea pode 
causar grandes transtornos ao meio ambiente. No Brasil, a estimativa de produção 
chega ser de três bilhões de litro de óleo vegetal comestível por ano, e apenas 2,5% 
desse total são reutilizados para alguma finalidade (ABIOVE, 2012). Tendo em vista sua 
alta capacidade de poluição, caso descartado de maneira incorreta, os danos causados 
são significativos ao meio ambiente, como a impermeabilização do solo, causando 
enchentes, entupindo ralos e canos e contaminando os lençóis freáticos (MIGUEL; 
FRANCO, 2014). Além disso, após o contato com a água, forma uma superfície 
impedindo a entrada de luz solar, tende a diminuir a fotossíntese, o oxigênio dissolvido 
e, por consequência, desencadear a morte da fauna local (QI et al., 2009). Diante disso, 
o uso de óleo proveniente de frituras de pastelarias, restaurantes, food trucks, e outros 
estabelecimentos, surge como possibilidade de inclusão na dieta destes animais com o 
objetivo de reduzir a quantidade de ingredientes tradicionais de alto custo na ração, 
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promover maior ganho de peso, reduzir a idade de abate, além de contribuir com um 
descarte mais adequado deste ingrediente, amenizando seu impacto no meio ambiente. 
Destarte, este trabalho buscou avaliar a viabilidade econômica da dieta de cordeiros em 
confinamento alimentados com diferentes níveis de inclusão de óleo residual de fritura. 
 
Metodologia 

 
O experimento foi conduzido no Setor de Ensino e Pesquisa em Pequenos Ruminantes-
SEPER da Unidade Acadêmica Especializada nas Ciências Agrárias (UAECIA) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, localizada em Macaíba/RN. 
Foram utilizados 18 ovinos castrados, ½ Santa Inês x ½ Dorper, com idade aproximada 
de 210 dias e peso médio de 24,35+-3,75 Kg no início do experimento, confinados por 
um período de 44 dias. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente 
casualizado com três tratamentos e seis repetições, sendo um controle (dieta sem óleo) 
e os demais com adição de 6 % e 9% de óleo na MS da dieta total. As dietas 
experimentais (Tabela 1) foram formuladas para serem isonitrogenadas, calculadas de 
acordo com as exigências prescritas pelo NRC (2007). Todas as dietas seguiram a 
mesma proporção de 40% de volumoso e 60% de concentrado. Para as demais dietas 
experimentais os óleos residuais foram adicionados nas proporções de 6% e 9% da MS 
da dieta, caracterizando três tratamentos. Todos os animais foram previamente 
vermifugados, com aplicação por via subcutânea de monepantel a 2,5%, vacinados e 
devidamente identificados através de brincos plásticos no início do experimento. Tabela 
1 - Composição em ingredientes das dietas experimentais. Ingredientes Nível de Óleo 
Residual de Fritura 0% 6% 9% Capim elefante 40,0 40,0 40,0 Milho moído 36,0 28,0 
25,0 Farelo de soja 17,0 18,0 19,0 Farelo de trigo 5,0 6,0 5,0 Suplemento Mineral 1,0 
1,0 1,0 Ureia 0,5 0,5 0,5 Calcário 0,5 0,5 0,5 Óleo residual 0,0 6,0 9,0 Os animais foram 
alojados individualmente em baias de 3m², providas de comedouro e bebedouro, 
localizadas em galpão coberto de alvenaria com piso de concreto, onde permaneceram 
durante todo o período experimental. O confinamento teve duração de 54 dias, com um 
período inicial de 10 dias para adaptação dos animais às baias e dietas experimentais, 
e 44 dias destinados à coleta de dados. Os animais foram pesados no início do 
experimento e em intervalos de tempo definidos para melhor acompanhamento do 
desempenho animal. Com base nessa informação, determinou-se, a cada nova 
pesagem, o ganho médio diário (GMD) em função do cálculo da variação de peso em 
relação à pesagem anterior dividido pelo número de dias correspondente ao intervalo 
entre as pesagens. Realizou-se ainda uma última pesagem ao final do experimento para 
determinar o ganho de peso total pela diferença do peso do início ao fim do 
confinamento. As rações foram fornecidas duas vezes ao dia, às 8h e 15h, com ajuste 
de fornecimento diário com o objetivo de proporcionar sobras de no mínimo 10% da 
matéria seca fornecida por dia, garantindo-se o consumo à vontade. Água foi 
disponibilizada durante todo o experimento via bebedouros equipados com boias. As 
sobras do dia anterior foram pesadas antes do fornecimento da dieta para cálculo do 
consumo médio diário. Amostras periódicas de sobras de cada animal foram coletadas 
e realizada amostragens compostas por tratamento as quais foram armazenadas em 
sacos plásticos identificados, mantidos em freezer (-10ºC), sendo o consumo diário de 
MS calculado pela diferença entre a ração fornecida e as sobras. As análises 
laboratoriais foram realizadas no laboratório de análises de alimentos da 
UAECIA/UFRN. As amostras foram secas em estufa de ventilação forçada à 
temperatura de 65°C durante 72 horas, moídas em moinho tipo Willey, com peneira de 
1 mm e estocadas em sacos plásticos para análises laboratoriais. A determinação dos 
teores de MS definitiva foi realizada segundo método descrito por Silva e Queiroz 
(2006). Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado. Os animais experimentais 
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foram divididos em três tratamentos com seis repetições. As variáveis foram expressas 
em média e erro-padrão da média (média ± EPM) e analisadas por ANOVA usando o 
PROC MIXED do SAS (2002), sendo ajustadas para distribuição normal. O nível de 
significância adotado foi de 5%, os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância efetuando-se a comparação das médias pelo Teste Tukey. Em relação a 
análise econômica, o levantamento de custos foi feito por consulta de preços dos 
ingredientes que faziam parte da composição das rações (Tabela 2) junto a 
distribuidores locais. De posse do preço dos ingredientes e suas proporções na dieta foi 
calculado o preço por Kg de ração, como também o valor gasto com ração em cada 
tratamento. Considerou-se que o óleo residual teve custo zero uma vez que estes foram 
doados pelos estabelecimentos. Tabela 2- Valor dos ingredientes em Kg para produção 
de ração com inclusão do óleo residual de fritura para ovinos. Insumos Unidade Preço- 
R$ Preço do Kg Capim Elefante Tonelada 100,00 0,1 Farelo de Soja Tonelada 1375,00 
1,375 Milho grão Saca (60 Kg) 53,00 0,88 Farelo de Trigo Saca (30 Kg) 18,00 0,6 Ureia 
Saca (25 Kg) 63,00 2,52 Sal Mineral Saca (25 Kg) 75,00 3 Óleo - 0,00 0,00 Calcário 
Tonelada 170,00 0,17 *Valores praticados em maio/2019 na região metropolitana de 
Natal/RN. O custo dos cordeiros na entrada do experimento foi por simulação de compra 
a preço de mercado local R$ 7,50/Kg de peso vivo. Para custo total (CT) foi feito a soma 
do custo de aquisição e custo da dieta. Para o cálculo do custo de produção, foi feita a 
relação entre o CT de cada tratamento em função das respectivas produções médias 
de carcaça fria. Por fim, compararam-se os impactos econômicos que as formas de 
comercialização em função dos níveis de inclusão de óleo residual de fritura na dieta 
dos cordeiros em confinamento, em função das formas de comercialização. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foi observado que ao incluir o óleo nas dietas, ocorreu um aumento no custo de 
produção e um decréscimo no desembolso pago pelas rações das dietas, de forma 
linear, à medida em que ia sendo feito essa inclusão (Tabela 3). O maior custo de 
produção por Kg de carcaça fria produzida foi observado no tratamento com 9% de óleo, 
sendo este de R$ 15,21, devido a menor quantidade de carcaça fria produzida pelos 
animais desse tratamento. A receita final foi influenciada pelos animais dos três 
tratamentos (0%, 6% e 9%), porém, a maior produção de carcaça fria dos animais do 
tratamento com 0% de óleo compensou o maior desembolso pago pela dieta 0%, 
acarretando em um menor custo de produção e maior saldo. Tabela 3 - Avaliação 
econômica da produção de cordeiros alimentados com dietas contendo níveis de 
inclusão de óleo residual de fritura. Tratamento CMN R$/Kg da dieta R$ dieta consumida 
R$ aquisição Kg CF Receita CT/Kg de CF (Venda) 0% 961,52 0,35 339,42 1097,55 
97,94 1469,10 14,67 6% 837,13 0,33 276,24 1084,95 91,77 1376,55 14,83 9% 761,99 
0,32 244,97 1105,20 88,74 1331,10 15,21 *CMN=Consumo de Matéria Natural, R$/Kg= 
Preço por Kg; R$ aquisição= Preço pago pela compra dos animais para terminação; Kg 
CF= Kg de Carcaça Fria. CT/Kg de CF= Custo Total por Kg de Carcaça Fria. A Tabela 
4 mostra a margem bruta por Kg de carne produzida pelos respectivos tratamentos em 
função da forma de comercialização. Esta se traduz no quanto da renda gerada pela 
venda de cada unidade de produto é comprometido para cobrir os desembolsos 
efetuados para a produção do mesmo (Antunes e Ries, 2001). O menor custo de 
produção observado no tratamento sem a inclusão de óleo teve reflexo na margem 
bruta, a qual foi a maior, constatou-se que esta aumentava a medida em que o produto 
era beneficiado. Já no tratamento com 9% da inclusão de óleo, além de ter um maior 
custo de produção, foi observado que a margem bruta refletiu de forma negativa quando 
comercializada na carcaça inteira. Isso significa que o custo de produção não está sendo 
assegurado, tornando-o assim, a utilização do óleo no nível de 9% uma atividade 
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antieconômica causando prejuízos a curto e longo prazo. Tabela 4 - Margem bruta por 
kg de carne em função do tipo de venda e nível de inclusão de ORF. Tipo de 
comercialização Tratamento Carcaça Inteira Feirante Boutique de carne 0% R$ 0,32 R$ 
4,07 R$ 8,67 6% R$ 0,16 R$ 3,77 R$ 8,22 9% -R$ 0,21 R$ 3,99 R$ 8,58 A agregação 
de valor à carne ovina advém da qualidade nutricional desta (teor de ácidos graxos 
saturados menor que a carne de bovino, por exemplo) e por sua comercialização na 
forma de cortes especiais (GONZAGA et al., 2018). Os diferentes cortes que compõem 
a carcaça ovina possuem valores econômicos variados e o tipo de corte varia de região 
para região, devido aos hábitos de cada localidade (Revista da Embrapa Pecuária Sul, 
2018). A Tabela 5 mostra o valor de venda por Kg de carne em função do tipo de corte 
em cada forma de comercialização. Para cálculo de receitas, foi considerado o preço de 
venda praticado em função da comercialização por: carcaça inteira, cortes em feira livre 
e cortes em boutique de carnes. Pode-se observar uma variação de preço do mesmo 
corte em relação ao tipo de comercialização. No caso do pernil, considerado o corte 
mais nobre da carcaça ovina (pois possui maior proporção de carne em relação ao peso) 
chega ser até R$ 15,00 mais caro na Boutique de Carne comparado com a 
comercialização da carcaça inteira, ocorrendo o mesmo com a Costela. Outra diferença 
significativa ocorreu com os cortes Paleta e Lombo, que chegaram a R$ 27,00 na 
Boutique de carne, valor superior quando comparado a comercialização da carcaça 
inteira. O aumento dos preços nos mesmos tipos de corte em diferentes tipo de 
comercialização pode ser justificado por diversos fatores além dos cortes nobres (que 
por si só já agrega um valor considerável), como a raça do animal, o sistema de criação 
no qual ele estava inserido, e o caminho que a carcaça percorre até chegar ao ponto de 
ser comercializada. Tudo isso acaba somando ao custo de produção e influenciando na 
margem bruta como visto anteriormente na Tabela 4. Tabela 5 - Valor de venda por Kg 
de corte em função do tipo de comercialização. Tipo de comercialização Corte Carcaça 
Inteira Feira livre Boutique de carne Paleta R$ 15,00 R$ 18,00 R$ 27,00 Pescoço R$ 
15,00 R$ 18,00 R$ 15,00 Costela R$ 15,00 R$ 18,00 R$ 30,00 Serrote R$ 15,00 R$ 
18,00 R$ 17,00 Lombo R$ 15,00 R$ 18,00 R$ 27,00 Pernil R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 30,00 
 

Conclusão 

 
Os níveis de óleo testados aumentou o custo de produção, tornando inviável, nestas 
condições, o uso desta fonte energética alternativa. Enquanto o tratamento sem adição 
de óleo apresentou um menor custo de produção e uma maior margem bruta conforme 
acontecia o beneficiamento da carcaça ovina. Ou seja, faz-se necessário um 
aprimoramento nas tecnologias utilizadas na área da comercialização e também da 
produção, para que cada vez mais seja introduzido cortes nobres no mercado 
agregando valor à carne ovina, garantindo a qualidade da carcaça que chega até o 
consumidor e compensando seu custo de produção. 
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TÍTULO: Composição centesimal e aceitação de liguiça produzidas de carne de catetos 

(Tayassu tajacu/Pecary tajacu). 

Resumo 

A produção de carnes encontra-se concentrada na exploração de bovinos, suínos e 
aves, porém, há um grande interesse social na disponibilização de novas fontes 
proteicas, especialmente a oriunda dos animais silvestres. O cateto (Tayassu tajacu) 
apresenta-se como uma espécie de grande potencial zootécnico para a produção de 
carne, de alta palatabilidade e excelente qualidade. Dada a mudança no perfil do 
consumidor, elevando a necessidade por alimentos de rápido preparo, a linguiça do tipo 
frescal, dentre os embutidos mais consumidos, é a que mais se destaca. Nesse sentido, 
objetiva-se elaborar uma linguiça com carne de catetos e avaliar suas características 
físico-químicas e sensoriais afim de analisar a sua aceitação e possível introdução no 
mercado. A formulação de um novo produto como a linguiça, é uma maneira alternativa 
de utilização da carne desses animais, além de agregar valor ao produto, promover a 
diversificação do mercado de produtos cárneos e funciona também como uma forma de 
incentivo a criação da espécie. Devido a pandemia do novo Coronavírus, apesar do 
avanço do projeto com a obtenção da matéria prima, não foi possível a realização da 
fase de confecção do produto, estando o material armazenado, para posterior preparo 
e análise. 
 
Palavras-chave: Animais Silvestres, Carne, Embutidos cárneos. 

TITLE: CENTESIMAL COMPOSITION AND ACCEPTANCE OF SAUSAGE 

PRODUCED FROM COLLARED PECCARY MEAT (Tayassu tajacu / Pecari tajacu) 

Abstract 

Meat production is concentrated in the exploitation of cattle, pigs and poultry, however, 
there is a great social interest in the provision of new protein sources, especially from 
wild animals. The collared peccary (Tayassu tajacu) presents itself as a species of great 
zootechnical potential for meat production, with high palatability and excellent quality. 
Given the change in the consumer's profile, increasing the need for fast-prepared foods, 
the fresh type sausage, among the most consumed sausages, is the one that stands out 
the most. In this sense, the objective is to prepare a sausage with meat from collared 
peccary and evaluate its physical-chemical and sensory characteristics in order to 
analyze its acceptance and possible introduction into the market. The formulation of a 
new product such as sausage, is an alternative way of using the meat of these animals, 
in addition to accrete value to the product, promotes the diversification of the meat 
products market and also works as a way of encouraging the creation of the species. 
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Due to the pandemic of the new Coronavirus, despite the progress of the project with the 
obtaining of the raw material, it was not possible to carry out the product preparation 
phase, with the material being stored, for later preparation and analysis. 
 
Keywords: Wild Animals, Meat, Meat inlays. 

Introdução 

Atualmente, barreiras comerciais, crises econômicas em diversos países e problemas 
relacionados à segurança alimentar, vem causando sérias mudanças no perfil do 
mercado das três principais carnes consumidas no mundo (bovina, suína e frango). O 
consumo per capita de carnes obteve uma média anual de 46,5 Kg em 2009, denotando 
a crescente busca da população mundial por proteína de origem animal. Isso deve-se, 
em parte, ao aumento do potencial de compra das classes de menor poder aquisitivo, 
bem como das políticas de governo que vem incentivando o setor de produção animal 

em suas diversas escalas (FAO, 2009). 

Embora a produção de carnes se encontre concentrada na exploração de bovinos, 
suínos e aves, há um grande interesse social na disponibilização de novas fontes 
proteicas, especialmente a oriunda dos animais silvestres, uma vez que, além de 
oferecer novos produtos ao mercado, resultando em vantagens econômicas e sociais, 
protege tais espécies da extinção (Ferón, 1995). No Brasil, assim como em muitos 
países da América do Sul, a fauna silvestre é uma importante fonte de proteína animal. 
Por outro lado, embora a cultura brasileira seja bastante liberal em relação a vários de 
seus usos e costumes, a legislação brasileira que normatiza o uso da fauna silvestre 
pode ser considerada bastante conservadora. 

A maior flexibilidade na legislação de países como os Estados Unidos e Venezuela, 
possibilita a exploração de algumas espécies, mais abundantes e produtivas, de forma 
extensiva, a baixo custo, gerando renda local e propiciando a conservação de sua 
biodiversidade pela valorização de seus ambientes naturais (Joanen e Mcnease, 1987; 
Thorbjarnarson e Velasco, 1999). Entretanto, no Brasil, a proibição da caça impede o 
uso legal, de forma extensiva, de espécies viáveis economicamente, tornando ilícita a 
renda gerada, bem como os investimentos em fiscalização ao invés do monitoramento. 
Assim, as populações locais que não podem ou não desejam abrir mão do uso desses 
recursos, é levada à ilegalidade, cuja formalização dá origem ao surgimento de máfias 
(Moulton e Sanderson, 1997). 

Uma das formas de reduzir o extrativismo é promover e incentivar a criação de animais 
silvestres em cativeiro, permitindo o uso dessa fauna de forma racional, possibilitando 
a exploração destes como fonte de proteína animal para populações de baixa renda 
(Gianonni, 1992), gerando fontes renováveis de produtos de alta rentabilidade, 
contribuindo para a produção de alimentos e concorrendo em custo de produção com 
os animais domésticos (Oda et al., 2004). 

Com isso, o cateto (Tayassu tajacu), caititu ou porco-do-mato, apresenta-se como 
espécie de grande potencial zootécnico para a produção de couro e carne, a qual possui 
alta palatabilidade e excelente qualidade (Albuquerque et al., 2016). Essa espécie é 
uma das mais consumidas no Brasil (Bonaudo et al., 2005) e sua criação comercial é 
prevista pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA). Segundo Francisco (1992), o cateto adapta-se facilmente às condições de 
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cativeiro, consumindo uma variedade de alimentos, o que o torna uma das espécies 
mais indicadas para introdução como atividade comercial. 

Dada a receptividade do mercado ao consumo de carne de animais silvestres e exóticos 
e frente a nova legislação de produtos alimentícios, exigindo grande quantidade de 
informações nutricionais, torna-se necessários estudos que descrevam esse produto. 
Além da carne, outros subprodutos são bastante valorizados na culinária. Assim, este 
trabalho objetiva realizar a elaboração de linguiça com carne de cateto, uma opção de 
uso e beneficiamento desta que pode gerar valor agregado, bem como incentivo a 
criação desses animais e a oportunidade de uma nova fonte de renda. Entretanto, 
devido a pandemia do novo Coronavírus, apesar do avanço do projeto com a obtenção 

da matéria prima, não foi possível a realização da fase de confecção do produto. 

 
Metodologia 

 

A carne para a produção da linguiça foi obtida da eutanásia de 10 catetos criados em 
cativeiro do Centro de Multiplicação de Animais Silvestres - CEMAS, da Universidade 
Federal Rural do Semiárido - UFERSA, Campus Mossoró. Estes encontram-se divididos 
em meia carcaça. O material permanece armazenado congelado, em freezer, no 
Laboratório Multiusuário de Nutrição Animal da Unidade Acadêmica Especializada em 
Ciências Agrárias (UAECIA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

localizada em Macaíba-RN, para posterior preparo e análise. 

A linguiça será produzida no laboratório TIPOA Carnes e Pescados e de Nutrição Animal 
da Escola Agrícola de Jundiaí – UFRN, com carne de diferentes cortes do cateto. As 
carnes serão separadas dos ossos, cartilagens, tendões, linfonodos, hematomas, 
deixando o tecido adiposo, e serão moídas em moedor. Após homogeneização dos 
produtos moídos, o material será misturado a água, proteína texturizada de soja, 
emulsificante, realçador de sabor, estabilizante, antioxidante, pimenta branca, salsa, 
salvia, alho, condimento e açúcar cristal. Após homogeneização, o material será curado 
por um período de 6 horas em câmara fria, a temperatura de 6 a 8°C. Posteriormente a 
massa será embutida em tripa natural de suíno e acondicionada em embalagem de 
polietileno (Zinau, 2011). O produto final será congelado. 

As análises sensoriais serão realizadas no horário da manhã, de acordo com a 
metodologia descrita por Campos et al. (2007). As amostras serão submetidas ao 
aquecimento em chapa elétrica com dupla resistência, regulada para 200°C, até a 
temperatura atingir 85°C, e servidas imediatamente aos provadores. Para cada amostra 
avaliada será utilizada 8 repetições, isto é, 8 provadores. Cada provador receberá uma 
folha com instruções, onde será solicitado para a avaliação dos seguintes atributos: 
aparência, cor, odor, sabor e textura. Uma escala para cada parâmetro será fornecida 
indo de muito ruim a excelente. Além dos parâmetros usados, os provadores atribuirão 
notas da seguinte forma: (1) desgostei extremamente, (2) desgostei muito, (3) desgostei 
moderadamente, (4) desgostei ligeiramente, (5) gostei ligeiramente, (6) gostei 
moderadamente, (7) gostei muito, (8) gostei extremamente. Os dados serão submetidos 
a testes estatísticos, a depender da natureza do mesmo, utilizando software ASSISTAT 
(SILVA & AZEVEDO, 2002). 
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Resultados e Discussões 

 

Segundo Terra (1998), a industrialização consiste na transformação das carnes em 
produtos cárneos. Esta busca, entre seus objetivos, aumentar a vida útil do produto, 
desenvolver diferentes sabores, utilizar partes do animal de difícil comercialização 
quando no estado fresco, melhorar a aparência do produto, permitir a melhor distribuição 
do material e adicionar valor comercial (Zinnau, 2011). 

Designa-se linguiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de 
açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório 
natural ou artificial e submetido ao processo tecnológico adequado (Brasil, 2000). É um 
derivado cárneo com grande aceitabilidade no mercado consumidor brasileiro, e que, 
comparado a outros do mesmo segmento, possui um processo de fabricação 
relativamente simples. Segundo Silva et al. (2013), considera-se como matérias primas 
obrigatórias para sua produção, as carnes de diversos animais de açougues, proteínas 
vegetais ou animais diversas, além de gorduras, açúcares, sais, águas e aditivos. A 
carne suína é a matéria prima fundamental, no entanto, nos últimos anos, por meio das 
inovações na indústria, carnes de outros tipos de animais tem sido inserida (Silva, 2017). 

A linguiça é um produto frescal, e por isso, não sofre tratamento térmico que favoreça a 
redução da sua flora microbiana, além disso, devido a sua grande quantidade de água 
livre, possui vida útil pequena, mesmo com a utilização do frio (Terra, 1998). Seu 
processo de produção em escala industrial, exige o uso de sais de cura como nitrato e 
nitrito de sódio e potássio, com o objetivo de permitir ao alimento atingir parâmetros 
característicos de qualidade sensorial, tais como: sabor, cor, aroma, textura e 
conservação do produto. Os sais de cura são amplamente utilizados como aditivos 
alimentares no processamento de produtos cárneos, pois além de conservarem a carne 
contra a deterioração bacteriana, são fixadores de cor e agentes de cura (Melo, 2018). 

O processamento de produtos cárneos constitui-se em uma opção econômica e 
socialmente positiva às populações empreendedoras, garantido agregação de valor aos 

produtos (Embrapa, 2007; Melo, 2018). 

CARACTERÍSTICAS DA CARNE DE CATETOS 

Segundo Albuquerque (2016), os caititus são responsáveis por produzir carne e couro 
de excelente qualidade. Dados mostram que em São Paulo, a carne desses animais 
chega a ser comercializada ao valor médio de R$ 32,00/Kg e o couro possui valor 
comercial elevado. A criação de caititus é vista como um novo empreendimento de 
grande interesse para a agroindústria, além de ser ecologicamente correto, dada a sua 
eficiência reprodutiva e taxa de crescimento altas. 

O alcance desses parâmetros reprodutivos é devido ao ganho de peso elevado, aos 
partos múltiplos e ciclo reprodutivo curto, resultando em uma taxa de produção de carne 
de 100 kg fêmea/ano, indicando que essa espécie é uma das mais produtivas entre as 
demais da fauna amazônica (Mayor et al., 2007b). 

Albuquerque (2006) trabalhando com o emprego do babaçu como fonte energética para 
catetos, avaliou tanto a carcaça quanto a carne dos animais abatidos. Foram estudados 
parâmetros de carcaça como: rendimento, composição corporal, medidas de carcaça, 
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etc. Já em relação as propriedades da carne de pernil foram estudadas, perda de peso 
ao cozimento, força de cisalhamento, pH e capacidade de retenção de água e somado 
a estes, o conteúdo de ácidos graxos. Os rendimentos de carcaça variaram entre 52% 
e 59%, valores considerados ótimos, quando comparados à dados do mesmo parâmetro 
para animais domésticos. 

A carne de cateto foi considerada macia e suculenta. Com relação aos ácidos graxos, 
os insaturados (mono e poli-insaturados) foram encontrados em maior quantidade em 
detrimento aos ácidos graxos saturados na carne de pernil desses animais. Baseando-
se na teoria de que os AG poli-insaturados ingeridos na dieta humana são responsáveis 
por uma diminuição nos níveis séricos de colesterol e comparando a carne de catetos a 
de bovinos, ovinos e suínos, pode-se sugerir que esta é uma fonte saudável de proteína 
(Albuquerque, 2006). 

PERSPECTIVA DE MERCADO E ACEITAÇÃO DE LINGUIÇAS NÃO 
CONVENCIONAIS 

Devido a busca atual em atividades com ênfase na proteção ambiental, existe um 
enorme interesse por parte da agroindústria em suas formas de produção, por produtos 
mais saudáveis que prezem pelo equilíbrio do ecossistema. Dessa forma, as espécies 
da fauna silvestre colaboram para preservação do meio ambiente, além de serem 

lucrativas para a indústria de alimentos, cosméticos, vestuário e fármacos. 

Segundo Souza (2014), em virtude do aumento da demanda de carne, principalmente 
de suínos e aves, as indústrias passaram a investir, cada vez mais, em tecnologias 
capazes de agregar valor aos produtos, como também, na industrialização da matéria-
prima, de forma a proporcionar o aumento da vida útil dos mesmos. As evoluções das 
tecnologias dos equipamentos bem como as pesquisas das matérias-primas 
empregadas têm garantido o desenvolvimento de diversos tipos de derivados cárneos, 
com diferentes formas, sabores, tamanhos, valor calórico e preço de mercado. Com 
isso, o mercado vem oferecendo novidades, tendo como premissa a qualidade, custo, 
praticidade e segurança alimentar. 

Somado a esses fatores, o perfil do consumidor também vem passando por mudanças 
nos últimos anos dada a necessidade por alimentos de rápida preparação. Dentre os 
embutidos mais comuns, a linguiça do tipo frescal destaca-se por sua aceitação e 
comercialização (Melo, 2018). 

Melo (2018) em seu trabalho sobre a elaboração de linguiça frescal com carne de 
avestruz (Strutio camelus), obteve um bom índice de aceitação (IA) entre os provadores, 
sendo este de 83,33%. De acordo com Dutcosky (1996), levando em consideração suas 
propriedades sensoriais, um produto é considerado bem aceito se atingir um IA de no 
mínimo 70%. 

A carne de avestruz, assim como a carne de catetos, possui um alto conteúdo de ácidos 
graxos insaturados, além de outras características nutricionais benéficas. O estudo 
realizado configura a linguiça frescal de avestruz como sendo um produto alternativo 
para o uso da carne desse animal, bem como uma opção inovadora, que pode concorrer 
no mercado com as linguiças tradicionais. 

Dessa forma, diante de uma maior preocupação por parte da população por uma 
alimentação mais saudável, as características da carne de cateto relacionadas ao nível 
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de ácidos graxos, aliada a outras características nutricionais e sensoriais de qualidade, 
tornam esse produto um atrativo tanto para a comercialização de sua carne como de 

derivados cárneos como a linguiça, com grande potencial de comercialização. 

 
Conclusão 

 
O cateto (Tayassy tajacu) é uma espécie nativa que possui potencial zootécnico para a 
produção de carne, com potencial de mercado. A formulação de um novo produto como 
a linguiça busca tornar este mais saudável no que diz respeito a sua composição 
nutricional, com boa aceitação sensorial, para que assim consiga sua inserção no 
mercado. Portanto, a linguiça de carne de cateto é vista como uma forma alternativa de 
utilização da carne desses animais, além de agregar valor ao produto, promover a 
diversificação do mercado de produtos cárneos e funciona também como uma forma de 
incentivo a criação da espécie. 
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TÍTULO: Teor de taninos da espécie Jurema-preta (Mimosa tenuiflora) com 7 anos de 

idade em plantio comercial 

Resumo 

No Brasil, 62% das áreas susceptíveis à desertificação estão localizadas em zonas 
ocupadas por caatinga, sendo que muitas encontram-se alteradas. Essa situação ocorre 
em função da retirada irregular da vegetação, tanto para suprimento de lenha, como a 
retirada inadequada das cascas das árvores para o curtimento de peles. O objetivo 
deste trabalho é identificar o teor de taninos condensados presentes nas cascas da 
espécie florestal Mimosa tenuiflora (jurema-preta) com 7 anos de idade, pertencentes a 
um plantio experimental na região Nordeste. Foram determinados o teor de sólidos totais 
(TST), índice de Stiasny e o teor de taninos condensados (TTC). Os resultados 
mostraram que o teor de sólidos totais presentes nas amostras analisadas, apresentou 
valores variando entre 14,22% a 19,02%. O índice de Stiasny, que se refere à 
quantidade de substâncias do extrato total que reagiu com o formaldeído em meio ácido, 
apresentou variação de 69,77% a 82,72%. Enquanto o teor de taninos condensados, 
que indica a proporção de taninos presentes nos materiais analisados, obteve valores 
variando de 10,03% a 15,68%. A espécie Mimosa tenuiflora (jurema-preta) apresenta 
potencial para produção de taninos, sendo necessário realizar mais estudos ao longo 
dos anos, para verificar a idade ideal de coleta do material visando maior rendimento de 
taninos.  
 
Palavras-chave: Taninos vegetais, semiárido, espécie nativa. 

TITLE: Tannin rate of the Jurema-preta species (Mimosa tenuiflora) at 7 years of age in 

commercial planting 

Abstract 

 

In Brazil, 62% of the areas susceptible to desertification are located in a zone occupied 
by caatinga, many of which are altered. This situation occurs due to the irregular removal 
of vegetation, both for the supply of firewood, and the inadequate removal of bark from 
trees for tanning hides. The aim of this work is to identify the rate of condensed tannins 
present in the bark of the Mimosa tenuiflora (jurema-preta) forest species aged 7, 
belonging to an experimental plantation in the Northeast region. Total solids content 
(TSC), Stiasny index, and condensed tannin content (CTC) were determined. The results 
showed that the rate of total solids present in the analyzed samples presented values 
varying between 14.22% to 19.02%. The Stiasny index, which refers to the amount of 
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substances in the total extract that reacted with formaldehyde in an acidic medium, 
varied from 69.77% to 82.72%. While the content of condensed tannins, which indicates 
the proportion of tannins present in the analyzed materials, obtained values ranging from 
10.03% to 15.68%. The Mimosa tenuiflora (jurema-preta) species has the potential to 
produce tannins, requiring further studies over the years to verify the ideal age for 
collecting the material for greater tannin yield.  

 
 
Keywords: Vegetable tannins, semiarid, native species. 

Introdução 

No Brasil, 62% das áreas susceptíveis à desertificação estão localizadas em zonas 
ocupadas por caatinga, sendo que muitas já se encontram alteradas (MMA, 2016). Essa 
situação ocorre em função da retirada irregular da vegetação, tanto para suprimento de 

lenha, como a retirada inadequada das cascas das árvores para o curtimento de peles. 

A Lei Nº 12.651 de 12 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa, estabelece que é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros (PFNM), 
incluindo cascas de espécies taníferas, remetendo a regulamentos específicos os 
aspectos referentes ao período de coleta e volumes explorados, exigindo que se 
observem as técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da 
espécie (BRASIL, 2012). Porém, devido à escassez de estudos nesta área, pouco se 
sabe a respeito das técnicas adequadas para extração da casca sem danos a planta, 
ou ainda, melhor idade de coleta, ou época de coleta, ou sobre novas alternativas de 
extração de taninos de partes vegetais que minimizem os danos causados as mesmas, 
diminuindo os riscos de mortalidade dos indivíduos arbóreos nativos. 

Além da importância no curtimento de couros e peles, os taninos condensados são 
utilizados pela indústria de petróleo como a gentes de suspensão, dispersantes e 
fluidificantes em lama de perfuração, controlando a viscosidade de argilas na perfuração 
de poços (PANSHIN et al., 1962; DOAT, 1978), sendo também, empregados no 
mercado para obtenção de diversos produtos, como a produção de adesivos especiais 

para madeira e derivados (TRUGILHO et al., 2003). 

Na região semiárida do Brasil há várias espécies produtoras de taninos, dentre elas tem-
se a jurema-preta (Mimosa tenuifora (Willd.) Poir), que é uma espécie pioneira, de porte 
arbustivo com galhos baixos, alcançando uma altura média de 4,5 metros aos cinco 
anos de idade (MAIA, 2004). Na região Nordeste a jurema-preta tem sido amplamente 
explorada na utilização da sua madeira para produção de lenha e carvão (energia), 
devido a alta densidade e alto poder calorífico, e para uso na produção de estacas 
(FARIA, 1984; SILVA et al. 2012). Já suas cascas podem ser utilizadas como fonte de 
taninos vegetais, onde Paes et al. (2006a) encontraram altas concentrações, inclusive 
valores superiores aos encontrado por espécies nativas, exploradas para a mesma 
função na região. 

Os curtumes tradicionais da Região Nordeste utilizam apenas os taninos vegetais da 
espécie angico vermelho (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Vell.) 
Brenan. Var. cebil (Gris.) Alts.), apesar da diversidade de espécies arbóreas e arbustivas 
produtoras de taninos da região (PAES et al., 2006b). O mercado mundial de taninos 
vegetais produz cerca de 160 mil t/ano, sendo aproximadamente 100 mil toneladas 
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provenientes de plantios de acácia; o restante advém de outras espécies, como 
castanheira (origem italiana), quebracho (argentino) e tara (peruano), no qual os taninos 
podem representar de 2 a 40% da massa da casca dessas espécies. Dessa forma, 
surge o interesse em encontrar novas espécies produtoras de taninos, para que não 
ocorra a extração exacerbada de uma única espécie vegetal. 

Em função da importância socioeconômica da vegetação da Região Semiárida 
brasileira, este trabalho busca de obter informações científicas suficientes, ao longo dos 
anos, que identifiquem a melhor idade de coleta da casca de jurema-preta, em um 
plantio comercial, visando à maior concentração de teor de taninos condensados.  

 

Metodologia 

 

Distribuição de coletas 

A coleta das cascas da espécie jurema-preta foi realizada no mês de novembro de 2019. 
Este mês foi escolhido por ser considerado período seco, o que foi observado na 

literatura maior concentração de taninos na casca. 

Seleção do material de estudo 

Para este estudo foram utilizadas 05 (cinco) plantas de Mimosa tenuiflora, escolhidas 
em plantio comercial com 7 anos de idade, que vegetam no Campus de Macaíba, na 
Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN. As árvores estudadas foram selecionadas em função do vigor, sendo escolhidas 
aquelas com ausência de ataque de pragas e doenças. 

Coleta e preparo do material 

As cascas foram retiradas em amostras no tronco, galhos e ramos com diâmetro de até 
2 cm para cada planta, a fim de representar toda a árvore, e foi determinado o diâmetro 
da casca com uso de um paquímetro. O material foi cortado com auxílio de um facão, 
em fragmentos menores, de aproximadamente 3 x 2 cm, e foram secos ao ar e moídos 
em moinho do tipo Willey, para obter um material de menor granulometria. Para evitar o 
aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia causar alterações na 
composição química dos taninos, o processo de moagem será realizado com paradas 
constantes, sempre que as partes cortantes do moinho ficarem aquecidas. Para as 
análises, os materiais foram classificados, e foi utilizada a porção que passou pela 
peneira de 16 “mesh” (1,00 mm), e ficou retida na de 60 “mesh” (0,25 mm). A serragem 
obtida foi homogeneizada e o teor de umidade (base seca) determinado, para permitir 
os cálculos em base seca, do teor de taninos presentes em cada amostra. 

Extração para quantificação das substâncias tânicas 

As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para 
as extrações foram tomadas, de cada material, três amostras de 25 g de material seco. 
As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, 
aos quais foram adicionados 250 mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas 
à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências 
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de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. Após 
cada extração, o material foi passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) e em 
um tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato obtido foi 
homogeneizado e filtrado em funil de vidro sinterizado de porosidade 2. Em seguida, foi 
concentrado para 250 mL pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo 
Soxhlet. Após a concentração três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato. 
Duas alíquotas foram utilizadas para a determinação do teor de taninos condensados 
(TTC) e uma foi evaporada em estufa a 103 ± 2 ºC por 48horas, para a determinação 
da porcentagem de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). 

TST(%)= Mi – Mf * 100 (1) 

Mi 

Em que: 

TST(%) = Teor de sólidos totais em porcentagem; 

Mi = Massa seca da amostra em gramas; 

Mf = Massa do extrato, após a secagem, em gramas. 

Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) presente em cada amostra, 
foi empregado o método de Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, 
aos 50 mL do extrato bruto foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL 
de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 
minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no 
filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de 
Stiasny (Equação 2). 

I(%)= (M2 / M1) * 100 (2) 

Em que: 

I(%) = Índice de Stiasny em porcentagem; 

M1 = Massa de sólidos em 50 mL de extrato; 

M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeido. 

A quantidade de taninos presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de 

Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

TTC(%) = TST * I / 100 (3) 

Em que: 

TTC (%) = Teor de taninos condensados em porcentagem; 
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TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); 

I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de 
taninos condensados obtido de cada amostra. 

Avaliação dos resultados 

Para a avaliação dos resultados será utilizado um delineamento inteiramente 
casualizado, onde as análises estatísticas foram processadas por meio do Sistema de 
Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG), desenvolvido pela Central de 
Processamentos de Dados da Universidade Federal de Viçosa, sendo analisados o teor 
de sólidos totais (TST), índice de Stiasny, teor de taninos condensados (TTC) e de não 
taninos na casca da planta. Por se tratar de dados em porcentagens, os valores serão 
transformados em arcsenraiz quadrada (valores em porcentagem/100)]. Esta 
transformação, sugerida por Steel e Torrie (1980), é necessária para homogeneizar as 
variâncias e permitir a análise dos dados. 

 
Resultados e Discussões 

 
Os valores de TST, I e TTC da casca da M. tenuiflora com 7 anos de idade são 
apresentados na Tabela 1. A variável teor de sólidos totais, que demonstra a quantidade 
de extrativos totais presentes na amostra analisada, apresentou valores variando entre 
14,22% a 19,02%. O índice de Stiasny, que se refere à quantidade de substâncias do 
extrato total que reagiu com o formaldeído em meio ácido, apresentou variação de 
69,77% a 82,72%. Enquanto o teor de taninos condensados, que indica a proporção de 
taninos presentes nos materiais analisados, obteve valores variando de 10,03% a 
15,68%. 
  
O valor médio de TST encontrado neste estudo (17,03%) foi inferior ao valor obtido por 
Paes et al. (2006a) e por Azevêdo et al. (2017) para a mesma espécie, no qual 
encontraram valores de 26,32% e variando entre 24,25% a 30,80%, respectivamente. 
Essas diferenças encontradas podem estar relacionadas à qualidade do sítio, posição 
das amostras coletadas (PAES et al., 2006b), período de coleta e fenofase da planta 
(AZEVÊDO et al., 2017) e local de coleta. 
O resultado médio do índice de Stiasny (78,03%) se apresentou bastante elevado, 
podendo estar relacionado ao alto com o fator de que a casca possui maiores 
quantidades de substâncias fenólicas, que reagem com o formaldeído em meio ácido 
(Carneiro et al., 2001). O alto percentual obtido também indica que haverá uma menor 
quantidade de outros extrativos presentes, como por exemplo, gomas, açúcares e 
hemiceluloses, que não reagem com o formaldeído (CARNEIRO, 2006). Resultados 
semelhantes ao deste estudo também foram encontrados por Lopes et al. (2015) e 
Azevêdo et al. (2017), obtendo valores médios de 71,2% e variando entre 65,70 % a 
71,12%, respectivamente. 
  
O teor de taninos condensados é o principal parâmetro para se avaliar as substâncias 
tânicas presentes na amostra analisada, devido representar a porcentagem de taninos 
puros na amostra, formados por polifenóis, obtidos a partir da casca (LOPES et al., 
2015). Neste estudo, a média obtida de TTC foi de 13,37%, resultado inferior aos obtidos 
por Calegari et al. (2016) e Lopes et al. (2015) estudando também a jurema-preta, no 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4059 

 

qual obtiveram 15,5% e 17,3%, respectivamente. Esses diferentes resultados podem 
estar relacionados às diferentes metodologias aplicadas em seus respectivos estudos, 
no qual podem obter concentrações diferentes. 
  
A espécie ainda apresenta valores médios de TTC superiores e/ou similares aos 
encontrados para a espécie angico vermelho, espécie tradicionalmente utilizada na 
economia do Nordeste, na indústria de curtumes de peles da região Nordeste, no qual 
Sartori et al. (2014) encontraram um TTC para a espécie variando entre 12,07 a 14,10%, 
enquanto Lima et al. (2014) encontraram um valor médio de 11,89%. Tal resultado 
mostra o indicativo potencial do possível uso da jurema-preta para a extração de taninos 
na respectiva região, podendo diminuir a exploração intensa da população sobre o 
Angico vermelho (PAES et al., 2006b), além de que a espécie apresentou ótimos 
resultados no curtimento de peles caprinas (LIMA et al., 2014). 
  
É importante destacar que as diferenças encontradas entre os valores nos trabalhos 
aqui mencionados, para TST, I e TTC na casca, podem estar relacionadas à idade das 
árvores estudadas, ao período, local e posição de coleta e à qualidade do sítio, visto 
que as plantas respondem aos fatores externos (PAES et al., 2010). 
 
Conclusão 

 

A espécie Mimosa tenuiflora (jurema-preta) apresenta potencial para produção de 
taninos, sendo necessário realizar mais estudos ao longo dos anos, para verificar a 
idade ideal de coleta do material visando maior rendimento de taninos. 
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Tabela 1. Valores de teor de sólidos totais (%), índice de Stiasny (%) e teor de taninos 

condensados (%) das cinco árvores analisadas. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES ALOCADOS NA 

BIOMASSA LENHOSA EM ESPÉCIES DA CAATINGA: ESTUDO DE CASO EM ÁREA 

SOB MANEJO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Os resíduos proveniente da extração lenha em área sob Plano de Manejo Florestal 
Sustentável surge como oportunidade de agregar como fonte combustível, plausível de 
suprir parte da demanda por biomassa lenhosa dos setores industriais, cerâmicos e 
residenciais do estado do Rio Grande do Norte. Porém, faz-se necessário estudos sobre 
os impactos que a retirada desses resíduos causará na relação solo-planta, pois sabe-
se que o equilíbrio nutricional é crucial para a sustentabilidade e produtividade do 
ambiente florestal. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi avaliar a composição 
nutricional da biomassa lenhosa, explorada para fins energéticos em área sob manejo 
florestal. A fazenda, Riacho do Cabra, está localizada no município de Santa Cruz/RN. 
O trabalho desenvolveu-se na UPA 7, onde foram distribuídas sete parcelas, de forma 
aleatória, nas dimensões 20 x 20 m, onde realizou-se o inventário florestal, cubagem e 
coleta de amostras. Foram determinados teor, conteúdo, exportação e eficiência de 
utilização dos macronutrientes nos estratos arbóreos, regeneração e necromassa. Com 
isso, pode-se concluir o que promove maior taxa de remoção de nutrientes é o extrato 
arbóreo, sendo K e Ca os elementos mais exportados. 
 

Palavras-chave: Teor de nutrientes, caatinga, regeneração, necromassa, lenha. 

TITLE: DETERMINATION OF MACRO AND MICRONUTRIENTS ALLOCATED IN 

WOOL BIOMASS IN CAATINGA SPECIES: CASE STUDY IN AREA UNDER 

MANAGEMENT IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The waste from firewood extraction in an area under the Sustainable Forest 
Management Plan appears as an opportunity to add as a fuel source, plausible to supply 
part of the demand for woody biomass in the industrial, ceramic and residential sectors 
of the state of Rio Grande do Norte. However, studies on the impacts that the removal 
of these residues will have on the soil-plant relationship are necessary, as it is known 
that nutritional balance is crucial for the sustainability and productivity of the forest 
environment. Thus, the objective of the research was to evaluate the nutritional 
composition of woody biomass, exploited for energy purposes in an area under forest 
management. The farm, Riacho do Cabra, is located in the municipality of Santa Cruz / 
RN. The work was carried out at UPA 7, where seven plots were distributed, randomly, 
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in dimensions 20 x 20 m, where the forest inventory, cubing and sample collection were 
carried out. Content, content, export and efficiency of use of macronutrients in tree strata, 
regeneration and necromass were determined. With that, it can be concluded that what 
promotes the highest rate of nutrient removal is the tree extract, with K and Ca being the 
most exported elements. 
 

Keywords: Nutrient content, caatinga, regeneration, necromass, firewood. 

Introdução 

O desenvolvimento tecnológico por fontes de energias alternativas procura alcançar 
maior eficiência, de forma sustentável, integrando os aspectos econômico, social e 
ambiental. No Brasil, as fontes energéticas de origem renovável compõem 45,3%, 
contrapondo a matriz energética mundial, que apresenta 13,7% originando de fontes 
renováveis (EPE,2019). A busca por fontes alternativas, a biomassa florestal apresenta-
se como alternativa na geração de energia mais limpa. As vantagens de se utilizar este 
recurso renovável é que seu aproveitamento pode ser feito diretamente por intermédio 
da combustão em fogões para cocção de alimentos, em caldeiras gerando vapor e em 
fornos das indústrias, como na de cerâmica vermelha, por exemplo (ANEEL, 2005). 
 
No Rio Grande do Norte, o setor da ceramista é o principal consumidor da madeira 
extraída com finalidade energética. Essa alta dependência pode ser explicada devido 
ao baixo preço, quando comparado aos demais combustíveis (SANTOS, 2019; 
CARNEIRO et al., 2013). Este setor industrial é de grande valia para o estado, pois é 
responsável por gerar empregos e fornecer materiais estruturais para todo o país, ou 
seja, exerce grande importância socioeconômica, já que fomenta a economia da região 
(RAMOS et al., 2019). A lenha extraída para atender essa demanda exigida pelas 
indústrias, comercio, residências e demais setores advém da exploração do bioma 
Caatinga, com área de aproximadamente 844.453 m², que devido as atividades 
antrópicas, atualmente, possui a 46% da área desmatada (MMA, 2020). 
 
Dentre as estratégias para ampliar a oferta de material vegetal que possa ser utilizado 
como fonte de energia e preservar o bioma, estão o Plano de Manejo Florestal 
Sustentável (PMFS) e possível aproveitamento dos resíduos gerados com a exploração 
florestal sustentável. Considerando as consequências da retirada da biomassa residual 
quanto a exportação de nutrientes, que pode ser fator limitante dos estágios 
sucessionais da regeneração florestal. De acordo com Santana et al. (2008), o equilíbrio 
nutricional na relação solo-planta, dentre outros fatores, é crucial para a sustentabilidade 
da produtividade de um ambiente florestal, pois a sua interrupção acarretará a quebra 
da ciclagem dos nutrientes. 
 
Diante do exposto, justifica-se a necessidade da ampliação de estudos quanto a 
quantificação dos nutrientes nas espécies da caatinga, bem como a locação dos mesmo 
na biomassa, na eminência de responder sobre melhor tipo de manejo na exploração 
comercial de lenha. Sendo assim, o presente estudo objetiva avaliar a composição 
nutricional da biomassa lenhosa, explorada para fins energéticos em área sob manejo 
florestal. 
 

Metodologia 

 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
A área de estudo situa-se na Fazenda Riacho do Cabra, localizada no município Santa 
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Cruz, Rio Grande do Norte. Possui uma área total de 667,17 ha, sendo que destes, 
458,62 ha (68,7%) destinado ao PMFS. O ciclo de corte adotado é de 15 anos, seguindo 
o que determina o MMA (2010) para o bioma Caatinga, sendo uma UPA explorada a 
cada ano. A seguinte pesquisa foi desenvolvida na UPA “7”, submetida ao corte raso. 
 
O clima, de acordo com a classificação de Köppen é do tipo BSs’h’. A precipitação 
pluviométrica anual é de 500,0 mm com período chuvoso correspondente aos meses de 
março a maio. A temperatura máxima é 32° C, com uma média anual em torno dos 25,6 
°C e a mínima 21° C, a umidade relativa média anual está em torno dos 70 %. O solo é 
o Bruno não cálcico, que vão de rasos a moderadamente profundos, tendo, de modo 
geral, sequência de horizontes A, Bt e C. 
 
DISTRIBUIÇÃO DAS PARCELAS 
 
Na UPA foram distribuídas 7 parcelas de 20 x 20 m (400m²), de forma aleatória. A 
definição do tamanho das parcelas seguiu as orientações do Protocolo de Medições de 
Parcelas Permanentes da Rede de Manejo Florestal da Caatinga (RMFC, 2005). 
 
INVENTÁRIO FLORESTAL E CUBAGEM 
 
No inventário florestal, realizou-se a coleta dos seguintes dados: A Circunferência na 
altura do peito (CAP), medido a 1,30 m acima do nível do solo com fita métrica e 
expresso em cm; Mediu-se a altura total da arvore (H), com régua graduada, expresso 
em metros; Realizou-se a identificação das árvores através do nome vulga para 
posterior identificação da nomenclatura cientifica. 
 
A cubagem foi realizada em todas as arvores presentes nas sete parcelas, considerando 
a divisão dos indivíduos arbóreos em três estratos, sendo eles: Arbóreo, arvores que 
possuíam CAP ≥ 6cm; Regeneração, arvores com CAP < 6cm; Necromassa, biomassa 
morta encontrada tombada ou ao chão. Cada estrato foi subdividido em componentes 
galho e lenho. 
 
Para pesagem da massa verde total dos estratos Arbóreo, Regeneração e Necromassa, 
utilizou-se uma Balança Eletrônica Digital Suspensa com gancho, modelo 300S da 
marca TEEM com capacidade máxima de 300 Kg. 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS AMOSTRAGENS 
 
Baseado nos dados do inventário florestal selecionou-se ar arvores considerando o 
Índice de Valor de Importância (IVI), que envolve os valores relativos médios entre a 
densidade (número de indivíduos por espécie), dominância (área basal da espécie) e 
frequência (proporção de parcela que aparece a espécie), segundo a Equação 1. 
 
IVI = (DR + DoR + Fr) / 3 (Equação 1) 
 
Onde: IVI = Índice de Valor de Importância; DR = Densidade Relativa; DoR = 
Dominância Relativa; Fr = Frequência Relativa. 
 
De a cordo com o IVI selecionou, em cada parcela, uma árvore de cada espécie e 
retirou-se três discos dos troncos principais, um dos discos foi pesado em Balança 
Eletrônica Digital da marca CLINK com capacidade máxima de 10 kg, visando 
determinação da umidade conforme a NBR 14929 (ABNT, 2003). Quanto a amostragem 
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do componente galho de cada indivíduo selecionado e dos estratos regeneração e 
necromassa, foram amostrados 4 kg de cada, para posterior análises laboratoriais. 
 
PREPARO DAS AMOSTRAS 
 
As amostras foram trituradas em um triturador de resíduos modelo TR 500E e depois 
em outro no modelo CID 105LD a fim de diminuir a granulometria do material. Em 
seguida foram moídas em moinho de lâminas tipo Willey e peneiradas utilizando-se, 
portanto, o material que ficou retido na peneira granulométrica de 60 mesh/ABNT. 
 
Depois de peneiradas, foram preparadas 11 amostras compostas de acordo com as 
espécies florestais, a fim de se obter material homogêneo de acordo com a NBR 10007 
(ABNT, 2004). Essas amostras foram devidamente acondicionadas em embalagens 
plásticas, para conservar as características do material. 
 
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE NUTRIENTES 
 
As determinações dos macronutrientes foram realizadas conforme a metodologia 
descrita por Silva (2009). O teor total de N foi determinado por digestão com ácido 
sulfúrico concentrado e aquecimento, seguido pela destilação e titulação pelo método 
Kjeldahl. Para determinar os teores totais de P, K, Ca, Mg e S as amostras foram 
mineralizadas pela mistura nítrico-perclórica e, posteriormente, realizada a leitura em 
espectrofotometria de emissão ótica em plasma induzido (ICP), marca Perkin Elmer, 
modelo Optima 3300 DV. 
 
Foi calculada a média ponderada para os teores de nutrientes dos indivíduos do estrato 
arbóreo, efetuando-se a multiplicação da concentração de cada teor de nutriente pela 
respectiva matéria seca da espécie, em seguida foi efetuada a soma de todos os 
produtos e dividido pela soma da matéria seca (REISSWITZ, 2009) de acordo com a 
equação 2: 
 
MP = (TN1 . MMS1 + TN2 . MMS2 + ⋯ + TN19 . MMS19) / (MMS1 + MMS2 + ⋯ + 
MMS19) (Equação 2) 
 
Onde: MP = Média ponderada; TN = Teor de Nutriente (g kg-1); MMS = Massa de 
Matéria Seca (kg m²). 
 

Resultados e Discussões 

 
ESTRATO ARBÓREO 
 
No componente galho, do estrato arbóreo, a média do teor de nutrientes nas seguiu a 
seguinte ordem decrescente:  
Ca (9,57 g/kg), N (7,86 g/kg), K (4,79 g/kg), Mg (1,22 g/kg), S (1,20 g/kg) e P (0,44 g/kg). 
 
No componente lenho, do estrato arbóreo, a média do teor de nutrientes nas seguiu a 
seguinte ordem decrescente:  
Ca (9,77 g/kg), N (5,29 g/kg), K (3,79 g/kg), Mg (1,07 g/kg), S (1,04 g/kg) e P (0,29 g/kg). 
 
ESTRATO NECROMASSA 
 
No componente galho, do estrato necromassa, a média do teor de nutrientes nas seguiu 
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a seguinte ordem decrescente: 
Ca (6,70 g/kg), N (5,39 g/kg), K (1,41 g/kg), Mg (0,74 g/kg), S (0,55 g/kg) e P (0,40 g/kg). 
 
No componente lenho, do estrato necromassa, a média do teor de nutrientes nas seguiu 
a seguinte ordem decrescente: 
Ca (6,77 g/kg), N (5,70 g/kg), K (2,53 g/kg), S (0,76 g/kg), Mg (0,46 g/kg) e P (0,29 g/kg). 
 
ESTRATO REGENERAÇÃO 
 
No componente galho, do estrato regeneração, a média do teor de nutrientes nas seguiu 
a seguinte ordem decrescente: 
Ca (6,70 g/kg), N (5,39 g/kg), K (1,41 g/kg), Mg (0,46 g/kg), S (0,42 g/kg) e P (0,19 g/kg). 
 
No componente lenho, do estrato regeneração, a média do teor de nutrientes nas seguiu 
a seguinte ordem decrescente: 
Ca (7,18 g/kg), N (4,35 g/kg), K (0,93 g/kg), S (0,44 g/kg), Mg (0,37 g/kg) e P (0,15 g/kg). 
 
O nutriente Ca apresentou maior composição em todos os componentes. Isso pode ser 
atribuído ao fato da grande imobilização desse elemento na casca, principalmente na 
forma de oxalato de cálcio, podendo estar imobilizado em até 60% das partes mais 
lenhosas (MORAIS, 1988; CALDEIRA, et al., 2002). Por ser um componente estrutural 
importante da parede celular, a liberação deste nutriente está ligada à destruição dessas 
estruturas. 
 
Ao contrário do Ca, o P apresenta alta mobilidade dentro da planta, sendo assim, mais 
facilmente encontrado nas partes mais novas, como as folhas. (BRUN, 2004). 
Considerando que o estudo analisou materiais lenhosos, é de se esperar teores mais 
baixos desse nutriente. 
 
Comparando-se os teores médios de nutrientes entre cada estrato, pode-se observar a 
maior concentração de nutrientes no estrato arbóreo, seguido pelo estrato regeneração 
e necromassa. O acumulo de nutrientes e a variação dos elementos, segundo 
Helmisaari et al. (2002), podem ocorrem em razão das características nutricionais de 
cada espécie e da idade da floresta. 
  
 
Conclusão 

 
Pode-se concluir que, o nutriente com maior teor foi o Ca, já o P apresentou o menor 
teor, ambos independente dos estratos, o que pode ser explicados devido as suas 
características de mobilidade no interior da planta.  
 
Dentre os estratos, o que promove a maior taxa de remoção de nutrientes é o extrato 
Arbóreo. Os macronutrientes K e Ca são os mais exportados na exploração de madeira 
para fins energéticos. 
 
As análises de micronutrientes não puderam ser concluídas devido ao período de 
quarentena, ocasionada pela pandemia da COVID-19. 
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TÍTULO: Alelopatia inter e intraespecífica de Acacia mangium sobre sementes de 

Pityrocarpa moniliformis e de sementes da própria A. mangium 

Resumo 

Acácia mangium é nativa da Austrália, conhecida popularmente por acácia australiana, 
e possui utilização na obtenção de energia e celulose. Devido a sua tolerância a solos 
pobres é bastante utilizada em recuperação de áreas degradadas. No entanto incluir 
plantas exóticas em uma nova comunidade pode resultar em interações complexas com 
espécies nativas ou ate mesmo com o desenvolvimento da própria. Por isso faz-se 
necessário o estudo desses reflexos em espécies nativas como Pityrocarpa 
moniliformis, conhecida popularmente como Catanduva, nativa da Caatinga usada em 
reflorestamento. As influências no desenvolvimento de plantas,pode se dar por meio 
dos metabólitos secundários (alopáticos) produzidos pelo vegetal podendo influenciar 
desde a germinação da semente. Com intuito de analisar os efeitos alopático da A. 
mangium na germinação de sementes de P. moniliformis e na própria A. mangium foram 
preparados extratos aquosos a partir de folhas desidratadas de A. mangium nas 
concentrações: 25,50, 75 e 100 g.L-1 e o tratamento controle apenas com água 
destilada. As sementes submetidas a germinação em papel previamente umedecidos 
com os extratos. Para análise dos resultados foi aplicado o teste de Tukey ao nível de 
probabilidade (p<5%).Obtendo as seguintes variáveis: Porcentagens de germinação de 
sementes , índice de velocidade de germinação, plântulas anormais, plântulas mortas, 
comprimento da parte aérea, comprimento da raiz.Dos resultados conclui-se que não 
houve efeito alelopatico 
 
Palavras-chave: Sementes florestais, efeito alelopático, aleloquímicos, Caatinga. 

TITLE: Inter and intraspecific allelopathy of Acacia mangium on seeds of Pityrocarpa 

moniliformis and seeds of A. mangium itself 

Abstract 

Mangium acacia is native to Australia, popularly known as Australian acacia, and is used 
to obtain energy and cellulose. Due to its tolerance to poor soils, it is widely used in the 
recovery of degraded areas. However, including exotic plants in a new community can 
result in complex interactions with native species or even with the development of their 
own. That is why it is necessary to study these reflexes in native species such as 
Pityrocarpa moniliformis, popularly known as Catanduva, native to the Caatinga used in 
reforestation. Influences on plant development can occur through secondary (allopathic) 
metabolites produced by the plant, which can influence from seed germination. In order 
to analyze the allopathic effects of A. mangium on the germination of P. moniliformis 
seeds and on A. mangium itself, aqueous extracts were prepared from dehydrated 
leaves of A. mangium in the concentrations: 25.50, 75 and 100 gL- 1 and control 
treatment with distilled water only. The seeds submitted to germination on paper 
previously moistened with the extracts. To analyze the results, the Tukey test was 
applied at the probability level (p <5%), obtaining the following variables: Percentages of 
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seed germination, germination speed index, abnormal seedlings, dead seedlings, length 
of the aerial part, length From the results it can be concluded that there was no 
allelopathic effect 
 
Keywords: Forest seeds, allelopathic effect, allelochemicals, Caatinga. 

Introdução 

A Acacia mangium Wild é uma leguminosa pertencente à família Fabaceae, originária 
da Austrália e da Malásia, conhecida popularmente pelo nome de acácia australiana. 
Devido a seu rápido crescimento, tolerância a solos pobres, adaptação a uma ampla 
variação de pH em solos de regiões tropicais e boa qualidade de madeira, a A. mangium 
foi introduzida em países asiáticos, africanos e do hemisfério ocidental (HEGDE et al., 
2013). No Brasil, algumas espécies do gênero Acacia Mill. foram introduzidas há 
aproximadamente 100 anos, utilizadas até os dias atuais em atividades como a 
silvicultura, recuperação de áreas degradas, na arborização urbana e rural (ATTIAS et 
al., 2013). Esta espécie adaptou-se bem às condições de solo e clima tropical brasileiro, 
podendo atingir até 15 m de altura. Paralelamente, na busca da recuperação de áreas 
degradadas, diversificação das atividades econômicas e promoção de melhorias 
ambientais, os sistemas de integração e consorciação tem sido estimulados por 
programas de fomento por diversas instituições brasileiras (VENTURIN et al., 2010). 
Considerando sua rusticidade e potencialidades, o plantio de A. mangium vem se 
popularizando e tornando-se economicamente rentável no país. No entanto, complexas 
interações podem ser geradas em decorrência da introdução de plantas exóticas em 
uma nova comunidade. Estas interações podem provocar distúrbios em diversas 
variáveis ambientais, afetando espécies, comunidades e ecossistemas (VILÀ et al., 
2011). Dentre as interações que podem ocorrer em um ambiente natural, pesquisadores 
relatam a Alelopatia, que é um termo criado em 1937 pelo alemão Hans Molisch, através 
da união das palavras alléton (mútuo) e pathos (prejuízo), ambas originadas do grego. 
O termo refere-se à capacidade que plantas tem de interferir na germinação e no 
desenvolvimento de outras, por meio de substâncias que liberam na atmosfera ou, 
quase sempre no solo (MEDEIROS, 1990). Substâncias alopáticas, ou aleloquímicos, 
são produtos finais ou intermediários do metabolismo secundário podendo ser 
exsudadas por diversas partes do vegetal (REIGOSA et al, 2013), tais como folhas, 
caules e raízes. Da mesma forma que podem suprimir o crescimento de outras plantas 
em sua vizinhança, estas substâncias podem desempenhar papéis ecológicos, como 
defesa da planta, quelação de nutrientes, regulação da biota do solo de forma a afetar 
na decomposição e fertilidade do solo (INDERJIT et al., 2011), caracterizando como 
efeitos positivos ou negativos o resultado da interação dessas substâncias sobre o 
crescimento/desenvolvimento de outras plantas (FERREIRA, 2004). Alguns estudos 
evidenciaram o potencial alopático de A. mangium sobre as espécies invasoras Mimosa 
pudica e Senna obtusifolia (LUZ, et al., 2010) e duas variedades de arroz (ISMAIL & 
METALI, 2014). Visto que a A. mangium afetou negativamente a germinação e 
crescimento destas espécies avaliadas, e considerando seu desenvolvimento em 
praticamente todas regiões do país, inclusive a Nordeste (ATTIAS et al., 2013), faz-se 
necessário verificar que tipo de interação alopática ela pode estabelecer com espécies 
desta região. Estas interações podem ter efeito fisiológico positivo ou negativo, além de 
poderem ter natureza intraespecífica (quando se verifica o efeito dos extratos 
aleloquímicos de uma espécie sobre o desempenho germinativo das suas próprias 
sementes) quanto interespecífica (quando há influência dos extratos aleloquímicos de 
uma espécie sobre a germinação das sementes e o crescimento inicial de plântulas de 
uma espécie distinta). Para avaliação do potencial alopático interespecífico, será 
utilizada a catanduva (Pityrocarpa moniliformis Benth), espécie nativa do bioma 
Caatinga, arbórea da família Fabaceae, de rápido crescimento, indicada para 
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composição de reflorestamento heterogêneo com fins preservacionistas (LORENZI, 
2002). Essa espécie fornece madeira, lenha, carvão, forragem e tem alto valor apícola 
(MAIA, 2004). Visto que as sementes são excelentes organismo 
 
Metodologia 

 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes Florestais da Escola Agrícola 
de Jundiaí/Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (EAJ/UAECIA/UFRN), município de Macaíba-RN. Os 
extratos foram preparados a partir das folhas de A. mangium, previamente cortadas com 
tesoura e imersas em água destilada por um período de 24 h para que se obtenha as 
seguintes concentrações: 25, 50, 75 e 100 g.L-1, e o controle (somente água destilada). 
Foram realizados dois ensaios: o primeiro com sementes de A. mangium e o segundo 
com sementes de P. moniliformis. Antes da semeadura foi determinado o teor de água 
das sementes utilizadas em cada ensaio utilizando-se duas amostras de 4,5 ± 0,5 g de 
sementes, colocadas em estufa de circulação forçada de ar à 105 ± 3 ºC durante 24 
horas (BRASIL, 2009). Para o processo de superação de dormência, as sementes de 
P. moniliformis foram submetidas a escarificarão mecânica resultando em um pequeno 
desponte na região oposta à micrópila. Porém, para a superação de dormência da A. 
mangium, as sementes passaram por imersão em um becker contendo 50 mL de água 
a 100° C por um período de 1 min, que seguidamente foram dispostas sobre um papel 
toalha para a retirada do excesso de água (BRASIL, 2013). Em continuidade, realizou-
se a desinfestação com dois tratamentos, uma contendo 100 mL de água destilada 
acrescentados de cinco gotas de detergente neutro por cinco minutos, e outra solução 
composta por hipoclorito de sódio a 2% por dois minutos. Posteriormente, a esse 
processo, as sementes passaram por três enxagues em água destilada (BRASIL, 2009). 
A semeadura, foi realizada em papel toalha para germinação, umedecidos com o extrato 
aquoso foliar A. mangium, além do controle (água destilada) na quantidade equivalente 
a 2,5 vezes a massa do papel seco. Em seguida, as sementes foram colocadas em 
sacos plásticos transparentes e colocadas em germinador do tipo B.O.D. (Biochemical 
Oxygen Demand), à temperatura de 25 °C e fotoperíodo de 12 horas com lâmpada 
fluorescente fria. A avaliação foi norteada nas seguintes variáveis: - Emergência: 
número de plântulas emersas até o 7° dia após a semeadura, sendo consideradas 
plântulas normais aquelas que apresentarem características condizentes com as 
prescritas pelas RAS (BRASIL, 2009), e os resultados expressos em porcentagem 
(NAKAGAWA, 1999); - Primeira contagem da emergência: porcentagem acumulada de 
plântulas normais(G) emersas até o 2° dia após a semeadura; - Índice de velocidade de 
germinação (IVG): de acordo com fórmula proposta por MAGUIRE (1962); - 
Comprimento da parte aérea (C.A), comprimento da raiz (C.R) principal das plântulas: 
o comprimento da raiz principal e da parte aérea das plântulas foram medidos, 
separadamente, com auxílio de régua graduada em milímetros, com resultados 
expressos em cm.plântula-1; Para obtenção da Massa seca, as plântulas normais de 
cada repetição serão acondicionadas em sacos de papel e levadas à estufa de 
ventilação forçada, regulada a 80ºC, durante 24 horas. Após este período, as plântulas 
serão retiradas da estufa e pesadas em balança analítica, com precisão de 0,001g, com 
os resultados expressos em mg.plântula-1 (NAKAGAWA, 1999). Será adotado o 
delineamento inteiramente casualizado (DIC), constando de cinco tratamentos (0, 25, 
50, 75 e 100 g.L-1) com quatro repetições de 50 sementes cada. 
 
Resultados e Discussões 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4072 

 

O grau de umidade das sementes de P. Moniliformis e Acacia mangium variou entre 
10,48% a 12,58% estando de acordo com as recomendações estabelecidas pelas 
Regras de Análise de Sementes (RAS). (BRASIL, 2009). Entre as sementes germinadas 
de P. Moniliformis algumas apresentaram características que distingue de plântulas 
normais, ou seja, não apresentam vigor suficiente para se desenvolverem, devido a isso 
não foram incluídas como germinadas. Segundo Brasil (2009) são consideradas 
plântulas anormais, aquelas que não demonstram potencial para dar sequência ao seu 
desenvolvimento e originar plantas normais, por apresentarem danificação, deformação 
e ou deterioração. Apesar dos tratamentos com menores porcentagens de concentração 
do extrato aquoso de Acacia mangium na solução de umedecimento (25% e 50%) 
apresentaram plântulas anormais, não diferenciando estatisticamente entre eles, logo 
isto não está relacionado ao possível efeito alopático, pois o mesmo ocorreu em todos 
os tratamentos inclusive no controle, umedecido apenas com agua destilada. Os 
resultados obtidos na avaliação dos efeitos em diferentes tratamentos nas sementes de 
P. moniliformes, foi possível verificar que não houve diferença estatística para as 
variáveis de porcentagem de germinação (G%), índice de velocidade de germinação 
(IVG%), plântulas anormais (anormais) e plântulas mortas. Porém para a porcentagem 
de germinação os tratamentos 75% e 25% apresentaram as maiores taxas como pode 
ser observado na tabela 1. Quanto ao índice de velocidade de germinação (IVG) médio 
obtido nesta análise foi de 1,24%, em que os tratamentos que proporcionaram os 
menores índices foram o tratamento controle e o tratamento com 100 %. Um estudo 
desenvolvido por Luz (2010) sobre alelopatia causada por Acacia mangium, em que os 
extratos foram obtidos através de soluções hidroalcoólicas, principalmente folha e 
raízes, cuja conclusão foi que houve efeito alopático significativo sobre plantas 
daninhas, do qual apresentaram uma baixa taxa de germinação quando comparado a 
testemunha. Em relação ao comprimento da parte aérea (C.A) o tratamento controle 
apresentou o menor índice quando comparado aos demais tratamentos e esse 
comportamento se repetiu no comprimento da raiz (C.R). Para o comprimento da raiz 
(C.R) houve diferença estatísticas no tratamento controle e na concentração 100% com 
os demais tratamentos, porém eles não apresentaram diferenciação entre si (tabela 1). 
Quando analisada a massa seca de plântulas da parte aérea (MSP-A) o tratamento com 
concentração 75% apresentou diferença estatística em relação aos demais tratamentos, 
sendo por sua vez o que apresentou a menor massa. Porém para a massa seca da raiz 
apenas o controle diferiu estatisticamente dos demais, apresentando as menores 
massas (Tabela 1). Tabela 1. Porcentagens de germinação de sementes (G%), índice 
de velocidade de germinação (IVG%), plântulas anormais (Anormais), plântulas mortas 
(Mortas), comprimento da parte aérea (C.A%), comprimento da raiz (C.R%), massa seca 
da parte aérea (MSP-A%),massa seca da raiz (MSP-R%) de P. moniliformis. 
Tratamentos G% IVG Anormais Mortas C.A C.R MSP-A MSP-Raiz Controle 92.5a 9.25a 
2.25a 1.5a 3.99b 6.23b 0.24a 0.17b 25% 96a 9.57a 1.25a 0.75a 4.48a 7.95a 0.23a 0.18a 
50% 94a 9.4a 1.75a 1.25a 4.31a 7.92a 0.24a 0.18a 75% 94.5a 9.42a 1.5a 1.25a 4.22a 
8.16a 0.18b 0.23a 100% 93.5a 9.35a 1.75a 0.75a 4.18a 7.3ab 0.25a 0.18a C.V (%) 
1,38% 1,24% 21,81% 30,49% 4,24% 10,45% 12,17% 12,70% Médias seguidas da 
mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de X% 
de probabilidade (p < 5%). A intensidade dos efeitos potencialmente alelopáticos do 
extrato aquoso foliar da Acacia mangium sob a própria Acacia mangium não foi 
significativo. Considerando o efeito sob o IVG, G. No entanto para o G% os tratamentos 
com concentração 25% e 75% o percentual foi maior como pode ser observado na 
tabela 2. Os efeitos verificados sob plântulas anormais (anormais), plântulas mortas 
(mortas) foi maior no tratamento 50%. Quando analisado o comprimento da parte aérea 
o tratamento controle diferenciou estaticamente de todos os demais, assim como o 
tratamento com a concentração 75%. Para a massa seca da parte aérea (MSP-A), os 
tratamentos controle, 25% e 100%, apresentaram diferença estática quando comparado 
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aos tratamentos 50 % e 75%. Esse comportamento não se repetiu na massa seca da 
raiz (MSP-R), que por sua vez não apresentou diferença estatística em todas as 
variáveis. Tabela 2. Porcentagens de germinação de sementes (G%), índice de 
velocidade de germinação (IVG%), plântulas anormais (Anormais), plântulas mortas 
(Mortas), comprimento da parte aérea(C.A%), comprimento da raiz (C.R%), massa seca 
da parte aérea (MSP-A%), massa seca da raiz (MSP-R%) de A. mangium Tratamentos 
G% IVG Anormais Mortas C.A C.R MSP-A MSP-RAIZ Controle 69a 4.44a 4.25a 11.25a 
2.96c 3.79a 0.06b 0.04a 25% 71.5a 4.25a 1.75a 12.5a 3.60b 3.5a 0.07b 0.03a 50% 69a 
4.65a 2.5a 13a 3.46b 3.51a 0.22a 0.02a 75% 68a 4.69a 1.5a 14.5a 4.13a 4.13a 0.22a 
0.03a 100% 70.5a 4.95a 3a 12.5a 3.91ab 3.93a 0.07b 0.03a C.V (%) 1,99% 5,77% 
42,24% 9,20% 12,43% 7,21% 65,69% 23,57% De acordo com a literatura alguns 
autores observaram que independente da concentração dos extratos de A.mangium, 
não houve efeitos significativos na germinação e no índice de velocidade de germinação 
das sementes em estudo (Roger et al.,2007), não e diferindo dos resultados obtidos 
para as mesmas variáveis no presente estudo. 
 
Conclusão 

 
Mesmo não apresentando diferenças estatiticas do extrato folhoso de A. mangium na 
própria esécie e na P. moniliformis, o potencial alelopático de espécies exóticas sob 
nativas e sob o seu próprio desenvolvimento é de total relevância, uma vez que fornece 
subsídios para decidir de forma assertiva na escolha das espécies para estudos que 
visem o reflorestamento, recomposição de matas ciliares, recuperação de áreas 
degradas. Além disso, a ocorrência de interações alelopáticas poderá inibir a 
germinação e o crescimento das mudas implantadas, bem como as plântulas do banco 
de sementes. No caso das espécies estudadas, não houve interferências relevantes em 
todas as variáveis, porém em um estudo apresentado por Sylama et al. (2008), usando 
também extratos aquosos foleiares, houve interferência no desenvolvimento de algumas 
espécies selecionadas. No caso da A. mangium e a P. moniliformis não foi observado 
nas sementes efeitos significativos quanto à inibição de germinação das sementes as 
duas espécies, podendo serem plantadas em consórcio. 
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TÍTULO: LEVANTAMENTO DA NEMATOFAUNA E ESTABELECIMENTO DE ÁREAS 

DE RISCO DE FITONEMATOSES EM BATATA DOCE (Ipomoea batatas) na zona rural 

de Touros no Rio Grande do Norte 

Resumo 

A batata-doce é uma hortaliça muito importante e popular, cujo plantio se expandiu por 
várias regiões do Brasil. No Nordeste, a cultura da batata-doce ao longo do tempo tem 
sido cultivada de forma empírica pelas famílias rurais, como fonte geradora de renda. 
Seu cultivo intensivo resultou em graves problemas fitossanitários, principalmente no 
que se refere às doenças associadas a patógenos de solo, como os nematoides. A 
pesquisa foi realizada no município de Touros-RN, face à importância econômica que a 
cultura da batata-doce, representa para o município, e tendo em vista os registros sobre 
a incidência de fito nematoide associada a solos explorados comercialmente com essa 
cultura como fatores limitantes à produção comercial. Foi realizado um levantamento 
nematológico em 10 áreas de produção comercial de batata-doce, situadas na região 
agrícola do município, que possuíam cultivos sucessivos da cultura, foram feitas coletas 
de solo realizado segundo o caminhamento em ziguezague, com a forma de se coletar 
uma amostra composta de 300 cm3 representativa da área de forma a diagnosticar as 
fitonematoses prevalentes que acometem a cultura utilizando-se o método da flotação 
centrífuga, e dessa maneira mapear as áreas com risco de contaminação. Porém diante 
da situação de pandemia vivida no período em questão não foi possível realizar todas 
as coletas para gerar dados significativos. 
 
Palavras-chave: Nematoide, fitonematose, Mapeamento. 

TITLE: URVEY OF NEMATOFAUNA IN AREAS CULTIVATED WITH SWEET POTATO 

(Ipomoea potatoes) in the RURAL AREA OF TOUROS-RIO GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

The sweet potato is a very important and popular vegetable, whose planting has 
expanded to several regions of Brazil. In the Northeast, the sweet potato crop over time 
has been cultivated empirically by rural families as a source of income. Its intensive 
cultivation resulted in serious phytosanitary problems, mainly with regard to diseases 
associated with soil pathogens, such as nematodes. The research was carried out in the 
municipality of Touros-RN, in view of the economic importance that the sweet potato 
culture represents for the municipality, and in view of the records on the incidence of 
phyto-nematodes associated with soils commercially exploited with this crop as factors 
limiting commercial production. A nematological survey was carried out in 10 areas of 
commercial sweet potato production, located in the agricultural region of the municipality, 
which had successive cultivations of the crop, collections were made of soil carried out 
according to the zigzag path, in order to collect a sample. composed of 300 cm3 
representative of the area in order to diagnose the prevalent phytonmatoses that affect 
the crop using the centrifugal flotation method, and in this way map the areas at risk of 
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contamination. However, in view of the pandemic situation experienced in the period in 
question, it was not possible to perform all collections to generate significant data. 
 
Keywords: Nematoide, Phyonematosis, Mapping. 

Introdução 

A batata-doce é uma hortaliça muito importante e popular, cujo plantio se expandiu por 
várias regiões do Brasil. No Nordeste, a cultura da batata-doce ao longo do tempo tem 
sido cultivada de forma empírica pelas famílias rurais, visando à alimentação familiar, 
como também fonte geradora de renda. Seu cultivo intensivo resultou em graves 
problemas fitossanitários, principalmente no que se refere às doenças associadas a 
patógenos de solo, como os nematoide; muitos gêneros de nematoides estão 
associados aos cultivos de batata-doce, como o nematoide-das-galhas (Meloidogyne 
spp.) , nematoide reniforme (Rotylenchulus reniformis); Pratylenchus (nematoide-das-
lesões-radiculares) e Ditylenchus (nematoide-do-alho), que são dois gêneros de 
endoparasitos migradores também encontrados ocasionalmente, podendo em 
determinadas situações, reduzir a qualidade ou produção das plantas infectadas. A 
composição das comunidades de nematoides no solo é influenciada por fatores 
ambientais, como vegetação hospedeira, tipo de solo, estação climática, nível de 
umidade e teor de matéria orgânica, além da distribuição espacial (WALL et al.,2002). 
Qualquer mudança ambiental ou perturbação que afete a composição ou fisiologia das 
plantas tais como textura, química e fatores climáticos (umidade e temperatura) do solo, 
pode alterar a diversidade de espécies em grupos funcionais, os quais podem ser 
divididos de cinco a oito em solos de regiões temperadas, tropicais ou mesmo árticas 
(WALL; VIRGINIA, 1999). Vários gêneros de nematoides são encontrados atacando a 
batata-doce, mas somente os gêneros Meloidogyne e Rotylenchulus são relatados 
como causadores de danos econômicos na maioria das pesquisas e trabalhos. É 
considerada uma cultura tolerante, pois apresenta grande resistência a algumas pragas, 
e consegue se desenvolver em solos pobres e degradados. No entanto, a preferência é 
por solos férteis e produtivos, leves para o melhor desenvolvimento dos tubérculos. 
Apesar disso, a batata-doce é susceptível a um grande número de doenças causadas 
por fungos, vírus e nematóides, e sendo também atacada por um grande número de 
pragas, insetos e ácaros (JONES et al., 1986; MIRANDA et al., 1987b; MALUF et al., 
1987, SILVA et al., 2004 e RABELLO, 2010). Segundo registro dos produtores da região 
a principal doença causadora de problemas é a “pipoca” da batata, que é causada por 
várias espécies do nematoide do gênero Meloidogyne, sendo mais comuns M. incognita 
e M. javanica no Brasil. Estas espécies são habitantes do solo e atacam diversas 
hospedeiras, o que dificulta a rotação de culturas para controle da doença. A infecção 
de raízes e tubérculos se dá pelo estádio juvenil 2 (J2); ao se alimentar dos tecidos, o 
nematoide induz hiperplasia e hipertrofia das células, formando as galhas. As 
protuberâncias nos tubérculos, também conhecidas como galhas ou pipocas, reduzem 
a produção, mas principalmente afetam a qualidade do produto. Na zona rural de Touros 
no Rio Grande do Norte a exploração agrícola da bata-doce está seriamente 
comprometida pelo severo ataque de nematoides, e alguns produtores estão 
abandonando essa atividade ou irracionalmente abandonando áreas de cultivo e se 
estabelecendo em novas áreas contribuindo cada vez mais para a escassez de terras e 
disseminação do fitoparasita. Os prejuízos causados à cultura chegam à ordem de 
100% e os produtores procuraram na universidade (UFRN) pesquisas para pelo menos 
amenizar essas perdas e evitar a extinção dessa atividade agrícola que contribui 
significativamente para o desenvolvimento econômico-social da região. A partir dos 
dados obtidos por esta pesquisa: identificação de gênero(s) e quantificação da 
população seremos capazes de estabelecer metodologias de manejo dessa 
fitonematose que apresenta alta incidência e prevalência nos campos de produção e 
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desta forma contribuir fundamentalmente para a racional continuação da exploração 
agrícola desta cultura altamente importante para a economia regional e nacional. 
 
Metodologia 

 
O levantamento nematológico foi realizado em 10 áreas de produção comercial de 
batata-doce situadas na zona rural de Touros no Rio Grande do Norte. Onde foram 
escolhidas as áreas de acordo com a disponibilidade dos bataticultores e que possuíam 
plantios sucessivos da cultura, como também que já tiveram áreas acometidas por 
nematoides. Inicialmente as propriedades foram marcadas em um GPS de bolso como 
pontos L01 ao L10, especificações na tabela 1. A coleta do solo foi realizada segundo o 
caminhamento em ziguezague utilizando um trado em inox tipo sonda, de forma a 
coletar 20 subamostras de 100 cm3 de solo, na profundidade de 30 cm, sendo estas 
posteriormente misturadas e homogeneizadas em um balde de plástico com 20L, e de 
tal volume retirada alíquota equivalente a uma amostra composta de 300 cm3 
representativa da área, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos 
etiquetados, as amostras L01 a L05 foram coletadas no dia 08/12/2018, já da L06 a L10 
foram coletadas no dia 09/12/2018, e encaminhadas ao laboratório de fitonematologia 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) no dia 10/12/2018. Ao 
chegarem ao Laboratório, as amostras foram homogeneizadas e processadas 
imediatamente para extração com o auxílio de duas peneiras de 60 e 400 mesh para 
extração, a partir de 300 cm3 de solo, utilizando-se o método da flotação centrífuga com 
solução de sacarose por 5 min (JENKINS, 1964). As suspensões de nematoides obtidas 
foram mantidas sob refrigeração (4 - 6o C) por até três dias, realizando-se a identificação 
e contagem dos nematoides. Em seguida foi realizada a contagem das fêmeas adultas 
do gênero Meloigogyne sp. nas raízes tuberosas. Para a realização da análise, 
primeiramente foram pesadas cada raiz separadamente, obtendo assim o peso fresco 
total, em seguida foram retiradas seis gramas das raízes de cada repetição, como o 
auxílio de um bisturi cirúrgico. Para a realização da contagem as fêmeas foram retiradas 
do tecido com um estilete fino, separadas em placas de Petri e contabilizadas com o 
auxílio do microscópio estereoscópico. Com os dados marcados no GPS foi elaborado 
um mapa da zona rural do município destacando as propriedades analisadas e as 
quantidades de fitonematoides presentes em cada uma, para o mapa foram utilizados 
os programas Surfer e Q-Gis. 
 
Resultados e Discussões 

 
Devido a situação atual de pandemia vivida no período em questão, não foi possível se 
realizar a coleta em todas a propriedades, pois os agricultores não se disporão a abrir 
as portas com medo de infecção, com exceção de uma propriedade que tem parceria 
com a UFRN. Na devida propriedade situada na zona rural de Touros RN, no distrito de 
Boa Cica, foram encontrados nematoides do gênero Meloidogyne sp. Na amostra 1 
foram encontrados 680 espécimes em 300cc de solo, e na amostra 2 foram encontrados 
180 espécimes em 300cc de solo. As amostras das raízes tuberosas apresentaram um 
grande número de fêmeas da espécie Meloidogyne incognita. Foram realizados cortes 
na região parienal de dez fêmeas adultas, retiradas aleatoriamente e todas apresentam 
a configuração do gênero M. incognta. 
 
Conclusão 
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Com resultados estatisticamente insignificantes, não foi possível se ter uma noção real 
da fitonematose que atinge os plantios de batata-doce da região. 
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Tabela 2 
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Tabela 1 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ESTUFA SOLAR PARA SECAGEM DE MADEIRA DE Acacia 

mangium 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da secagem de toras da 
Acacia mangium, para fins comerciais, em estufa solar. A espécie usada no experimento 
é nativa da Austrália, de grande valor econômico, sendo bastante procurada para uso 
em movelaria e paisagem. A secagem é uma ação imprescindível para manter a 
conservação e qualidade da madeira. O estudo foi desenvolvido na região Nordeste do 
país, a qual apresenta clima tropical chuvoso.As árvores foram escolhidas de modo 
aleatório, com altura média de 11m. A estufa solar disposta é pertencente ao Campus 
Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é formada por uma 
estrutura metálica e telhado transparente de polietileno. A toras utilizadas foram 
classificadas em três classes diamétricas( C1, que varia de 1 à 10cm, C2 de 11 à 20cm 
e C3 que tem variância de 21 à 30cm), sendo analisado o teor de umidade com relação 
ao tempo. As três classes chegaram a um baixo percentual de umidade em 60 dias. 
Com o resultado atingido, permitiu-se concluir que a estufa solar é sugerida, em 
características climáticas favoráveis, como alternativa para secagem de madeira da 
Acácia. 

 
 
Palavras-chave: Teor de Umidade. Propriedades da madeira. Espécie exótica. 

TITLE: USE OF SOLAR GREENHOUSE FOR DRYING WOOD OF Acacia mangium 

Abstract 

The present work aimed to evaluate the drying performance of Acacia mangium logs, for 
commercial purposes, in a solar greenhouse. The species used in the experiment is 
native to Australia, of great economic value, and is highly sought after for use in furniture 
and landscape. Drying is an essential action to maintain the conservation and quality of 
the wood. The study was carried out in the Northeast region of the country, which has a 
rainy tropical climate. The trees were chosen at random, with an average height of 11m. 
The arranged solar greenhouse belongs to the University Campus of the Federal 
University of Rio Grande do Norte and is formed by a metallic structure and transparent 
polyethylene roof. The logs used were classified into three diametric classes (C1, which 
varies from 1 to 10cm, C2 from 11 to 20cm and C3 which has a variance from 21 to 
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30cm), being analyzed the moisture content in relation to time. The three classes 
reached a low percentage of humidity in 60 days. With the result achieved, it was 
possible to conclude that the solar greenhouse is suggested, in favorable climatic 
characteristics, as an alternative for drying Acacia wood. 
 
Keywords: Moisture Content. Properties of wood. Exotic species. 

Introdução 

A Acacia mangium é uma espécie arbórea exótica, de origem Australiana e que foi 
implantada no nosso país por meio de plantios experimentais realizados pela Embrapa 
Florestas na década de 70 (SANTOS; SILVA, 2020). É conhecida popularmente como 
Acácia australiana, Cássia ou Acácia. Pertencente à família Fabaceae, é uma espécie 
perenifólia, pioneira, tem crescimento rápido, possui uma boa adaptabilidade em vários 
ambientes e não é exigente em relação a solos, característica a qual é bastante indicada 
em recuperação de áreas degradadas para reposição de nutrientes (EMBRAPA, 2003). 
Apresenta madeira densa que pode ser utilizada para diversas áreas, incluindo serraria 
e movelaria, indústria de papel e celulose e como insumo energético. Por se tratar de 
uma árvore de copa densa, é indicada para fins paisagísticos e arborização urbana, 
além de ser indicada como quebra vento ( LORENZI et al., 2003). 
Segundo Attias (2013), há inúmeros plantios da espécie no Brasil sem finalidade, 
classificados como “indefinidos”, porém, grande parte são categorizados como plantios 
comerciais, e logo em seguida, em ordem decrescente, recuperação de áreas 
degradadas, arborização urbana e rural e jardins botânicos. 
Sendo a Acacia mangium uma espécie com potencial madeireiro, é necessária a 
secagem para assegurar de que a madeira se torne dimensionalmente estável para o 
uso ou, dependendo da finalidade, isenta de água 
Severo (2000), afirma que, a secagem da madeira é reconhecida como um 
procedimento importantíssimo que deve ser agregada a melhoria da qualidade da 
madeira e sua conservação, aumentando a sua durabilidade. Para que se adquira 
produtos de grande valor agregado, a mesma deve ser adequada, com distribuição 
uniforme da umidade, e livre de irregularidades (DITTMANN et al., 2017).  
Para uso como lenha, é preferível que a madeira esteja com umidade baixa. Como 
exposto por Cardoso (2020), quanto mais seca ela estiver, maior o será o seu 
rendimento energético. 
Uma das formas de secagem da madeira é a partir do uso de estufas solares. Estrutura 
construída de metais (ou outros materiais, como por exemplo cano pvc, madeira,) e 
material transparente (plástico/filme agrícola de estufa) que utiliza a luz solar para 
secagem. É uma alternativa excelente para regiões de clima tropical, como é o caso do 
Brasil, especialmente na região Nordeste. Esse método tem sido indicado por muitos 
autores (BAUER, 2003; HAQUE, 2002) por se tratar de uma técnica eficiente e de baixo 
custo, reduzindo gastos com manutenção equipamentos mais caros, e energia. 
Inúmeros trabalhos realizados nessa região (PEREIRA et al., 2006; BARROS et 
al.,2018) tem mostrado resultados positivos acerca da utilização da energia solar. O 
Brasil é disposto de um elevado potencial de aproveitamento da energia solar. Diante 
disso, este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento da secagem da madeira 
em toras de Acacia mangium em uma estufa solar em Macaíba-RN. 
 

Metodologia 

 
O estudo foi realizado na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte ( UFRN) situada no município de 
Macaíba/ RN.  
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A área tem uma altitude média de 11 metros, clima, segundo a classificação de Koppen, 
do tipo tropical chuvoso, com precipitação pluviométrica anual em torno de 800mm e 
temperaturas médias anuais de 21,7ºC. A região apresenta solos do tipo Podzólico 
Vermelho Amarelo e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (IDEMA, 2013). 
As toras utilizadas como amostras foram retiradas de árvores abatidas em um plantio 
experimental de Acacia mangium na Área de Experimentação Florestal da UFRN, 
localizada em Macaíba-RN. Foram escolhidas, de modo aleatório, 10 Árvores com 11 
metros, em média, de altura. Após o abate, foram mensurados os valores de CAP ( 
circunferência na altura do peito), altura total, e altura comercial. Os troncos principais 
do indivíduos foram cortados em toras com aproximadamente 1,5 m de comprimento, 
cada indivíduo obteve em torno de 5/6 toras, totalizando um número de 53 toras. Elas 
foram divididas em três classes diamétricas, classificação C1( que varia de 1 à 10cm), 
classificação C2( que varia de 11 à 20cm) e a classificação C3( que varia de 21 à 30cm). 
Foram escolhidas oito toras para a retirada de discos de 3 cm de espessura 
aproximadamente, de cada uma das extremidades, obtendo-se um total de 16 discos. 
As toras foram levadas até a estufa , identificadas e acondicionadas em uma pilha, sem 
a separação por classes de diâmetro.A estufa solar possuía uma estrutura metálica e 
teto de polietileno, permitindo a entrada dos raios solares com facilidade. As pesagens 
das toras foram feitas a cada 15 dias, durante 2 meses, sendo utilizada, para isso, uma 
balança com precisão de 0,2 kg. 
Os discos retirados de 8 toras, com diâmetros diversificados, foram identificados e 
dispostos numa estufa de circulação forçada em temperatura a 63º± 2ºC para serem 
secos até massa constante. A partir disso foi possível determinar a umidade inicial 
segundo a Norma NBR11941/2003, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT (2003), a partir da Equação 1. 
Ui=(Mu - Ms)Ms *100 
Em que: Ui: umidade inicial (%); Mu: massa úmida (g); Ms: massa anidra (g). Após a 
obtenção da umidade inicial, foi possível determinar a massa inicial das toras através 
de pesagens individuais de uma delas. 
Com os dados da pesagens feitas, foi estabelecida a variação da umidade das toras até 
que todas as classes terem atingido o ponto de saturação das fibras (30%), conforme a 
Equação 2. 
Ua =Ma *(Ui + 100)Mu - 100 
Em que: Ua: umidade atual (%); Ma: massa atual da tora (kg); Ui: umidade inicial média 
estimada a partir dos discos (%); Mu: massa úmida inicial da tora (kg). 
 
Resultados e Discussões 

 

Observou-se uma grande redução de umidade nos primeiros 15 dias do experimento 
(Figura 1), chegando, na última pesagem, a um baixo percentual, inferior a 10%. 
Provavelmente, devido ao clima da região Nordeste, favorável a esse método de 
secagem (ARAÚJO, 2011). 

A figura 1, mostra que aos 15 primeiros dias, a classificação C2 teve uma maior queda 
de percentual de umidade, seguido da classificação C3 e C1. 

Figura 1 – Relação entre teor de umidade (%) e o tempo de secagem (dias) por 
classe diamétrica das toras. 

As três classificações diamétricas apresentaram reduções no teor de umidade, 
entretanto, a classificação C2 mostrou uma maior e mais rápida redução na umidade, 
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conseguindo atingir, no 15º dia a 7,23% de umidade. Ao 30º dia, as três classificações 
apresentaram o teor de umidade inferior a 13%. 

O percentual de umidade observado neste trabalho foi inferior aos resultados 
encontrados por SOUZA et al ( 2015), quando avaliaram a secagem da madeira de 
Eucalyptus dunnii e Pinus elliottii em estufa solar, onde o P. elliotti alcançou em 15 dias 
o valor de 12,04%, já o E. dunni só chegou a 12,84% após 30 dias de secagem. 

Em experimento realizado por BRAZ et al ( 2015), no estado do Espírito Santo, a 
secagem ao ar livre da Acacia mangium resultou em um teor de umidade de 21,4% no 
102º dia. 

 

 
Conclusão 

 

As toras de Acacia mangium atingiram teores de umidade satisfatórios em 15 dias com 
a secagem em estufa solar. 
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Anexos 

 

 

Classificação diamétrica C1 (diâmetro das toras variando de 1 à 10cm), classificação 
C2 ( diâmetro das toras variando de 11 à 20cm) e classificação C3 ( diâmetro das toras 

variando de 21 à 30cm). 
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TÍTULO: Características de carcaça e rendimento de cortes de ovinos manejados em 

pastagem de capim-massai e submetidos a diferentes frequências de suplementação 

Resumo 

Objetivou-se avaliar características de carcaça de ovinos mestiços de Santa Inês 
manejados em pastagem de capim-massai e submetidos a diferentes frequências de 
suplementação. Foi utilizado um delineamento experimental inteiramente casualizado, 
sendo utilizado duas frequências de suplementação e seis repetições por tratamento, 
totalizando 12 animais. O peso inicial médio dos animais foi de 21 ± 2,5kg e idade inicial 
média de 150 ± 30 dias. O período experimental teve duração de 80 dias, no qual os 
animais eram mantidos em pastejo das 08:00h às 16:00h, quando eram recolhidos às 
baias individuais, onde receberam suplemento conforme tratamentos: suplementação 
diária (SD) ou suplementação em dias alternados (DA). O concentrado foi oferecido aos 
animais da seguinte forma: 0,7% do peso vivo (PV) diariamente e 1,4% do PV em dias 
alternados, mantendo-se o nível de suplementação. Decorridos 80 dias, os animais 
foram submetidos à dieta hídrica e jejum de sólidos de 16 horas, sendo posteriormente 
abatidos. Em seguida foram coletados os dados para os cálculos de rendimento de 
carcaça e de cortes cárneos. Para qualidade da carne foram realizadas as análises de 
perdas por cocção (PPC), força de cisalhamento (FC) e cor. A frequência de 
suplementação não interferiu nas características e rendimentos das carcaças; pesos e 
rendimentos dos cortes; e parâmetros qualidade da carne. 
 
Palavras-chave: frequência de suplementação, qualidade da carne 

TITLE: Carcass characteristics and cut yield of sheep managed in massai grass pasture 

and submitted to different supplementation frequencies 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate carcass characteristics of crossbred sheep 
from Santa Inês managed in pasture of massai grass and submitted to different 
supplementation frequencies. A completely randomized design was used, with two 
supplementation frequencies and six repetitions per treatment, totaling 12 animals. The 
average initial weight of the animals was 21 ± 2.5 kg and the average initial age was 150 
± 30 days. The experimental period lasted 80 days, in which the animals were kept 
grazing from 8:00 am to 4:00 pm, when they were collected in individual stalls, where 
they received supplementation according to treatments: daily supplementation (SD) or 
supplementation on alternate days ( GIVES). The concentrate was offered to the animals 
as follows: 0.7% of live weight (BW) daily and 1.4% of BW on alternate days, maintaining 
the level of supplementation. After 80 days, the animals were subjected to a water diet 
and fasted for 16 hours of solids, being subsequently slaughtered. Then, data were 
collected for calculations of carcass yield and meat cuts. For meat quality, analyzes of 
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cooking losses (PPC), shear force (FC) and color were performed. The frequency of 
supplementation did not affect the characteristics and yield of the carcasses; weights 
and yields of cuts; and meat quality parameters. 
 
Keywords: frequency of supplementation, meat quality 

Introdução 

A produção de ovinos tem apresentado um acentuado crescimento nos últimos anos. 
Este foi propiciado pelo aumento no efetivo dos rebanhos, pelo número de propriedades 
rurais envolvidas, pelas novas tecnologias aplicadas à atividade e, principalmente pelo 
aumento do consumo de carne ovina. Segundo (Menezes et al.,2010), a atividade 
desempenha um importante papel sócio econômico, pois tem se firmado cada vez mais 
como alternativa de diversificação e aumento de renda da pequena e média propriedade 
rural, onde a criação de grandes ruminantes nem sempre é possível. A região Nordeste 
concentra o maior rebanho, com cerca de 9,8 milhões de cabeças, o que corresponde 
a 58,5% do rebanho nacional (IBGE, 2014). O Brasil possui 170 milhões de hectares de 
pastagens, destas 100 milhões são de pastagens cultivadas (ANUALPEC, 2017), 
apesar dessas grandes áreas os índices zootécnicos do rebanho brasileiro ainda são 
insatisfatórios. As plantas forrageiras na maioria das vezes quando usadas como fonte 
exclusiva na dieta de ruminantes não atendem as exigências do animal devido a 
reconhecida flutuação das exigências nutricionais, o que compromete o 
desenvolvimento do animal (Hodgson, 1990, NRC, 2000). Surge assim, a necessidade 
de se estabelecer estratégias de fornecimento de nutrientes que viabilizem, da melhor 
forma possível, os padrões de crescimento estabelecidos pelo sistema de produção 
(Prado et al., 2010, Fernandes et al., 2017). A solução para esses problemas pode ser 
obtida combinando-se adequadamente alternativas de manejo de pastagens e 
suplementação alimentar, visto que os sistemas modernos de criação, com adoção de 
práticas de manejo e alimentação adequadas, possibilitam melhor desempenho dos 
animais (Cardoso et al., 2006). Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo avaliar 
as características de carcaça e rendimento de cortes de ovinos manejados em 
pastagem de capim-massai e submetidos a diferentes frequências de suplementação 
 
Metodologia 

 
O ensaio foi conduzido de janeiro a abril de 2020, por um período de 80 dias, na área 
experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura e Produção Animal (GEFORP), 
instalada na Escola Agrícola de Jundiaí, localizada em Macaíba, Rio Grande do Norte. 
Ao início do período experimental, os animais foram identificados e receberam vacinas 
contra raiva e clostridioses e tratamento contra endo e ectoparasitas. Utilizou-se 14 dias 
de adaptação dos animais ao manejo e instalações experimentais Os animais 
apresentaram o peso inicial médio de 21,0 ± 2,5 kg e idade inicial média de 150 ± 30 
dias. Durante o experimental, os animais foram mantidos em pastejo das 08:00h às 
16:00h, quando foram recolhidos às baias individuais, onde receberam suplemento 
conforme a estratégia adotada. O manejo alimentar foi dividido em suplementação diária 
(SD) e suplementação em dias alternados (DA), sendo essa última dia sim e dia não. O 
concentrado foi oferecido aos animais da seguinte forma: 0,7% do peso vivo (PV) 
diariamente e 1,4% do PV em dias alternados. Decorridos 80 dias de experimento, além 
do período de adaptação, os machos foram submetidos à dieta hídrica e jejum de sólidos 
por 16 horas e, imediatamente antes do abate, pesados, para obtenção do peso vivo ao 
abate em jejum (PVAJ). No momento do abate, os animais foram insensibilizados por 
concussão cerebral e logo após procedeu-se a sangria pela seção da artéria carótida e 
veia jugular. Ao término da esfola e evisceração, foram retiradas a cabeça (secção na 
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articulação atlanto-occipital) e as patas (secção nas articulações metacarpianas e 
metatarsianas). Em seguida, com auxílio de um potenciômetro com eletrodo de inserção 
(Testo®, modelo 205), foram aferidos o pH e a temperatura da carcaça 0 hora post 
mortem no músculo Semimembranosus. As carcaças obtidas foram pesadas para 
obtenção do peso de carcaça quente (PCQ) e em seguida, alocadas em câmara 
frigorífica (± 4ºC). O trato gastrointestinal (TGI), a bexiga (B) e a vesícula biliar (VB) 
foram pesados cheios e vazios para determinação do peso do corpo vazio (PCVz). Após 
24 horas de refrigeração, foram aferidos o pH e a temperatura da carcaça 24 horas post 
mortem e estimou-se a morfometria da carcaça, com auxílio de fita métrica e hipômetro, 
tomando-se as seguintes medidas na carcaça inteira: comprimento interno, 
profundidade do tórax, largura do tórax, comprimento da perna, perímetro da perna, 
largura da garupa, perímetro da garupa e perímetro torácico. Foram calculados os 
índices de compacidade da perna (quociente entre a largura da garupa e o comprimento 
da perna) e da carcaça (quociente entre o peso da carcaça fria e o comprimento interno 
da carcaça). Feitas as mensurações, as carcaças foram novamente pesadas, 
descontando-se o peso dos rins e da gordura perirrenal, para obtenção do peso de 
carcaça fria (PCF) e cálculo da perda por resfriamento [PR(%) = PCQ – PCF/PCQ × 
100]. Foram calculados ainda os rendimentos de carcaça quente [RCQ(%) = PCQ/PCAJ 
× 100], comercial [RC(%) = PCF/PCAJ × 100] e rendimento verdadeiro 
[RV(%)=PCQ/PCVz x 100]. As carcaças foram longitudinalmente seccionadas e as 
meias-carcaças pesadas, sendo as esquerdas divididas em seis regiões anatômicas, 
segundo metodologia descrita por Cezar & Sousa (2007), originando os cortes cárneos 
comerciais, a saber: pescoço, paleta, perna, lombo, costelas e serrote. Foram 
registrados os pesos individuais de cada corte e, posteriormente, calculada a proporção 
de cada corte oriundo da meia-carcaça esquerda em relação ao peso reconstituído da 
mesma, para obtenção do rendimento dos cortes comerciais. Através dos lombos foram 
obtidos dois bifes de 2,5 cm de espessura, sendo o corte realizado transversalmente ao 
sentido das fibras musculares do músculo Longissimus lumborum (MLL). Para 
determinação das perdas por cocção (Wheeler et al., 1995), os bifes foram 
descongelados em geladeira por 24 horas, pesados em balança de precisão e 
colocadas em conjunto grelha e assadeira e, em seguida, assadas em forno elétrico pré-
aquecido a 150 °C , até que a temperatura interna das amostras atingissem o limite de 
71 °C sendo a leitura realizada com leitor digital e, em seguida, o conjunto amostra, 
grelha e assadeira foi resfriada em temperatura ambiente até as amostras atingirem 24 
a 25 °C utilizando um termômetro de inserção, posteriormente foram pesadas para 
obtenção da perda de peso expressa em porcentagem. Para a análise de força de 
cisalhamento (Wheeler et al., 1995), dos bifes utilizados para as perdas por cocção 
foram retirados no mínimo três cilindros no sentido das fibras musculares, com um 
vazador de 1,27 cm de diâmetro. A força de cisalhamento foi medida através da máquina 
de cisalhamento Warner-Bratzler (GR MANUFACTURING CO., Modelo 3000) com 
célula de carga de 25 kgf e velocidade de corte de 20 cm/min, sendo a força de 
cisalhamento expressa em kgf. A cor da superfície das amostras (bifes) descongeladas 
do musculo Longissimus lumborum (MLL) foi medida após 50 minutos de exposição ao 
ar atmosférico a 17 °C, com uso de um colorímetro. As medidas de cor foram tomadas 
três vezes na mesma amostra utilizando o espaço de cor CIE L*, a*, b*, em que: L* = 
luminosidade, a* = Teor de vermelho e b* = amarelo. Utilizou-se um delineamento 
experimental inteiramente casualizado, sendo utilizado duas frequências de 
suplementação e seis repetições por tratamento, totalizando 12 parcelas. Para a análise 
estatística, utilizou-se a análise de variância (ANOVA) e, quando necessário, as médias 
foram comparadas pelo teste T ao nível 5% de probabilidade. As análises estatísticas 
foram realizadas com auxílio do programa estatístico SAS (2009) considerando o 
modelo matemático: Yijk = μ + Fi + β (Xijk – X) + eijk Yijk = Valor observado da variável 
dependente; μ = Média global; Fi = Efeito da frequência de suplementação (diária ou 
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alternada); β(Xijk – X) = Efeito da covariável (peso corporal inicial); eijk = Erro 
experimental. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para os valores referentes às características e rendimentos de carcaça, não foram 
observadas diferenças estatísticas (p>0,05) para as variáveis analisadas, como 
descritas na Tabela 1. É possível que a inexistência de diferenças estatísticas para os 
pesos da carcaça quente (PCQ) e da carcaça fria (PCF) tenha sido decorrência dos 
resultados similares no peso final (PF) dos animais. Do mesmo modo, os rendimentos 
de carcaça quente (RCQ), comercial (RC) e rendimento verdadeiro (RV) não diferiram 
estatisticamente já que os pesos finais foram semelhantes, além de os animais 
apresentarem a mesma idade ao abate. Os resultados estão em conformidade com 
Cezar & Sousa (2007), que pontuaram o peso e a idade como resposta para diferenças 
entre o rendimento de carcaças. A frequência de suplementação não interferiu nos 
valores de pH da carcaça (0 horas e 24 horas post mortem), com valores médios de 6,4 
e 5,5 respectivamente, estando dentro da faixa considerada normal para ovinos por 
Cezar & Sousa (2007). Vale ressaltar, conforme os autores, que o pH é um parâmetro 
de fundamental importância no processo de transformação do músculo em carne por 
ser um dos quesitos responsável, juntamente com a temperatura, pela maciez, 
podendo-se dizer que é uma boa medida para avaliar a qualidade da carne obtida ao 
final do processo. Os pesos e rendimentos dos cortes comerciais das carcaças de 
cordeiros em função da frequência de suplementação à qual estavam submetidos estão 
descritos na Tabela 2. Não foram observadas diferenças estatísticas (p>0,05) para as 
variáveis analisadas. O resultado obtido para os pesos de carcaça e rendimento dos 
cortes comerciais não apresentaram diferença estatística. Valores semelhantes foram 
encontrados para pesos dos cortes cárneos e rendimentos de carcaça de ovinos Santa 
Inês em estudo de Urbano et al. (2016). Ao que se refere à qualidade da carne de 
cordeiros, sobre a frequência de suplementação à qual foram submetidos, tabela 3, 
apenas a luminosidade (L*), diferiu estatisticamente entre os tratamentos (p<0,05). Para 
as intensidades de vermelho (a*), amarelo (b*), perdas por cocção (PPC) e força de 
cisalhamento (FC) não foram observadas diferenças entre as frequências de 
suplementação (p>0,05). Em se tratando da maciez da carne, medida pela força de 
cisalhamento (FC), não houve variação entre os tratamentos. É sabido que a idade do 
animal é um fator crucial para a maciez da carne, uma vez que, está diretamente ligada 
ao teor de colágeno presente no animal. Entretanto, outro quesito importante para a 
maciez da carne é a dieta ofertada. De acordo com Costa et al. (2009), quanto maior o 
conteúdo de fibra na dieta maior serão os resultados de perdas por cocção e força de 
cisalhamento, em outras palavras, maior dureza da carne. Tal afirmação é comprovada 
por Fernandes et al. (2008), ao concluir que a maciez da carne de cordeiro foi 
influenciada pelo sistema de terminação. Para esta metodologia aplicada para força de 
cisalhamento Cezar e Sousa (2007) consideram a resistência da carne como macia 
quando a pressão exercida é menor que 2,27kgf/cm2, de 2,27kgf/cm2 – 3,63kgf/cm2 
indicando maciez mediana, superior a 3,63 kgf/cm2 carne dura e extremamente dura 
quando ultrapassa 5,44kgf/cm2. Diante desse contexto, vale destacar os valores 
encontrados, no presente trabalho, para maciez da carne (2,56kgf e 3,59kgf), para 
animais terminados a pasto recebendo baixo nível de suplementação. Para os 
resultados de perdas por cocção (PPC) não se observou diferença estatística (p>0,05). 
Resultados com valor próximo (46,44%) foram reportados por Pinheiro et al. (2009b), 
também em cordeiros. De acordo com Bonagurio et al. (2003), os valores de perdas por 
cocção podem estar associados ao peso de abate dos animais, assim como a idade do 
animal. Os mesmos autores relatam maiores valores de perdas de água por cozimento 
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a animais mais novos. Isso se deve à quantidade de gordura no animal, que é 
responsável por proteger a carcaça dos efeitos negativos da baixa temperatura, 
prevenindo a perda excessiva de água (SAÑUDO, et al., 2000). 
 
Conclusão 

 
A suplementação em dias alternados não alterou as características de carcaça e 
rendimento de cortes cárneos de ovinos, podendo-se recomendar o uso dessa técnica 
para os produtores. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1. Características e rendimentos de carcaça de ovinos submetidos a diferentes 
frequências de suplementação. 
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Tabela 2. Pesos e rendimentos de cortes cárneos de ovinos submetidos a diferentes 
frequências de suplementação. 
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Tabela 3. Qualidade da carne de cordeiros submetidos a diferente frequência de 
suplementação, todos os dias e em dias alternados. 
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TÍTULO: Caracterização energética e pirólise flash das cascas da castanha de caju. 

Resumo 

 

O crescimento populacional gera também um maior consumo de energia, o que 
desperta o interesse e necessidade em investigar outros meios e materiais capazes de 
compor a matriz energética, dado que as principais fontes energéticas utilizadas na 
atualidade ainda derivam de combustíveis de fontes fósseis. Com a elevada capacidade 
produtiva agrícola brasileira, a biomassa é tida como uma alternativa para geração de 
energia mais limpa e sustentável, por isso, o presente trabalho estuda o potencial 
energético de resíduos do beneficiamento da castanha de caju (Anacardium 
occidentale), para possível aplicação no processo de pirólise, visto que esse resíduo 
representa cerca de 70% da massa total do fruto. Além disso, faz um breve 
levantamento nos aspectos ambientais, sociais e econômicos, considerados a tríade da 
sustentabilidade. 

 
 

Palavras-chave: Pirólise, Casca da Castanha de caju, Resíduos Agrícolas, Biomassa. 

TITLE: Energetic characterization and flash pyrolysis of cashew nut shells. 

Abstract 

 

Population growth generates greater energy consumption, which arouses interest and 
need to investigate other means and materials capable of composing the energy matrix, 
given that the main energy sources used today still derive from fossil fuels. With the high 
Brazilian agricultural productive capacity, biomass is considered as an alternative for 
cleaner and sustainable energy generation. Therefore, this work aim is to study the 
energy potential of residues from the processing of cashew nuts (Anacardium 
occidentale), for possible application in the pyrolysis process since this residue 
represents about 70% of the total fruit mass. In addition, it makes a brief survey on the 

environmental, social and economic aspects, considered the triad of sustainability. 

 
 
Keywords: Pyrolysis, Cashew Nut Shell, Agricultural Residues, Biomass. 

Introdução 

O crescimento da população mundial tem acendido alertas para as formas de 
desenvolvimento do planeta, buscando alternativas para o crescimento econômico com 
preservação ambiental. Uma das alternativas encontradas, para o aumento do consumo 
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de energia, foi a inserção de materiais energéticos sustentáveis para substituir o uso de 
combustíveis fósseis, a exemplo do petróleo que está em quase todos os níveis na 
matriz energética, e é uma fonte finita. Essa preocupação tem considerado o potencial 
energético dos possíveis materiais para a nova matriz, bem como, os danos que estes 
podem causar ao meio ambiente, caso não tenham descarte adequado. 
Partindo dessa premissa e atentos a necessidade de encontrar uma fonte de energia 
sustentável, abundante e renovável, este trabalho buscou analisar o potencial dos 
resíduos do beneficiamento da castanha de caju, em especial a casca da castanha 
(CCC), para conversão energética. Vale salientar que a escolha dessa biomassa está 
pautada na capacidade produtiva brasileira, bem como, no fato de que a casca 
representa 70% da massa média do fruto, tornando-a uma alternativa viável para a 
utilização dos resíduos do beneficiamento da castanha.Diante do quadro mundial, o 
Brasil foi destaque na produção de castanha de caju, ocupando por muitos anos o 3º 
lugar no ranking global. Essa média de produção nacional se deve, principalmente, ao 
que é colhido na região Nordeste, visto que a sua produção representa cerca de 98,5% 
do total do país. No entanto, a média produtiva apresentou queda com as estiagens 
ocorridas na referida região entre 2012 e 2016, ocasionadas pela falta de água para as 
plantações, mas também pelo aparecimento de pragas como a mosca branca 
(Aleurodicus cocois). Assim, essa queda fez com que o Brasil passasse a ocupar a 9ª 
colocação no ranking mundial de produção, e começar a importar castanha com casca 
para manter abastecidos os locais de beneficiamento e se manter ativos na produção 
(BANCO DO NORDESTE, 2020). 
Ainda assim, diante da realidade de declínio produtivo no Nordeste, o Estado do Rio 
Grande do Norte (RN) estava, segundo dados do IBGE cidades, no ano de 2018 como 
o 3º maior produtor de castanha de caju do Brasil, ficando atrás apenas do Ceará (CE) 
e Piauí (PI).  Os três Estados nordestinos lideram o ranking há mais de 10 anos e de 
acordo com ICB (2020), acumulam cerca de 90% da produção brasileira, onde o CE 
produziu em média 83.036t, o PI 24.885t e o RN 17.986t, com pequenas variações no 
rendimento médio por hectare, visto que todos estão submetidos a processo de cultivo 
e condições climáticas semelhantes. 
Posto isto, quando aproximamos esta quantidade a realidade do RN, percebe-se o 
potencial produtivo do município de Serra do Mel, que em 2018 esteve como maior 
produtor de castanha de caju do estado e 4º maior produtor do Brasil, com uma soma 
de 5600t. Segundo fonte do IBGE (2019), as atividades da castanha geram um valor 
aproximado de R$ 14,8 milhões ao município, e garante esta atividade como principal 
fonte de renda para os munícipes, por ser um município predominante rural e ter o 
plantio de caju como carro chefe em suas áreas agricultáveis. 
Esse montante de castanha de caju produzido apenas em 3 Estados do Nordeste se 
soma ao que é colhido em todo o território nacional, concretizando uma soma maior de 
resíduos (casca) que por vezes, são descartados irregularmente durante o processo de 
beneficiamento. E esta tem sido a preocupação da temática, já que é possível inferir 
que tais resíduos possuem alta carga fenólica e que seu armazenamento e descarte 
incorretos gera contaminação ao solo e podem contaminar também corpos d’água, 
através de escoamento e lixiviação a depender do tipo de solo e nível de relevo (IRIAS 
et al., 2004).Vale salientar que dos objetivos previstos neste estudo, os que tratavam da 
caracterização físico química da biomassa não foram realizados, devido a pandemia do 
COVID- 19, o que ocasionou a suspensão das atividades da UFRN, por meio da 
portaria  452/2020. 
 
Metodologia 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4097 

 

As análises de caracterização previstas no cronograma, destacadas na Figura 1, não 
foram realizadas em virtude da pandemia COVID- 19, visto que em março os 
laboratórios suspenderam suas atividades e assim permanecem até o momento de 
submissão deste relatório. A partir disso, o formato do trabalho foi adaptado, buscando 
trazer mais informações de campo e embasadas na literatura a respeito dos resíduos 
gerados no beneficiamento da castanha de caju (CCC), dando ênfase as cascas como 

fonte energética alternativa. 

Foram realizadas duas visitas de campo, para levantar dados sobre os processos de 
beneficiamento da castanha e o destino dado aos resíduos. A primeira visita foi realizada 
na vila Brasília (5,17ºS; 37,04ºW), sede do município de Serra do Mel/RN, no dia 26 de 
janeiro de 2020, com o intuito de conhecer os locais de descarte das cascas e a logística 
aplicada para leva-la até o destino final. Na ocasião, foi possível conversar com o 
principal comprador de cascas da vila Brasília e com o responsável por uma mini fábrica 
de beneficiamento de castanha (que não estava funcionamento no referido dia), com 
isso foi possível obter informações de como ocorre o processo desde a coleta da 
castanha até o empacotamento da amêndoa que é destinada ao comércio interno e 
externo, além de ter esclarecimentos a respeito da venda e uso da CCC. 

A segunda visita aconteceu na mesma vila, no dia 04 de agosto de 2020, desta vez para 
conversar com uma família que realiza as etapas iniciais do beneficiamento da castanha 
de uma forma mais artesanal. Fazem limpeza, separação e secagem, cozimento, 
decorte e despeliculagem. Com eles foi possível estimar a média de ganho por 
trabalhador, quantidade de casca gerada por kg de amêndoa e as melhores épocas 

para trabalho, visto que há um período para safra do cajueiro. 

Os dados colhidos nas visitas foram trabalhados em paralelo com a pesquisa da 
literatura, para assim, apresentar os aspectos ambientais, sociais e econômicos do 
setor, entendendo os principais desafios atuais. 

 
Resultados e Discussões 

 

O beneficiamento da castanha é feito em diversas partes, como apresentado na Figura 
2, a primeira etapa se da na colheita, onde ocorre à separação entre o caju e a castanha, 
a partir disso o caju segue para compradores que a revendem em feiras, abastecem 
supermercados e empresas de polpas, doces e afins. A castanha segue para pesagem 
e armazenamento, após essa fase há uma seleção para averiguar o tamanho da 
castanha e quais são compatíveis com o encaixe do cortador, depois, as castanhas 
selecionadas são levadas para o cozimento, em seguida vão para o processo de corte 
e separação entre a amêndoa da casca, essas duas etapas são as mais danosas a pele, 
pois o contato com o líquido da castanha do caju (LCC) ocorre de forma direta, na 
maioria das vezes, protegida apenas pelo uso de óleo vegetal que é utilizado pelos 
trabalhadores como barreira de proteção para que o LCC não “queime” as mãos. O 
próximo passo é pegar a amêndoa levar até a estufa para volatilizar parte do LCC preso 
a película da castanha, depois as amêndoas passam por um banho maria e outra 
secagem para ser encaminhada as raspadeiras, em seguida, a amêndoa já limpa é 
selecionada por tamanho e integridade física, e por fim são fritas, caramelizadas, 
temperadas e empacotadas, após passar por todas essas fases é encaminhada ao 
mercado. 
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A problemática está em torno da disposição dos resíduos, mais precisamente da casca, 
visto que essas possuem características, alcalina, corrosiva e inflamável. E comumente 
após a etapa de corte e separação da amêndoa as cascas são descartadas em locais 
impróprios (EMBRAPA, 2006), colocando em risco o meio ambiente e a seguridade dos 
trabalhadores. 

Na localidade visitada, foi possível identificar que não há espaço adequado para 
armazenamento, sendo a disposição das cascas feita em terreno próximo à área de 
trabalho por um curto período, até que haja uma quantidade considerável que seja viável 
para venda, deixando restos de LCC no solo e inviabilizando outro tipo de operação e 
manejo. Os compradores da casca normalmente repassam o resíduo para empresas 
que fazem a extração do líquido da castanha de caju (LCC) ou utilizam como 
combustível para caldeiras, normalmente nas indústrias ceramistas. Dado que, por ser 
bastante inflamável a CCC é usada para substituir parcialmente o uso da madeira 
(PAIVA; NETO, 2013). No estudo realizado por Lima et al., 2015, são apontados alguns 
riscos, como gases poluentes liberados pelas chaminés e os cuidados necessários para 
esse tipo de uso, uma vez que o LCC é rico em substâncias fenólicas. 

Há alguns anos chegou a ser formada uma cooperativa para beneficiamento na cidade, 
entretanto o projeto não deu certo, devido problemas administrativos. Hoje o 
beneficiamento é feito de forma autônoma (Fig. 4), os produtores que detém recurso 
para iniciar o processo montam sua própria estrutura, porém, existem outros casos onde 
há um “arrendamento” inicial, por parte de produtores maiores e que possuem melhores 
condições financeiras. 

Como a Serra do Mel é composta por 23 vilas (área rural) e todas produzem castanhas, 
sempre têm beneficiadores, ou pelo menos, que realizem as etapas iniciais do 
beneficiamento. Algumas vilas como Guanabara, Espírito Santo, Piauí e São Paulo 
possuem mini fábricas, entretanto, no centro (área urbana), que antes era composta 
apenas pela vila Brasília, hoje é resultado da conurbação das vilas Brasília e Rio Grande 
do Norte (Fig. 5), é onde há maior concentração de locais e pessoas que trabalham no 
processo de beneficiamento da castanha de caju. Por isso foi decidido realizar a visita 
de campo no centro. 

Não foi possível obter o número exato das famílias que têm a castanha como principal 
fonte de renda devido a falta de dados, porém com base na estimativa de 2019 do IBGE, 
dos 11.938 cidadãos de Serra do Mel, apenas 5,6% aparecem como ocupados 
formalmente, em detrimento disso e da conversa com os entrevistados, pode-se dizer 
que beneficiamento da castanha de caju é principal fonte de renda da maior parte da 
população. 

Durante as visitas e em conversa com pessoas que já trabalharam no corte da castanha, 
alguns pontos foram observados no que diz respeito ao uso de EPIs, pois de forma 
geral, fica a critério do trabalhador usar equipamentos como calças compridas e sapatos 
fechados, além disso os métodos que utilizam para proteção manual é a aplicação 
constante de óleo vegetal (reutilizado) e, em alguns casos, a utilização luvas, entretanto 
algumas pessoas relataram preferir não usa-las, pois se sentem mais confortáveis. 
Esses relatos demonstram a necessidade de uma política educacional quanto aos 
cuidados necessários no manuseio, dado a corrosividade do material de trabalho, o que 
pode causar queimaduras na pele de diferentes graus a depender do tempo de contato 
sem proteção com a casca e líquido da castanha (LCC). 
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Quanto à remuneração pelo trabalho, normalmente é feita a cada 15 dias, e depende 
da produção do trabalhador, com isso os valores são muito variáveis. Além disso, outro 
fator que pode interferir na capacidade produtiva é a época do ano, visto que a safra 
municipal ocorre de setembro a dezembro, assim há maior disponibilidade de matéria 
prima e com mais qualidade, fora desse período, por vezes é necessário comprar 
castanha na casca do CE. Com tudo, de acordo com os depoimentos de trabalhadores 
da decorticagem, a renda média por trabalhador varia de 0,86 a 1,5 salários mínimos. 
As idades dos trabalhadores variam bastante a depender da forma de trabalho das 
famílias e das etapas de beneficiamento. 

Dentre as fases de beneficiamento, há o cozimento da castanha, onde ocorre uma 
liberação de LCC devido a elevada temperatura que o fruto é exposto, esse líquido junta-
se a água utilizada na caldeira. No final do processo o fluido resultante possui coloração 
escura, tanto pela cor natural do LCC, como também por possíveis resíduos que haja 
na caldeira, oriundos de incrustações nas paredes do recipiente, além de possuir um 

cheiro característico. 

O LCC representa cerca de 25% do peso da castanha (Gadelha et al., 2015; Agência 
UFC, 2019), por isso, mesmo com essa liberação inicial, ainda resta LCC entre os 
alvéolos do mesocarpo da casca, e mesmo após passar por processos de extração a 
quente, ainda permanecem cerca de 5% do líquido na casca (PAIVA; SILVA NETO, 
2013) o que inspira cuidado no manuseio, dada sua alcalinidade e poder de corrosão. 
Os principais constituintes do LCC são ácidos anacárdicos, cardol e cardanol, variando 
os percentuais de acordo com o método de extração, as mais utilizadas são por prensa 

e solventes (LCC natural) ou á quente (LCC técnico), (CAVALCANTE, 2018). 

Existem estudos que mostram diversas aplicações para o LCC, devido sua longa cadeia 
carbônica e por conter essencialmente fenóis, sendo consideradas umas das maiores 
fontes naturais de substâncias fenólicas (LIMA, 2017; ). Para ser utilizado como 
biolubrificantes e/ou combustíveis é necessário que o LCC passe por tratamentos 
(RODRIGUES; ARAÚJO; MENDES, 2012) o que acaba deixando o processo um pouco 
mais caro, por isso o líquido ainda é tido como um subproduto da castanha e é vendido 
a preços baixos para exportação. Além dessas aplicações também há estudos quanto 
à viabilidade do emprego de LCC no desenvolvimento de produtos como surfactantes e 
polímeros, além de aplicações fungicidas que podem ser utilizada na agricultura (SILVA 
et al., 2015). 

Atualmente, após a extração do LCC, a CCC é utilizada como combustíveis para 
caldeira das próprias fábricas, ou vendidas para outros empreendimentos (PAIVA; 
NETO, 2013). Entretanto, as cascas ainda são pouco aproveitadas e por vezes 
encaminhadas a aterros sanitários (LIMA, 2017). Dessa forma, como supracitado, o uso 
deste tipo de material nas caldeiras não é totalmente recomendado devido a liberação 
de gases tóxicos na atmosfera durante a queima (PAIVA et al., 2006) e caso esse seja 
o destino é necessário uso de filtros para amenizar essa poluição do ar (EMBRAPA, 
2003). 

Com base nas características da casca da castanha, é possível observar um potencial 
para pirólise, pois segundo a caracterização realizada por Tavares (2016), Figueiredo 
(2011) e Figueiredo (2009), às casca apresentaram baixa umidade e teor de cinzas e 
elevado percentual de voláteis e poder calorífico, o que mostra sua afinidade com 
processos de conversão térmica. Os valores encontrados estão expostos na Tabela 1. 
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Atualmente a CCC em muitos casos é utilizada nas caldeiras, entretanto seu uso pode 
trazer riscos ao meio ambiente e as condições de trabalho, pois de acordo com estudos 
realizados, a cinza da CCC é rica em potássio o que pode indicar um ponto de fusão 
baixo, causando incrustações nos maquinários, diminuindo sua eficiência e provocando 
entupimentos que podem gerar prejuízos e comprometer a segurança. Por isso, dentre 
os processos de conversão, é sugerido a realização da pirólise ao invés de combustão, 

dado que a temperatura necessária é menor. (TAVARES, 2016; PAIVA; NETO, 2013). 

 
Conclusão 

 

Com base em toda pesquisa realizada a casca da castanha de caju é uma biomassa 
com alto potencial energético, onde suas características são favoráveis ao uso da 
pirólise, as quais serão melhor investigadas, através de análises no próximo plano de 
trabalho, visto que como anteriormente mencionado as atividades previstas para o atual 
cronograma não foi totalmente executado, devido ao quadro de pandemia causado pelo 

Coronavírus (Sars Cov-2). 

Se comprovadas essa aptidão para conversão energética, são diversos os benefícios 
trazidos, ambientais, econômicos e sociais, pois além de dá um destino adequado aos 
resíduos sólidos diminuindo os impactos negativos causados ao solo, possibilitará a 
geração de energia mais sustentável, demandando uma maior mão de obra e gerando 
mais renda para trabalhadores. Além de incentivar medidas educacionais com respeito 
aos cuidados no descarte dos resíduos e ao uso de EPIs, para garantir condições de 
trabalho mais salubres. 
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Anexos 

 

 

Figura 5. Mapa de Localização da Serra do Mel (em destaque, a vila visitada). 
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Figura 1. Metodologia Prevista pelo Plano de Trabalho 
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Figura 2. Etapas do Beneficiamento da Castanha. 
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Figura 3. Local onde comprador de casca armazena, até ser vendida a empresas. 
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Figura 4. Trabalhadores Autônomos (Vila Brasília – Serra do Mel). 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4107 

 

CÓDIGO: SB1337 

AUTOR: DARA RODRIGUES MAIA 

COAUTOR: JOÃO PAULO SILVA GOMES 

COAUTOR: DENYS SANTOS DE SOUZA 

COAUTOR: PAULA EVANYN PESSOA DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: TATIANE KELLY BARBOSA DE AZEVEDO CARNAVAL 

 

 

TÍTULO: Teor de taninos da espécie Nim (Azadirachta indica) com 8 anos de idade em 

plantio comercial 

Resumo 

 

Este trabalho teve por objetivo quantificar os taninos vegetais presente na casca da 
Azadirachta indica A. Juss. As cascas foram retiradas de cinco árvores escolhidas em 
plantio comercial com 7 (sete) anos de idade, que vegetam no Campus de Macaíba, na 
Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN. Foram realizadas as coletas das cascas da espécie nim em novembro de 2019. 
Estas foram secas, moídas e classificadas, para redução de sua granulometria foi 
utilizado uma peneira de 16 “mesh” ” (1,00 mm) e que ficou retida numa de 60 “mesh” 
(0,25 mm). Em seguida foram realizados a extração dos taninos e determinação do teor 
de sólidos totais (TST), teor de taninos condensados (TTC), índice de Stiasny (I) e 
taninos por toneladas de casca seca (TTS). O valor médio encontrado para TST, I, TTC, 
foram respectivamente, 9,62, 59,60, 5,76%. Por fim, mais estudos devem ser realizados 
visando um maior aproveitamento da espécie e maior obtenção na quantidade de 
taninos. 

 
 

Palavras-chave: Substâncias tânicas, espécie exótica, região Nordeste 

TITLE: Tannin content of the species Nim (Azadirachta indica) with 7 years of age in 

commercial planting. 

Abstract 

 

The objective of this work was to quantify the vegetable tannins present in the bark of 
Azadirachta indica A. Juss. The barks were removed from five trees chosen in 
commercial planting with 7(seven) years old, which vegetated at the Macaíba Campus, 
Jundiaí Agricultural School - EAJ/ Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN. 
The collections of barks nim species were carried out in November 2019. These were 
dried, ground and classified, to reduce their granulometry, a sieve of 16 mesh (1.00 mm) 
was used and retained in a 60 mesh (0.25 mm). Then, tannin extraction and 
determination of total solids (TST), condensed tannin content (TTC), Stiasny index (I) 
and tannins per tons of dry bark (TTS) were then performed. The mean value found for 
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TST, I, TTC, were 9.62, 59.60, 5.76%, respectively. Finally, more studies should be 
conducted aiming at a greater use of the species and greater obtaining in the amount of 

tannins. 

 
 
Keywords: Tannic substance, exotic species, Northeast region 

Introdução 

A Azadirachta indica A. Juss, popularmente conhecida por nim indiano, pertence à 
família Meliaceae, e é originária da região sudeste da Ásia (LORENZI et al., 2003). É 
reconhecida por sua grande rusticidade e adaptação a regiões áridas, sendo encontrada 
em vários países da África, ilhas asiáticas, Austrália e América do Norte, Central e do 
Sul (MARTINEZ et al., 2002). A literatura cita que esta espécie é utilizada a mais de 200 
anos na índia e nos países vizinhos, por sua amplitude de ações medicinais e atividade 
biológica (BISMAS et al., 2002). Alguns estudos relatam a presença de taninos na casca 
do nim indiano (ROSS, 2003 ), porém, não existe trabalhos referente ao seu percentual 
em taninos condensados. Os taninos são constituídos por polifenóis e classificados em 
taninos hidrolisáveis e taninos condensados. Os hidrolisáveis são poliésteres da glicose 
e são classificados, dependendo do ácido formado de sua hidrólise, em galo ou elágico 
taninos (PIZZI, 1993). Os taninos condensados são constituídos por monômeros do tipo 
catequina e são conhecidos por flavonóides (HASLAM, 1966; WENZL, 1970; PIZZI, 
1993), estando presentes, basicamente, na casca das árvores. Os taninos condensados 
são utilizados para diversas finalidades, a exemplo do curtimento de couros e peles, 
indústria de petróleo como agentes de suspensão, dispersantes e fluidificantes em lama 
de perfuração, controlando a viscosidade de argilas na perfuração de poços (PANSHIN 
et al., 1962; DOAT, 1978), sendo, também, empregados na fabricação de tintas e 
adesivos especiais para madeira e derivados, em países como Austrália e África do Sul 
(TRUGILHO et al., 1997). Além disso, em virtude de suas propriedades antissépticas, 
vêm sendo testados contra fungos e insetos xilófagos (COUTO, 1996; SHIMADA, 1998) 
e para fabricação de floculantes e/ou coagulantes e auxiliares de floculação para 
tratamento de águas e efluentes industriais (SILVA, 1999). Os taninos podem 
representar de 2 a 40% da massa seca da casca de várias espécies florestais. No Brasil, 
há várias espécies produtoras de taninos, porém os curtumes tradicionais da Região 
Nordeste, que utilizam os taninos vegetais, apesar da diversidade de espécie arbóreas 
e arbustivas de ocorrência na região, têm, no angico vermelho (Anadenanthera 
colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Vell.) Brenan. Var. cebil (Gris.) Alts.), sua única fonte 
de taninos (PAES et al., 2006). Na Alemanha, do tanino da casca do caule fabricam-se 
sabonete e pasta dental (Neves et al., 2003). Buscando atender a demanda madeireira 
na região nordeste, cultivos silviculturais como eucalipto, acácia mangium e nim indiano 
vem sendo inseridos. Visando o maior aproveitamento destes produtos, existe também 
a demanda por produtos florestais não madeireiros, fortemente representado pelos 
taninos condensados. Por se tratar de um produto encontrado na maioria das vezes, em 
maior concentração, nas cascas das plantas, se faz necessário quantificar os taninos 
condensados presentes nas cascas destas espécies, que poderia futuramente suprir a 
demanda local, e evitando assim o desmatamento ilegal. 

 
Metodologia 
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Distribuição de coletas 

Este trabalho foi desenvolvido ao longo dos anos, e foi realizada a coleta das cascas da 
espécie nim em novembro de 2019. Este mês foi escolhido por ser considerado período 
seco, o que foi observado na literatura maior concentração de taninos na casca. 

Seleção do material de estudo 

Para este estudo foram utilizadas 05 (cinco) plantas da espécie Azadirachta indica, 
escolhidas em plantio comercial com 7 (sete) anos de idade, que vegetam no Campus 
de Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ/ Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte - UFRN. A coleta foi realizada em novembro de 2019. As árvores estudadas 
foram selecionadas em função do vigor, sendo escolhidas aquelas com ausência de 

ataque de pragas e doenças. 

Coleta da casca 

As cascas (porção viva das mesmas) foram retiradas em amostras no tronco, galhos e 
ramos com diâmetro de até 2 cm para cada planta, afim de representar toda a árvore, e 
foi determinado o diâmetro da casca com uso de um paquímetro. O material foi cortado 
com auxílio de um facão, em fragmentos menores, de aproximadamente 3 x 2 cm, e 
foram secos ao ar e moídos em moinho do tipo Willey, para obter um material de menor 
granulometria. Para evitar o aquecimento acentuado das facas do moinho, o que poderia 
causar alterações na composição química dos taninos, o processo de moagem foi 
realizado com paradas constantes, sempre que as partes cortantes do moinho ficarem 
aquecidas. Para as análises, os materiais foram classificados, e foi utilizada a porção 
que passou pela peneira de 16 “mesh” (1,00 mm), e ficou retida na de 60 “mesh” (0,25 
mm). A serragem obtida foi homogeneizada e o teor de umidade (base seca) 
determinado, para permitir os cálculos em base seca, do teor de taninos presentes em 
cada amostra. 

Extração para quantificação das substâncias tânicas 

As substâncias tânicas contidas nos materiais foram extraídas em água destilada. Para 
as extrações foram tomadas, de cada material, três amostras de 25 g de material seco. 
As amostras foram transferidas para balões de fundo chato com capacidade de 500 mL, 
aos quais foram adicionados 250 mL de água destilada (relação 1:10 p/v) e submetidas 
à fervura, sob refluxo, por duas horas. Cada amostra foi submetida a duas sequências 
de extrações, a fim de se retirar à máxima quantidade de extrativos presentes. Após 
cada extração, o material foi passado em uma peneira de 150 “mesh” (0,105 mm) e em 
um tecido de flanela, para a retenção de partículas de serragem. O extrato obtido foi 
homogeneizado e filtrado em funil de vidro sinterizado de porosidade 2. Em seguida, foi 
concentrado para 250 mL pela evaporação da água ao empregar um aparelho tipo 
Soxhlet. Após a concentração três alíquotas de 50 mL foram retiradas de cada extrato. 
Duas alíquotas foram utilizadas para a determinação do teor de taninos condensados 
(TTC) e uma foi evaporada em estufa a 103 ± 2 ºC por 48horas, para a determinação 
da porcentagem de teor de sólidos totais (TST) (Equação 1). 

TST(%)= Mi – Mf * 100 (1) 

Mi Em que: 
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TST(%) = Teor de sólidos totais em porcentagem; 

Mi = Massa seca da amostra em gramas; 

Mf = Massa do extrato, após a secagem, e m gramas. 

Para a determinação do teor de taninos condensados (TTC) presente em cada amostra, 
foi empregado o método de Stiasny, descrito por Guangcheng et al. (1991). Para tanto, 
aos 50 mL do extrato bruto foram adicionados 4 mL de formaldeído (37% m/m) e 1 mL 
de ácido clorídrico concentrado. Cada mistura foi submetida à fervura sob refluxo por 30 
minutos. Nestas condições, os taninos formam complexos insolúveis que podem ser 
separados por filtração simples. Para este caso, foi empregado filtro de papel posto em 
funil de Büchner de 10 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. O material retido no 
filtro foi seco em estufa a 103 ± 2 ºC por 24 horas, em seguida foi calculado o índice de 
Stiasny (Equação 2). 

I(%)= (M2 / M1) * 100 (2) 

Em que: I(%) = Índice de Stiasny em porcentagem; 

M1 = Massa de sólidos em 50 mL de extrato; 

M2 = Massa do precipitado taninos – formaldeído. 

A quantidade de taninos presente em cada amostra foi obtida ao multiplicar o índice de 
Stiasny pelo teor de sólidos totais (Equação 3). 

TTC(%) = TST * I / 100 (3) 

Em que: 

TTC (%) = Teor de taninos condensados em porcentagem; 

TST = Teor de sólidos totais (Equação 1); 

I = Índice de Stiasny (Equação 2). 

O teor de não taninos foi obtido pela diferença entre o teor de sólidos totais e o teor de 
taninos condensados obtido de cada amostra. 

Avaliação dos resultados 

Para a avaliação dos resultados foi utilizado um delineamento inteiramente casualisado, 
onde as análises estatísticas foram processadas por meio do Sistema de Análises 
Estatísticas e Genéticas (SAEG), desenvolvido pela Central de Processamentos de 
Dados da Universidade Federal de Viçosa, sendo analisados o teor de sólidos totais 
(TST), índice de Stiasny, teor de taninos condensados (TTC) e de não taninos na casca 
da planta. Por se tratar de dados em porcentagens, os valores foram transformados em 
arcsen raiz quadrada (valores em porcentagem/100)]. Esta transformação, sugerida por 
Steel e Torrie (1980), é necessária para homogeneizar as variâncias e permitir a análise 

dos dados. 
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Resultados e Discussões 

 

Observa-se na tabela 1 o teor de sólidos totais (TST), o índice de Stiasny (I) e o teor de 
taninos condensados (TTC) referente à casca do nim indiano com 7 anos de idade. 

  

O teor de sólidos totais (TST) que expressa a quantidade de extrativos totais presentes 

na amostra analisada apresentou valor de 9,62%. 

O indicador dos componentes fenólicos totais condensados ao qual reagem com o 
formaldeído em meio ácido, denominado Índice de Stiasny (I), apresentou o valor de 
59,60% nesta pesquisa. Em que, quanto maior o número de Stiasny, maior será a 
quantidade de polifenóis (taninos) presentes nos extratos (GONÇALVES et al., 2003). 
Ucella Filho et al. (2019) ao trabalhar com a mesma espécie estudada encontrou o valor 
de I de 73,18% sendo superior ao presente trabalho. Esta variação pode estar 
relacionada ao período de coleta, idade ou características dos indivíduos coletados. 

O teor de taninos condensados (TTC) é o principal parâmetro para se avaliar as 
substâncias tânicas presentes na amostra analisada, devido representar a porcentagem 
de taninos puros na amostra, formados por polifenóis, obtidos a partir da casca (LOPES 
et al., 2015). O valor do TTC nesta pesquisa foi de 5,76%, superior ao obtido por Mota 
et al. (2015) ao quantificar o teor de taninos presentes na casca da Melia azedarach L. 

pertencente à mesma família da espécie estudada, que encontrou o valor de 2,64%. 

Portanto, como o índice de Stiasny apresentou o maior valor dentro do estudo realizado, 
sendo este índice relevante para indicar o nível de pureza, determina que este produto 
pode ser utilizado para diversas finalidades, como na indústria farmacêutica. De acordo 
com Brasil (2013), afirma-se que os taninos presentes na casca do nim são aplicados 
na formulação de produtos de higiene pessoal, em virtude de suas características 
antifúngicas e antiprotozoários (SOARES et al., 2006). Podendo-se observar que a 
exploração comercial do tanino não está relacionada apenas a sua quantificação, mas 
também a seu uso final, indica que apesar de menor TTC, este pode apresentar maior 
grau de pureza, ou ainda características específicas do polifenol que justifique sua 
utilização. 

 

Conclusão 

 

Com isso, pode-se concluir que, apesar da baixa concentração de taninos nas cascas 
do nim, mais estudos devem ser realizados para verificar a idade ideal da coleta do 
material visando o maior aproveitamento da espécie e uma maior obtenção na 

quantidade de taninos. 
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Tabela 1 
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TÍTULO: Desempenho produtivo de ovinos de corte alimentados com torta de semente 

de moringa 

Resumo 

O experimento teve como objetivo avaliar a influência da frequência de suplementação 
sobre o ganho de peso de ovinos de corte em pastejo de capim Massai. Foram utilizados 
36 ovinos mestiços de Santa Inês, sendo 18 machos e 18 fêmeas, oriundos do plantel 
do GEFORP, com peso inicial médio de 16,0 ± 1,5 kg e idade inicial média de 90 ± 10 
dias, distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo 
fatorial 2x3, sendo duas classes sexuais e três frequências de suplementação (todos os 
dias, dias alternados, a cada dois dias), totalizando seis tratamentos e seis repetições. 
As diferentes frequências de fornecimento da suplementação não influenciaram os 
resultados do ganho médio diário e o ganho médio total de ovinos (P>0,05). A redução 
da frequência de suplementação não prejudica o desempenho de ovinos de corte em 
pastejo, podendo ser uma estratégia para diminuir custos com mão de obra e 
suplementos. 
 
Palavras-chave: Desempenho, Ovinocultura, Suplemento. 

TITLE: Performance of lambs at different supplementation frequencies in pasture of 

massai grass 

Abstract 

The experiment aimed to evaluate the influence of the frequency of supplementation on 
the weight gain of beef sheep grazing Massai grass. 36 crossbred Santa Inês sheep 
were used, 18 males and 18 females, from the GEFORP stock, with an average initial 
weight of 16.0 ± 1.5 kg and an average initial age of 90 ± 10 days, distributed in a 
completely experimental design. randomized, in a 2x3 factorial arrangement, with two 
sex classes and three supplementation frequencies (every other day, every other day, 
every two days), totaling six treatments and six repetitions. The different frequencies of 
supplement supply did not influence the results of the average daily gain and the average 
total gain of sheep (P> 0.05). The reduction in the frequency of supplementation does 
not affect the performance of sheep grazing on grazing, and may be a strategy to reduce 
labor and supplement costs. 
 

Keywords: Performance, Ovoculture, Supplement. 

Introdução 

A ovinocultura no Brasil tem sido uma das atividades que expressa maior relevância 
econômica e cultural na região Nordeste despertando grande interesse aos produtores. 
Segundo o IBGE 2017, o Brasil possui um rebanho ovino expressivo, sendo 17.976.367 
milhões de cabeças distribuídas por todo o território e a maior concentração de ovinos 
se encontra na região Nordeste do Brasil que possui um rebanho efetivo de 11.544.939 
milhões de cabeças, destacando-se na pecuária brasileira. Independente do sistema de 
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produção, é importante a utilização de uma forrageira que tenha uma boa produção 
foliar por unidade de área e elevado valor nutritivo que consiga suprir as necessidades 
do animal e consequentemente dar retorno ao produtor. O capim massai é considerado 
uma gramínea promissora para animais de pequeno porte em pastejo, tendo como 
características desejáveis a elevada capacidade em emitir folhas e perfilhos, com rápida 
rebrota após o corte e pastejo. Essas características também foram observadas por 
outros autores que avaliando o acúmulo de forragem e características do Panicum 
maximum cv. Aruana, Massai e Piatã perante lotação intermitente na época das águas 
na região semiárida, destacaram a estrutura do dossel na cv. Massai como mais 
vantajoso ao animal em pastejo do que o dossel das cv. Aruana e Piatã, devido a maior 
quantidade de lâminas foliares, além da sua persistência e facilidade de implantação.( 
Lopes et al. 2013 e Emerenciano Neto et al. 2013) A suplementação é uma das formas 
de complementar a dieta dos animais, pois a maioria deles são mantidos a pasto. Porem 
a utilização de suplementos na produção dos animais pode se tornar oneroso para o 
produtor. Diante de um desempenho não satisfatório, é necessária a suplementação da 
dieta dos animais, com objetivos de cobrir deficiências dietéticas das forragens e permitir 
ao animal aumentar o consumo de nutrientes digestíveis, alcançando produtividade e 
eficiência alimentar adequadas aos sistemas de produção (MORON-FUENMAYOR & 
CLAVERO, 1999) A redução na frequência de distribuição dos suplementos é uma 
estratégia de suplementação que tem sido avaliada com o intuito de permitir ao produtor 
uma oportunidade de redução no tempo, mão-de-obra e equipamentos associados com 
a suplementação, permitindo desta forma, reduzir custos e aumentar a lucratividade do 
sistema (DE PAULA et al., 2010). Alguns autores como Morais et al. (2009) avaliando a 
influência da frequência de suplementação no consumo, na digestibilidade e na 
fermentação ruminal em novilhos de corte mantidos em pastagem de capim-marandu, 
perceberam que a redução na frequência da suplementação de sete para cinco ou três 
vezes por semana não afeta a ingestão de matéria seca. Trabalhos envolvendo 
frequência de suplementação são relativamente abundantes para bovinos, mas 
escassos para ovinos, sendo necessário mais experimentos dessa natureza. 
 

Metodologia 

 
O experimento foi realizado na área experimental do Grupo de Estudos em 
Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP), instalada na Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias da UFRN, localizada em Macaíba-RN, cidade 
situada na mesorregião do Leste do Estado do Rio Grande do Norte. A área total de 
pastagem experimental, composta por Panicum maximum cv. Massai, foi de 1,44 ha 
(14400 m²), dividida por meio de cerca de tela em seis módulos de 0,24 ha, todos 
equipados com bebedouro e cocho para suplementação mineral. A suplementação 
concentrada foi ofertada no galpão de manejo, dotado de 24 baias individuais, todas 
com comedouros e bebedouros individuais. Foram utilizados 36 ovinos mestiços de 
Santa Inês, sendo 18 machos e 18 fêmeas, oriundos do plantel do GEFORP, com peso 
inicial médio de 16,0 ± 1,5 kg e idade inicial média de 90 ± 10 dias, distribuídos em 
delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x3, sendo 
duas classes sexuais e três frequências de suplementação (todos os dias, dias 
alternados, a cada dois dias), totalizando seis tratamentos e seis repetições. No início 
do período experimental, os animais foram identificados com colares de cores diferentes 
para cada tratamento. Logo após, receberam vacinas contra raiva e clostridioses e 
contra endo e ectoparasitas.O período total de experimento foi de 100 dias, sendo com 
14 dias de adaptação ao manejo e instalações experimentais. Para controle de 
verminoses, foram realizadas, a cada 28 dias, coletas de fezes para análises de 
contagem de ovos por grama de fezes (OPG) através da técnica de Gordon e Whitlock 
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(1939). Durante todo o período experimental (incluindo o período de adaptação), os 
animais foram mantidos em pastejo das 08:00h às 16:00h, recebendo a suplementação 
antes do pastejo, pela manhã. As diferentes estratégias de fornecimento do suplemento 
constituíram os seguintes tratamentos experimentais: tratamento SD - suplementação 
diária; tratamento DA - suplementação em dias alternados (dia sim e dia não); 
tratamento S2D – suplementação a cada 2 dias. Os animais do tratamento DA e S2D 
foram manejados da mesma forma que os animais do tratamento SD, sendo colocados 
nas baias a partir das 16:00h, mas sem receber qualquer tipo de suplementação quando 
assim foi programado para o dia. O concentrado foi oferecido aos animais da seguinte 
forma: 1,0% do PV diariamente; 2,0% do PV (dobro) em dias alternados; 2,33% do PV 
a cada dois dias. Assim, todos os animais receberam, em média, suplementação 
equivalente 1,0% do PV de concentrado/dia. O concentrado fornecido no período 
experimental era constituído por milho em grão moído, farelo de soja, farelo de trigo, 
ureia, sal comum e mistura mineral, nas proporções apresentadas na Tabela 1, de modo 
a conter 18% de proteína bruta e 80% de nutrientes digestíveis totais. O método de 
pastejo empregado foi o de lotação contínua, com taxa de lotação variável e com ciclos 
de amostragem do pasto a cada 28 dias. Para acompanhamento da evolução do peso, 
ajuste da oferta de suplemento e cálculo de ganho de peso médio diário, os animais 
foram pesados no início do período experimental e a cada 14 dias, até o final do 
experimento, sempre pela manhã, antes de serem liberados aos piquetes. O ganho de 
peso total (GT) foi obtido pela diferença entre o peso final (PF) e peso inicial (PI): GT = 
(PF - PI) e a estimativa de ganho de peso médio diário (GMD) foi obtida através da 
relação entre o GT e o total de dias referente ao período experimental, excluindo-se o 
período de adaptação. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
obtidas foram comparadas pelo Teste de Tukey, a 5% de significância. 
 

Resultados e Discussões 

 
As diferentes frequências de fornecimento da suplementação não influênciaram os 
resultados do ganho médio diário e o ganho médio total de ovinos (P>0,05). Como 
apresentado nas tabela 1 e 2. Tabela 1 - Ganho médio total de ovinos recebendo 
suplemento em diferentes frequências. Tabela 2 - Valores médios de ganho de peso 
diário de ovinos suplementados em diferentes frequências Tais resultados nos leva a 
pensar que a redução da frequência de suplementos possa ser vantajosa para o 
produtor. Sendo uma estratégia de manejo rentável para diminuir os custos com a mão 
de obra e suplementos. Também foi observado resultados semelhantes por outros 
autores, como Paula et al. (2010) que avaliaram os efeitos do fornecimento diariamente 
e três vezes na semana de suplementos sobre o ganho de peso de bovinos em pastejo 
durante o período seco e observaram que os animais que receberam suplementação 
três vezes por semana obtiveram melhor ganho de peso. Morais et al. (2009) avaliando 
a influência da frequência de suplementação no consumo, na digestibilidade e na 
fermentação ruminal em novilhos de corte mantidos em pastagem de capim-marandu, 
notaram que a redução na frequência da suplementação de sete para cinco ou três 
vezes por semana não afeta a ingestão de matéria seca. O fato da digestão e o 
desempenho não serem fortemente afetados pela frequência de suplementação, pode 
ser reflexo da habilidade de animais ruminantes em manterem o suprimento de 
nitrogênio no ambiente ruminal por meio da reciclagem, em níveis que não inibem o 
crescimento microbiano (Moraes et al., 2010). 
 
Conclusão 
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A redução da frequência de suplementação não prejudica o desempenho de ovinos de 
corte em pastejo, podendo ser uma estratégia para diminuir custos com mão de obra e 
suplementos. 
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TÍTULO: ESTUDO DA ENERGIA DISPONÍVEL ORIUNDA DA BIOMASSA LENHOSA 

E DA PORCENTAGEM DE CARBONO ALOCADO EM ÁREA SOB MANEJO 

FLORESTAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Os desafios da sustentabilidade aos ecossistemas permeiam críticos embates sociais 
pelos conflitos entre as partes interessadas, econômico e desenvolvimento tecnológico 
e ambiental na resiliente interações ecossistêmicas para fontes de matérias-primas. A 
utilização da madeira pela humanidade acompanha desde a produção de ferramentas 
e instrumentos, construções civis e navais e fonte de energia. O desenvolvimento de 
técnicas de manejo concilia a sustentabilidade no usufruto do recurso consciente para 
demanda atual e futuras gerações através do manejo florestal sustentável em 
consonância silvicultural, ecológica e resiliência ambiental.Diante a versatilidade da 
aplicação madeireira a geração de energia através da combustão da biomassa destaca-
se diante os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nos quesitos ao acesso a 
energia limpa e sustentável, indústria e inovação devido a novas tecnologias de fornos 
mais eficientes e ação global contra a mudança do clima pela redução de combustíveis 
fósseis principalmente (PNUD, 2015).Nesse estudo teve por objetivo analisar a 
capacidade energética da biomassa florestal da caatinga em um talhão no município de 
João Câmara em manejo florestal sustentável no estado do Rio Grande do Norte. Foram 
lançadas 8 parcelas aleatórias de unidades amostrais 20 x 20m para representação da 
área, identificação de espécies e seleção de indivíduos para estudos na quantificação 
de biomassa, em peso úmido, densidade básica, umidade e poder calorífico. 
 
Palavras-chave: energia renovável, caatinga potiguar, exploração madeireira 

TITLE: Influence of localization by forestry specimens potiguar caatinga woody 

exploration on renewable energy and wood production 

Abstract 

The ecossistems challenge of sustainable shots critical shocks social embates by 
conflicts between stakeholders, in economic aquisitions, implantation and tecnology 
development and distribuition ambiental of particular and sensibility fields ecossistems 
interation for stuff source. The utilization of wood by the humanity have been growth 
since tools and implemente confections, constructive naval and civilian and energy 
source.the development of managament techniques arrange the sustainable on the 
usufruct of conscious source for actual and futures request generations trhough forestry 
management in silvicultural, ecologycal and ambiental relisience. Against woody 
aplication versatility the power generation by biomass highlights on the Sustainable 
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Develepoment Objectives on clean energy acess sustainable, industry and inovation by 
new teconologies more eficiente and global action mainly versus climate changes thus 
fóssil combustible reduction (PNUD, 2015).This study analise matches of forestry 
biomass energetic capacity of the caatinga into farm field Fazenda Poço de Milhã on 
João Câmara district at sustainable forestry managament on Rio Grande do Norte State. 
It was ploted 8 units 20m x 20m randomly allocate for better representatives specimens 
and individuals selections for quantification study on biomass in wet wight, basic density, 
himidity and calorific power. 
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Introdução 

A matriz energética pós revolução industrial tem intensificado demandas de matérias 
primas e aplicações eficientes com desafios maiores nas fontes renováveis como a 
biomassa. Consolidação de técnicas de manejo no aumento da produtividade expõe o 
potencial florestal na produção madeireira para diversos fins como extrativos e óleos, 
fibras, polpas celulósicas, movelaria, serraria, construção civil, naval e energia seja por 
carvão, briquetes ou pellets (FELIPE et. al, 2020). O potencial sustentável na utilização 
da biomassa florestal como fonte energética através do manejo possibilita melhores 
técnicas de aplicações estratégicas diante o ecossistema explorado sem excluir seu 
potencial produtivo de fatores determinantes como a quantificação em massa, qualidade 
energética e poder calorífico, colheita e estocagem de material considerando período 
de sazonalidade, composição estrutural e anatômica além do planejamento com 
tratamento contra agentes xilófagos sem prejudicar a geração de energia (MARTHA, 
2017) O Brasil destaca-se na produção de carvão vegetal e com isso a relevância de 
estudos na produção de biomassa florestal. O carvão é produzido através de florestas 
plantadas ou nativas, no caso de nativas a heterogeneidade florísticas das espécies e 
baixa plasticidade dos indivíduos dispõe de caracterização fitofisionômicas conforme as 
condições edafoclimáticas entre os fragmentos florestais ainda que num mesmo bioma, 
que consequentemente variam aspectos lenhosos e propriedades da madeira 
(WEDSON et. al., 2020). A caatinga como bioma brasileiro tem cobertura floresta de 
11% do território nacional com destaque para região nordeste, aproximadamente 844 
mil km2 e faixas no sudeste brasileiro (BRASIL, 2014). Apesar da representativa 
extensão territorial tem poucos estudos sobre esse bioma que por forte pressão 
antrópica na exploração de lenha intensifica-se o processo de desertificação com isso 
a aplicação do manejo florestal sustentável apresenta alternativas para demanda 
energética e mitigação de impactos degenerativo do ambiente por isso o conhecimento 
na quantia de biomassa florestal para determinação energética na exploração 
madeireira sob manejo florestal sustentável na caatinga promove soluções na geração 
de energia limpa com preservação ambiental e comprometimento a Agenda 2030. 
 
Metodologia 

 
Área de estudo A realização do estudo foi no município de João Câmara na fazenda 
Poço de Milhã com coordenadas 35° 54' 18.03" de longitude e 5° 37' 21.62" de latitude 
Sul, a região pertence ao distrito de Jundiá microrregião Serra Verde do agreste potiguar 
na ecorregião da Depressão Sertaneja Setentrional. A área amostral total da fazenda é 
composta por 1.834,26 hectares, sendo 20% reserva legal e 80% área de manejo 
florestal sustentável da vegetação nativa do bioma da Caatinga, figura 1. De acordo com 
Köppen a classificação climática é “Bsh”, clima semiárido caracterizando chuvas 
concentradas e irregulares e longos períodos de estiagem. A precipitação e temperatura 
média anual é de 600mm e 26º sendo outubro período mais seco e quente e abril mais 
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frio e chuvoso chuvoso (CLIMATE-DATA, 2012), figura 2. O relevo e a vegetação 
correlacionam características fitogeográficas e fitofisionômicas da depressão sertaneja 
com predominância de Caatinga Arbustiva Arbórea fechada tipo 3, porte entre 3 e 5 
metros de altura dos indivíduos (VELLOSO, 2002) e características de solo argilosos, 
planos levemente inclinados litólicos por vezes com aspectos de neossolos e neossolos 
flúvicos.( BEZERRA et al., 2007 e BRESSIANI et al., 2015). Delineamento Amostral. O 
princípio doa seleção das espécies foi por inventário florestal na Unidade de Produção 
Anual 14 (UPA) para identificação das espécies distribuídas em 8 parcelas 20 x 20m 
aleatórias para representação da área do talhão e quantificação de biomassa lenhosa e 
resíduo. Suas marcações realizadas por meio de um GPS garmin 62s com piquetes 
baixos 0,50m seguindo o norte para completar o polígono dos vértices. Os indivíduos 
foram caracterizados com fita métrica com precisão de 0.5cma 1,3m Diâmetro Altura do 
Peito (DAP) em Circunferência Altura do Peito (CAP) > 6,0 CM seguido medição 
Circunferência Altura da Base (CAB) altura (H) por régua topográfica de precisão de 
0,5m peso úmido do lenho e resíduo em balança eletrônica digital suspensa com gancho 
modelo300s TEEM de capacidade 300kg, com plaqueteamento, nome vulgar, estratos 
arbóreos vivos (lenhoso e resíduo) e morto (necromassa). Os indivíduos com CAP 
abaixo de 6 cm foram considerados como regeneração, o abate das árvores de CAP >6 
foi utilizada motosserra e retirado discos das espécies para determinação de densidade 
úmida e seca. Seleção Amostral de Espécies. A partir dos dados do inventário em cada 
parcela, os indivíduos selecionados foi adaptado a equação do índice de valor de 
importância (IVI) pelo valor médio da espécies pelos indivíduos por cada parcela IVI= 
(DR+DoR+Fr)/3, em que: IVI = Índice de Valor de Importância; DR = Densidade Relativa; 
DoR = Dominância Relativa; Fr = Frequência Relativa. Assim que selecionados os 
indivíduos foram retirados 3 discos em comprimentos e espessuras variadas para 
análise de densidade básica, umidade e massa seca e a terceira parte para 
determinação energética por poder calorífico superior, inferior e útil além do percentual 
do carbono alocado. Para isso as amostras foram moídas no triturador Trapp modelo 
TR-500E posterior moído novamentem em moinho Wiley para serragem e 
homogeneização peneirados em granulometria de 40 – 60 mesh e pesados por balança 
de precisão digital de 1g. 4.Avaliação de Parâmetros por Estratos A densidade básica 
foi determinado nos estratos lenhosos e co-produto, individual e por espécies em cada 
uma das parcelas pelo método de imersão em água após saturação completa da 
madeira expressa em valor médio de cunhas opostas por disco NBR 11941 (ABNT, 
2003). Após saturação das amostras foram secas em estufa a 103 ± 2 ºC até 
estabilização da massa seca. Para o poder calorífico superior teve determinação por 
uma bomba calorimétrica adiabática, IKA C200, seguindo metodologia ASTM D2015-
1996 (ASTM, 2000). Baseado nesses parâmetros a densidade energética foi calculada 
pelos produtos da densidade básica para delimitação do poder calorífico superior por 
estrato. O índice de valor combustível (IVC) com adaptação proposta por Purohit e 
Nautiyal (1987) para equação: IVC= (PCS*DB)/TC, onde PCS é poder calorífico superior 
(KJ g-1), DB, densidade básica da madeira (g cm-3) e TC, teor de cinzas (%). Os 
cálculos de produção energética se basearam para o volume real em lenho por espécie 
de cada área a partir do inventário florestal a partir da multiplicação da massa seca da 
madeira, referente a densidade básica (kg m-3) , pelo seu poder calorífico superior (kcal 
kg-1) será determinada em kcal m-3. Para obter resultado em kcal há-1 multiplicou-se a 
energia produzida por metro cúbico de madeira (kcal m-3 pela produtividade média de 
cada espécie m3 há-1, de acordo com metodologia de Santos et. al (2013) a 
porcentagem de carbono alocado para análise do poder calorífico das espécies serão 
pulverizadas amostras previamente secas em estufas peneiradas em granulometria 40 
– 60 mesh através do analisado Analyser Organic Elementar que determina os teores 
de carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre por amostras sólidas ou líquidas seguido de 
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micro-análises dos primeiros elementos e separadamente análise para determinação de 
compostos orgânicos, inorgânicos e/ou mistos para O2, enxofre e cinzas. 
 
Resultados e Discussões 

 
A energia disponível oriunda da biomassa foi quantificada por cubagem após o 
inventário nas parcelas e divididas em 4 estratos: I) lenhoso, II) Resíduo/co-produto, III) 
Regeneração indivíduos com CAP inferior a 6 cm e IV) Necromassa, a biomassa morta 
das unidades amostrais. Na avaliação da densidade (kg m-3) o jucá destacou-se como 
espécie para melhor rendimento energético com 843,41 kg m-3, assim como espinheiro 
797,47 kg m-3, , mororó 772,92 kg m-3, sipaúba 709,66 kg m-3, sajadeira 707,99 kg m-
3 e calumbi 649,78 kg m-3, mas houve baixa dispersão dessas espécies na área. Três 
espécies estiveram presentes nas 8 parcelas com potencial energético, o marmeleiro 
665,20 kg m-3, jurema branca 672,18 kg m-3 e catingueira 798,67 kg m-3 ordenados 
em densidade crescente de lenho, mas para o resíduo a jurema branca superou o 
volume do marmeleiro. A densidade média do povoamento ficou em 600kg m-3. As 
espécies de menor interesse energético foram a burra leiteira 376,17 kg m-3, pinhão 
260,76 kg m-3 e imburana 242,09 kg m-3 devido ao alto teor de umidade em seivas na 
composição anatômica dessas espécies. No estrato arbóreo as massas verde e seca 
totalizaram mais que 70% da composição de biomassa sendo 54,7% em lenho verde e 
18,6% resíduo com total de 2.216,6 toneladas, seguido de 257kg de regeneração e 
481kg de necromassa. Para massa seca os estratos lenhoso e resíduo tiveram peso de 
1.648,7 totais desses 49% lenhoso e 20,7% em co-produto respectivamente 222,2kg 
em regeneração e 434,2kg de necromassa. Para fins de suprimento energético 
determinou-se a produtividade a partir da produção em toneladas por área em hectares. 
Para o estrato lenhoso 1.159,28 toneladas de massa seca representaram 17,1 t ha-1 de 
produtividade, já o resíduo dos 489,43kg expressou 7,22 t ha-1 de produtividade das 
2.654,3 toneladas gerais. Os estratos de regeneração e necromassa tiveram 
produtividade de 3,28 t ha-1 e 6,40 t ha-1. A análise energética será realizada a partir 
da homogeneização das amostras por espécies das parcelas separadas nos estratos 
lenhoso e resíduo, estrato de regeneração e necromassa para determinação da energia 
total da unidade de produção anual 14. Com a análise química determinou as massas 
de extrativos, cinzas e por diferença o carbono alocado para se ter o índice de valor 
combustível cujo poder calorífico é determinado pela razão soma do poder calorífico 
superior e densidade básica pelo teor de cinzas variáveis que influem de características 
como densidade básica e umidade. 
 
Conclusão 

 
O inventário e a cubagem das espécies são fundamentais na quantificação de biomassa 
florestal sob manejo. Apesar da média em 600 kg m-3 de densidade básica espécies 
menos densas como a burra leiteira, imburana e pinhão reduzem a eficiência energética, 
semelhante a esse critério é a combustão da massa verde já que o teor de umidade 
ainda está alto e para melhor eficiência é interessante fornos com mais tecnologia para 
não dissipar o calor se comparados fornos rabo-quente e sistemas fornos-fornalha. A 
lenha, principal produto extraído apresentou produtividade de 23,80m3 ha-1 no período 
de 14 anos mas, outros elementos da biomassa com potencial energético como o 
resíduo 24,9923,80 m3 ha-1, regeneração 3,7923,80 m3 ha-1 e necromassa 7,0923,80 
m3 ha-1. 
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TÍTULO: Estudo do pH e densidade da espécie Averrhoa Bilimbi 

Resumo 

 

A Averrhoa carambola ou também popularmente conhecida como caramboleira, árvore 
ornamental de pequeno porte, dá origem ao fruto conhecido como carambola. Nativa da 
Ásia a caramboleira foi introduzida no Brasil por volta do século XVIII e pertence à família 
Oxalidaceae, ela é uma espécie utilizada para consumo humano, produção de remédios 
como tratamento para diabetes. Porém, esse fruto possui uma neurotoxina chamada 
caramboxina que pode ser mortal para humanos com problemas renais, como podemos 
ver; ela tem grande potencial na área da saúde,todavia, este espécime é um potencial 
a ser estudado/trabalhado em outras áreas, como as ciências agrárias. Pois observou-
se que quando há caramboleiras próximo de plantações, pragas não acometem estas. 
Sendo assim, interessante para estudos com objetivo de desenvolver um bioinseticida 
a base desse fruto. Então o presente trabalho dividiu o fruto do espécime; Averrhoa 
carambola, em quatro categorias com relação ao seu estágio de maturação (verde, pré-
maduro, maduro e oxidado). E analisou as amostras do fruto para identificar o pH e a 
densidade de cada um dos estágios individualmente. 

 
 
Palavras-chave: propriedades inibitórias, extrato líquido, averrhoa carambola 

TITLE: Study of the pH and density of the species Averrhoa Bilimbi 

Abstract 

Averrhoa carambola or also popularly known as caramboleira, a small ornamental tree, 
gives rise to the fruit known as carambola. Native to Asia, caramboleira was introduced 
in Brazil around the 18th century and belongs to the Oxalidaceae family, it is a species 
used for human consumption, production of medicines as a treatment for diabetes. 
However, this fruit has a neurotoxin called caramboxin that can be deadly to humans 
with kidney problems, as we can see; it has great potential in the health area, however, 
this specimen is a potential to be studied / worked in other areas, such as agricultural 
sciences. Because it was observed that when there are caramboleiras near plantations, 
pests do not affect these. Therefore, it is interesting for studies aiming to develop a 
bioinsecticide based on this fruit. Then the present work divided the fruit of the specimen; 
Averrhoa carambola, in four categories with respect to its stage of maturation (green, 
pre-ripe, ripe and oxidized). And analyzed the fruit samples to identify the pH and density 
of each of the stages individually. 
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Keywords: inhibitory properties, liquid extract, reddish carambola 

Introdução 

O estudo do fruto da Averrhoa carambola tem como objetivo; analisar físico-
quimicamente o fruto deste espécime buscando identificar algum componente que tenha 
característica inibitórias. E a partir desta informação desenvolver um bioinseticida 
(controle biológico). A ideia surgiu a partir de observações em culturas agrícolas, onde 
foi notado que plantações que têm essas caramboleiras em suas proximidades exercem 
uma certa inibição em pragas agrícolas em comparação a plantações que não tem a 
presença da Averrhoa carambola nas redondezas. A partir dessa informação iniciou-se 
um estudo bibliográfico para identificar uma possível toxina que causa essa inibição em 
insetos. Atualmente os estudos relacionados a Averrhoa carambola são voltados a área 
da saúde humana, como por exemplo, o uso do espécime para tratamentos contra 
diabetes, como o; fitoterápico Glico-Vitae®(GV), indicado no tratamento do diabete 
mellitus não-insulino dependente, Provasi M. et al., (2001) apresentaram a avaliação 
toxicológica demonstrando o potencial anti hiperglicemiante do extrato das folhas da 
Averrhoa carambola.E também a análise fitotóxica do espécime feita por D. C. 
Gunawardena,1 L. Jayasinghe,1* and Y. Fujimoto 2.,2015., apresentando o seu 
potencial para a referida pesquisa. Dessa maneira, o intuito é encontrar componentes 
específicos nessa espécie em diferentes regiões como caule, raiz, folhas, flor, fruto e a 
semente. E também considera as inumeras variaveis; saber se há algum inseto que 
acometa o fruto ou outras partes da planta, saber a transformação química do fruto em 
seus diferentes estados de maturação (verde, pré-maduro, maduro, pós-maduro) e por 
fim detectar a causa da inibição em pragas.Tudo isso para desenvolver o produto final 
e realizar o estudo em cadeia (laboratório-vegetal-animal-homem-ambiente), analisando 
os efeitos e as causas. Então foi selecionado um espécime de Averrhoa carambola e 
tombado no Herbário da UFRN para garantir a veracidade da espécime trabalhado, 
posteriormente foram colhidos os frutos e divididos em categorias de verde, pré-maduro, 
maduro e oxidado. Após retirado o suco, este foi submetido a redução de H2O em sua 
composição por meio de destilação, dessa maneira concentrando o extrato dos frutos 
para as análises de potencial hidrogeniônico e densidade, desse extrato do fruto foi 
analisado 9 amostras diferentes. 

 
Metodologia 

 

Os procedimentos foram realizados nos laboratórios de engenharia química e Biologia 
celular no Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Foram usados 5 frutos no estado de pós-maturação e quatro no estado de pré-
maturação do espécime Averrhoa carambola. Após conservados no congelador até o 
dia de serem usados, foram devidamente lavados para evitar a contaminação por 
fatores externos. Fez-se um corte medial longitudinal para observar a diferença na 
coloração interna e ver se os frutos apresentaram o embrião desenvolvido. Houve a 
montagem do sistema de destilação com todo cuidado de esterilização dos 
equipamentos, montagem do gás e segurança introduzida no sistema de destilação 
simples adaptado no laboratório de biologia celular no Centro de Biociências da UFRN. 
Extraiu-se da carambola madura – M1, M2, M3 e M4 -; 127ml do líquido da fruta 
espremendo o fruto com as mãos. A amostra foi denominada de “N1” de um fruto 
maduro oxidando naturalmente, depois vedada com um saco plástico em um Becker e 
deixada para a oxidação natural. Extraiu-se 94ml do fruto pré-maduro – PE1 e PE2-, 
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destilando-o em 41 minutos, descartou-se a água obtida e se coletou o concentrado 
líquido do extrato, 1,7ml colocados em dois frascos “PE1” e “PE1-2,”. Também foram 
extraídos 95 ml de líquido dos frutos maduros, este introduzido no sistema de destilação, 
assim, extraindo 2,7ml em 40 minutos e colocado em 4 frascos denominados: amostras 
“M1”, “M2”, “M3” e “M4” para essa mesma amostra ser analisada por camadas. Logo 
após foram extraídos; 127 ml de líquido do fruto verde -V1; V2; V3- (7 frutos). Logo após 
os 127ml foram destilados gerando 120ml de água e 3,4 ml de óleo. A amostra foi 
guardada em três frascos “V1”, “V2” e “V3”. Também foi espremido frutos maduros e 
pré-maduros, simultaneamente “O1” 226ml e “O2” 147ml, deixados para a oxidação 
natural. Depois de 181 horas e 19 minutos, foi utilizado 85 ml da amostra “O1” para ser 
destilada. A amostra “O2” foi deixada novamente em oxidação natural, agora com 
150ml. Após 1 hora e 6 minutos de destilação da amostra “O1”, extraiu-se 65ml de um 
teor alcoólico sobrando um sólido, assim, não ocorrendo extração do óleo. Utilizou-se 
70 ml da amostra “O2”, sobrando 80ml para a oxidação. Essa amostra foi destilada após 
193 horas e 35 minutos de oxidação natural. A amostra está sendo destilada junto com 
o sólido da amostra anterior (“O1”), sendo usando uma metodologia diferente. Ao invés 
de extrair todo o solvente e analisar o óleo. Vai ocorrer apenas a redução da quantidade 
de solvente, visto a característica apresentada pela destilação anterior. Então, após 11 
minutos de aquecimento, um pouco antes do início da ebulição, a amostra se 
homogeneizou com o sólido, mudando a coloração, ficando um marrom escuro verniz. 
Então ao final, a destilação de 1 hora, foi reduzido 30ml de teor alcoólico, ficando 48ml 
da amostra denominada de “O1r” e guardada na geladeira para as análises. E elaborou-
se amostras de folhas trituradas -LFp; LFr- com 150ml de água destilada; 115 ml de 
líquido, onde 50ml sofreu destilação completa, sendo a amostra final denominada “LFr” 
e 65ml sofreu destilação parcial, sendo denominada “LFp” sobrando 38g de sólido que 
foram descartados, 3 ml da amostra “LFr’ e 3 ml da amostra “LFp” foram diluídos cada 
uma em um balão volumétrico de 50ml, em etanol 70% e armazenadas para análises. 
Da amostra “O1r” foi retirado 3 ml e diluído em um balão volumétrico de 50ml e etanol 
70%. A amostra foi diluída e agitada manualmente, após 6 minutos observou-se que a 
mistura é parcialmente hidrofóbica . Também retirado 3 ml da amostra “O2” e 
constatando que ela é igualmente hidrofóbica. As amostras “O1” e “O2” que foram 
deixadas em oxidação natural foram observadas e apresentaram uma camada 
gelatinosa e sem presença de larva.O objetivo era identificar o pH e determinar a 
densidade de cada uma das amostras. Foram numeradas cada amostra para facilitar na 
identificação e ficou dessa forma a amostra 1: V1 V2 V3 (figura 1), amostra 2: LFS 3 
ml/50 (figura 2), amostra 3: O2R 25 ml (figura 3), amostra 4: O1R 48 ml(figura 4), 
amostra 5: LFR 3/50 (figura 5), amostra 6: O1R 3/50 (figura 6), amostra 7: M1; M2; M3; 
M4 - H2O (figura 7), amostra 8: M1; M2; M3; M4 - Etanol (figura 8), amostra 9: P1; P2 - 
Etanol (figura 9), primeiro foi feito o uso de um pHmetro para medir o potencial 
hidrogeniônico (pH) de cada uma dessas amostras, em copos descartáveis esterilizados 
foi colocado um pouco de cada amostra e entre cada análise dessas pequenas porções 
era esterilizado o aparelho para não afetar o valor das amostras seguintes e assim foi 
feito com todas as 9 amostras e posteriormente foi repetido o teste para ter certeza dos 
valores. Depois disso, se iniciou as análises para determinar a densidade de cada uma 
das amostras e também foi repetido o procedimento nas amostras. Dos resultados 
calculou-se a média aritmética dos valores e elaborou-se uma tabela para observar os 
resultados. 

 
Resultados e Discussões 
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Como exposto acima temos uma tabela com todos os resultados, na segunda coluna 
podemos ver o resultado da média aritmética da densidade de cada uma das 9 amostras 
nela apresenta só duas amostras que tem uma densidade diferente das demais que são 
as amostra 3 (O2R) e amostra 4 (O1R) já na terceira coluna podemos observar o valor 
do potencial hidrogeniônico (pH), onde nota-se que a maioria das soluções são ácidas 
e só as amostra 2 (LFS) e 5 (LFR) apresentam pH alcalino. Foram obtidos esses dados 

que ainda serão analisados. 

Segue em anexo a tabela. 

 
Conclusão 

 

É notório que a pesquisa não atingiu sua finalização total. Entretanto pode-se concluir, 
visto a bibliografia que o objeto de estudo é um real potencial a ser trabalhado e 
caracterizado físico-quimicamente na área das ciências agrárias, com o objetivo de usá-
lo como matéria prima para uma nova alternativa no combate contra pragas agrícolas. 
A equipe é ciente da importância e da capacidade deste estudo, assim, este será 
submetido à renovação, dessa maneira dando continuidade ao estudo. Pois, há muitas 
variáveis para serem analisadas; os metais fundamentais por cromatografia líquida, a 
análise da seiva e as raízes da Averrhoa carambola. Além disso, esta iniciativa servirá 
como base para outros estudos relacionados. 
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Tabela de resultados e discursão com dados de pH e densidade das amostras. 
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Figura 1 - extrato líquido V1 V2 V3 

 

 

Figura 2 - Extrato líquido LFS 3 ml/50 identificado como Amostra 2. 
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Figura 3 - Extrato líquido O2R 25 ml identificado como Amostra 3. 

 

 

Figura 4 - Extrato líquido O1R 48 ml identificado como Amostra 4. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4131 

 

 

 

Figura 5 - Extrato líquido LFR 3/50 identificado como Amostra 5. 
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Figura 6 - Extrato líquido O1R 3/50 identificado como Amostra 6. 
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Figura 7 - Extrato líquido M1234 - H2O identificado como Amostra 7. 
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Figura 8 - Extrato líquido M1234 - Etanol identificado como Amostra 8. 
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Figura 9 - Extrato líquido P12 - Etanol identificado como Amostra 9 
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TÍTULO: Investigação sobre o Fluxo de Informações no Tratamento de Feridas no HUOL 

Resumo 

 

Muitas pessoas sofrem com feridas na pele, que podem se tornar crônicas e demorar 
para cicatrizar. O tratamento de feridas costuma fazer uso de várias informações sobre 
a saúde do paciente e a ferida. Esta pesquisa buscou investigar as necessidades e 
comportamentos informacionais de profissionais de enfermagem da Comissão de 
Curativos do Hospital Universitário Onofre Lopes. Iniciou-se a realização de um estudo 
de campo no hospital, que articularia pesquisa bibliográfica, observação participante, 
análise documental, entrevistas e grupos focais. O projeto teve início em novembro de 
2019 e dedicou-se aos estudos bibliográficos, ao planejamento das primeiras atividades 
e negociações com os colaboradores envolvidos. Quando as observação de campo 
iriam começar, a pandemia da Covid-19 nos obrigou a paralisar as atividades da 
pesquisa. A continuidade da pesquisa permitiria identificar pessoas, atividades, 
processos, artefatos e informações envolvidos no tratamento de feridas no HUOL, bem 
como identificar gargalos, perda de informação e demais oportunidades de melhorias 

na gestão de informações neste contexto. 

 
 
Palavras-chave: estudo de usuário, saúde, necessidade informacional 

TITLE: An Information Flow Study During Wound Care at HUOL 

Abstract 

Many people suffer from skin wounds, which can become chronic and take time to heal. 
Wound treatment usually makes use of various information about a patient's health and 
wound. This research sought to investigate information needs and behaviors of nursing 
professionals from the Wound Care Committee of Universitário Onofre Lopes Hospital. 
A field study was started at the hospital, which would articulate bibliographic research, 
participant observation, document analysis, interviews and focus groups. The project 
started in November 2019 and was dedicated to bibliographic studies, planning the first 
activities and negotiations with the employees involved. When field observations would 
begin, the Covid-19 pandemic forced us to halt research activities. The continuity of the 
research would allow the identification of people, activities, processes, artifacts and 
information involved in wound treatment at HUOL, as well as identifying bottlenecks, loss 
of information and other opportunities for improvements in information management in 
this context. 
 
Keywords: user study, health, information need, information behavior 

Introdução 
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Cuidar da saúde humana é uma atividade complexa e algumas vezes laboriosa, que 
requer uso de um grande conjunto de conhecimentos e informações circunstanciais. 
Feridas na pele são um problema de saúde que afeta muitas pessoas no mundo. 
Quando elas demoram para cicatrizar, elas são consideradas crônicas e podem 
prejudicar ainda mais a saúde das pessoas. 

O tratamento de feridas realizado num ambiente hospitalar requer a consideração de 
várias informações ao longo do tempo, por diferentes profissionais de saúde. Entretanto, 
os modos como as informações são produzidas, registradas, compartilhadas e 
consumidas durante o tratamento de feridas em ambientes hospitalares ainda são pouco 
conhecidos. Quais são os fluxos informacionais durante o tratamento de feridas? O que 

funciona bem? O que poderia ser melhorado? 

O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) possui um grupo de profissionais de 
enfermagem especialistas no tratamento de feridas. Eles formam uma Comissão de 
Curativos do hospital dedicada principalmente aos cuidados de feridas crônicas, ou seja, 
das feridas mais complexas e graves. Diante das necessidades de informação relatadas 
pelos enfermeiros da Comissão de Curativos do HUOL e do potencial dos sistemas de 
informação analógicos e digitais (computacionais) utilizados, esta pesquisa teve por 
objetivo investigar o fluxo de informações durante o tratamento de feridas no HUOL. 

Este estudo buscou identificar papéis desempenhados pelas pessoas, atividades, 
processos, artefatos e informações envolvidos no tratamento de feridas no HUOL. Além 
disso, pretendia-se adquirir conhecimento sobre o ambiente físico (iluminação, ruído, 
disponibilidade de uso das mãos, etc.), social (pressões sociais, disponibilidade de 
atenção para uso de um sistema computacional, etc.), cultural (hábitos de uso da 
tecnologia, linguagem técnica, etc.) e tecnológico (disponibilidade de desktop, 
smartphone, rede com e sem fio, etc.), bem como características dos potenciais 
usuários empregados durante o uso dos sistemas de informação disponíveis no hospital 
(habilidades físicas, perceptivas e cognitivas, conhecimentos, experiências e 
preferências). Por fim, busca-se identificar gargalos, perda de informação importante e 
demais oportunidades de melhorias na gestão de informações. 

A pesquisa começou em novembro de 2019. Logo iniciaram períodos de recessos 
(festas de final de ano, férias e Carnaval) para funcionários e gestores do HUOL, bem 
como para estudante e docente da universidade. Os impactos desses recessos foram 
bastante significativos no início das atividades, principalmente por envolver gestores 
que poderiam autorizar suas execuções. Neste período inicial, os esforços foram 
direcionados para estudos bibliográficos, planejamento das atividades de observação 
no HUOL e início da interação com seus funcionários. Planejava-se começar as 
atividades de observação no hospital logo após o Carnaval. Porém, no início de março 
a pandemia da Covid-19 chegou em Natal. Ela impôs o isolamento social e impediu a 
entrada dos pesquisadores no hospital. Isso inviabilizou a continuação deste estudo, 
pois a investigação do fluxo depende da observação das atividades cotidianas no 
hospital. O restante deste relatório reporta apenas o que foi possível ser feito no início 
desta pesquisa suspensa, sem ainda chegar nos resultados finais esperados. 

 

Metodologia 
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Para alcançar o objetivo de pesquisa, iniciou-se a realização de um estudo de campo 
no HUOL [Courage e Baxter, 2005; Neto, 2003; Cicourel, 1980] com análise de dados 

qualitativos e quantitativos [Creswell, 2003]. 

As atividades iniciais da pesquisa que puderam ser realizadas foram: 

• Pesquisa bibliográfica sobre necessidades e comportamentos informacionais 
das pessoas. Realizou-se uma pesquisa na web sobre o assunto. Alguns artigos 
foram escolhidos por apresentarem uma visão abrangente, com apresentação e 
discussão de definições básicas na visão de diferentes autores. 

• Preparação (impressão, grampeamento, assinatura e organização) dos termos 
de consentimento para os participantes assinarem. 

• Planejamento inicial da observação participante [Neto, 2003; Cicourel, 1980] no 
HUOL. Os pesquisadores planejavam acompanhar as atividades sendo 
desenvolvidas pelos profissionais da Comissão de Curativos do HUOL sobre o 
tratamento de feridas. A intenção era registrar suas observações, pedindo 
explicações aos profissionais e estimulando reflexões a respeito da atividade 
sendo realizada. Até o momento, foi possível apenas refletir sobre questões 
gerais de preparação como: O que será registrado? Como será registrado? 
Quando? Quem estará envolvido? Como vamos organizar o material coletado? 

• No começo da análise documental [Gil, 2008] dos artefatos utilizados pelos 
profissionais de saúde envolvidos, iniciou-se um estudo sobre os dois sistemas 
computacionais utilizados no HUOL: o MV2000 e o AGHU. Os demais artefatos 
ainda serão identificados durante a observação participante. 

• Foi realizado contato inicial com as pessoas envolvidas na Comissão de 
Curativos, no Setor Gestão de Processos da Tecnologia da Informação do HUOL 
para começar as atividades (solicitar autorizações, acesso aos sistemas, etc.). 

Com a continuidade dessas atividades, seria necessário realizar também entrevistas em 
profundidade [Nicolaci-da-Costa et al., 2004; Seidman, 1998; Nicolaci-da-Costa, 1994] 
e grupos focais [Lazar et al., 2010; Courage e Baxter, 2005] para se ter acesso às 
opiniões e interpretações dos profissionais de saúde, que ainda não tiverem sido 
externalizadas de forma espontânea. 

É importante lembrar que todo o cuidado ético tem sido tomado no que diz respeito à 
participação de seres humanos envolvidos nos estudos qualitativos desta pesquisa 
(Silva e Barbosa, 2010), conforme previsto no Projeto de Pesquisa de nº 
19355219.7.0000.5537 aprovado pelo Comitê de Ética da UFRN. 

 
Resultados e Discussões 

 

Devido a interrupção forçada da pesquisa pela Covid-19, apenas seus resultados 
parciais são relatados a seguir. 

Necessidades e comportamentos informacionais 

Rocha (2017), Gasque e Costa (2010), e Martínez-Silveira e Oddone (2007) fizeram 
revisões sobre necessidades e comportamentos informacionais das pessoas. Eles 
discutiram os conceitos básicos e modelos que orientam a explicação/compreensão do 
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uso humano de informações.A necessidade informacional é algo que não pode ser 
observável diretamente, mas que suscita na mente de um indivíduo um desejo, uma 
expectativa, de obter e trabalhar com uma informação. Em outras palavras, a 
necessidade informacional é uma lacuna entre o conhecimento que o usuário já possui 
sobre algum problema e o que o usuário ainda necessita saber para resolvê-lo 
(Kuhlthau, 1993). Esse desejo, motiva o usuário a realizar atividades em busca da 
informação desejada. O comportamento decorrente de uma necessidade informacional 
para satisfazê-la costuma ser chamado de comportamento informacional. 

Preparação 

Após a compreensão de conceitos básicos, analisou-se riscos e cuidados éticos 
previstos no projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética Central da UFRN. 
Então, uma das primeiras providências foi preparar os termos de consentimento, os 
termos de assentimento e as autorizações para gravar áudio e vídeo que têm sido 
assinados pelos participantes da pesquisa. Esses materiais foram impressos, 

grampeados e organizados em pastas para uso durante a coleta de dados. 

Houve uma conversa inicial com os profissionais de enfermagem da Comissão de 
Curativos no HUOL para apresentação do projeto de pesquisa, com destaque para 
objetivos, metodologia e participação esperada destes profissionais. Esclarecidas as 
dúvidas, foi solicitado o consentimento livre e esclarecido através da assinatura do 
termo. Todos as seis profissionais de enfermagem aceitaram colaborar com esta 
pesquisa e assinaram os termos necessários. 

Verificou-se que as profissionais da comissão de curativos trabalham de segunda até 
sexta-feira no HUOL. Elas se dividem em dois turnos. Metade atua pela manhã e a outra 
metade à tarde. Como não há atendimentos no fim de semana, segundas-feiras 
costumam ser mais atarefadas. Sextas-feiras costumam ser dias mais tranquilos. Elas 
também informaram que usam dois sistemas no HUOL: o MV2000 e o AGHU. Eles só 

podem ser acessados lá dentro, em um computador do hospital. 

Com base neste panorama, planejamos fazer observações no hospital acompanhando 
turnos completos das profissionais da Comissão de Curativos, para obter uma 
compreensão mais ampla de sua atuação, incluindo usos de informações, no hospital. 
Parte das observações iriam ocorrer pela manhã e outra parte iria ocorrer pela tarde. 
Assim, seria possível acompanhar todas as profissionais da Comissão de Curativos, 
bem como as trocas de turnos. 

Os MV2000 e o AGHU precisariam ser analisados dentro do hospital em locais e 
horários alternativos para que não atrapalhasse as atividades do hospital. Deste modo, 
as profissionais indicaram alguns computadores que poderiam ser usados, bem como 
os dias e horários que eles costumam estar disponíveis. 

Durante as observações participantes, os dados seriam registrados de vários modos: 

• anotações em papel 
• gravações de áudio 
• fotos e vídeos curtos 
• coleta de alguns artefatos físicos 
• imagens e vídeos com o que aparece na tela do computado 
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Os instrumentos de registro seriam câmara fotográfica/de vídeo e smartphones do 
coordenador e dos colaboradores do projeto de pesquisa. Os registros em papel seriam 
armazenados em pastas de plástico. Os registros digitais seriam armazenados em uma 
pasta compartilhada do Google Drive de acesso restrito aos colaboradores do projeto. 
Todos os dados seriam organizados por data. Ao final de cada sessão de observação, 
os observadores deveriam fazer um relato geral da experiência observada em um diário, 

para articular e dar contexto aos demais registros realizados. 

Também houve conversas iniciais com o Setor Gestão de Processos da Tecnologia da 
Informação do HUOL para termos acesso aos sistemas AGHU e MV2000, bem como 
ao (modelo ou estrutura do) banco de dados sobre informações dos pacientes. Depois 
que tivemos acesso aos sistemas, tivemos a oportunidade de utilizá-los por apenas um 
dia. Tivemos uma enorme dificuldade de aprender sozinhos a utilizá-los para 
compreender as informações básicas disponíveis sobre pacientes, profissionais e 
tratamentos de feridas. Buscou-se então ajudas, tutoriais e documentações nos sites 
das empresas que desenvolveram o sistema AGHU 
(http://www2.ebserh.gov.br/web/aghu) e o MV2000 (www.mv.com.br/pt). Quase 
nenhum conteúdo encontrava-se disponível. O pouco encontrado apresentavam 
informações superficiais, desatualizadas e abordam conteúdos fora do escopo do nosso 

interesse. Esta primeira inspeção dos sistemas não foi produtiva. 

As demais atividades planejadas nesta pesquisa precisaram ser canceladas pelas 
restrições impostas pela Covid-19. 

 

Conclusão 

 

Esta pesquisa planejava investigar o fluxo de informações no tratamento de feridas 
realizado pelos profissionais de enfermagem da Comissão de Curativos do HUOL. Foi 
possível compreender os conceitos básicos de necessidades e comportamentos 
informacionais, fazer o contato inicial com os profissionais da Comissão de Curativos e 
do setor de Tecnologia da Informação do Hospital e planejar como seria as observações 
participantes. 

Quando essa pandemia passar, espera-se que esta pesquisa retome este planejamento 
para ser continuada. 
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TÍTULO: Investigação sobre o Fluxo de Informações no Tratamento de Feridas na MEJC 

Resumo 

A pele humana costuma sofrer feridas que requer cuidados, principalmente quando as 
feridas demoram a cicatrizar. Várias informações são analisadas durante o tratamento 
de feridas, principalmente sobre a saúde do paciente e sobre as características das 
feridas. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as necessidades e comportamentos 
informacionais de profissionais de enfermagem da Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC) durante o tratamento de feridas. Para tanto, um estudo de campo na 
maternidade foi iniciado, combinando pesquisa bibliográfica, observação participante, 
entrevista, grupo focal e análise documental. O trabalho de pesquisa começou em 
novembro de 2019, concentrando esforços nos estudos bibliográficos, em negociações 
com os colaboradores e no planejamento inicial das atividades. Infelizmente, a pesquisa 
foi interrompida pela pandemia da Covid-19 antes do início da observação de campo. 
Essa pesquisa apontaria processos, atividades, informações, pessoas e artefatos que 
participam do tratamento de feridas na MEJC. Além disso, seria possível analisar 
oportunidades de melhorar a gestão de informações nessas situações, para evitar a 
ocorrência de gargalos e perda de informações, por exemplo. 
 
Palavras-chave: estudo de usuário, saúde, necessidade informacional, comportamento 

TITLE: An Information Flow Study During Wound Care at MEJC 

Abstract 

Human skin usually suffers wounds that require care, especially when the wounds take 
time to heal. Various information is analyzed during the treatment of wounds, mainly 
about the patient's health and wounds characteristics. The general research goal was to 
analyze information needs and behaviors of nursing professionals at Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC) during wound treatment. To this end, a field study in the maternity 
hospital was started, combining bibliographic research, participant observation, 
interview, focus group and document analysis. The research work began in November 
2019, focusing efforts on bibliographic studies, negotiations with employees and initial 
planning of activities. Unfortunately, the research was interrupted by the Covid-19 
pandemic before the field observation began. This research would point out processes, 
activities, information, people and artifacts that participate in the treatment of wounds in 
the MEJC. In addition, it would be possible to analyze opportunities to improve 
information management in these situations, to avoid bottlenecks and loss of information, 
for example. 
 
Keywords: user study, health, information need, behavior 

Introdução 

 
A saúde humana requer cuidados que exigem análise de muitas informações. Muitas 
pessoas no mundo são afetadas por feridas na pele. Quando as feridas demoram para 
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cicatrizar, elas são consideradas crônicas e podem prejudicar ainda mais a saúde das 
pessoas. 

O tratamento de feridas realizado num ambiente hospitalar requer a consideração de 
várias informações ao longo do tempo, por diferentes profissionais de saúde. Entretanto, 
os modos como as informações são produzidas, registradas, compartilhadas e 
consumidas durante o tratamento de feridas em ambientes hospitalares ainda são pouco 
conhecidos. Quais são os fluxos informacionais durante o tratamento de feridas? O que 
funciona bem? O que poderia ser melhorado? 

Apesar de feridas na pele não ser um dos problemas de saúde mais típicos da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), alguns pacientes sofrem com esta 
condição, principalmente por feridas cirúrgicas e por úlceras por pressão. Os 
profissionais de enfermagem da MEJC inclusive já fizeram cursos de formação sobre o 
tratamento de feridas com a Comissão de Curativos do Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL). Além disso, a Comissão de Curativos do HUOL também já colaborou 
com a MEJC com avaliação de pacientes da maternidade que possuíam feridas 
crônicas. Diante das necessidades de informação relatadas pelos profissionais de 
enfermagem da MEJC e do potencial dos sistemas de informação analógicos e digitais 
(computacionais) utilizados, esta pesquisa teve por objetivo investigar o fluxo de 

informações durante o tratamento de feridas na MEJC. 

Este estudo buscou identificar papéis desempenhados pelas pessoas, atividades, 
processos, artefatos e informações envolvidos no tratamento de feridas na MEJC. Além 
disso, pretendia-se adquirir conhecimento sobre o ambiente físico (iluminação, ruído, 
disponibilidade de uso das mãos, etc.), social (pressões sociais, disponibilidade de 
atenção para uso de um sistema computacional, etc.), cultural (hábitos de uso da 
tecnologia, linguagem técnica, etc.) e tecnológico (disponibilidade de desktop, 
smartphone, rede com e sem fio, etc.), bem como características dos potenciais 
usuários empregados durante o uso dos sistemas de informação disponíveis no hospital 
(habilidades físicas, perceptivas e cognitivas, conhecimentos, experiências e 
preferências). Por fim, busca-se identificar gargalos, perda de informação importante e 
demais oportunidades de melhorias na gestão de informações. 

A pesquisa teve início em novembro de 2019. Em seguida veio períodos de recessos 
(festas de final de ano, férias e carnaval) para funcionários e gestores da MEJC, bem 
como para estudante e docente da universidade. Isso desacelerou o andamento da 
pesquisa, principalmente porque os gestores que poderiam autorizar atividades 
estavam afastados. O início da pesquisa concentrou-se em pesquisa bibliográfica, 
planejamento das atividades de observação do tratamento de feridas e início de 
interação com profissionais de enfermagem e de TI. As observações na MEJC estavam 
planejadas para começar após o Carnaval, mas precisaram ser suspensas quando a 
pandemia da Covid-19 chegou em Natal. O isolamento social inviabilizou o 
deslocamento dos pesquisadores pela cidade e sua entrada na maternidade para 
realizar as observações em campo. Como a pesquisa foi paralisada muito no início, este 
relatório reporta apenas os resultados parciais ainda bem longe dos resultados finais 
esperados. 

  

 
Metodologia 
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Para alcançar o objetivo de pesquisa, iniciou-se a realização de um estudo de campo 
[Courage e Baxter, 2005; Neto, 2003; Cicourel, 1980] na MEJC com análise de dados 
qualitativos e quantitativos [Creswell, 2003]. 

Mesmo com isolamento social nos impedindo de dar continuidade a todas atividades 
previstas na pesquisa, foi possível realizar as seguintes atividades iniciais: 

• Estudo bibliográfico sobre necessidades e comportamentos informacionais das 
pessoas. Lemos alguns artigos que apresentam e discutem definições básicas 
de vários autores. 

• Impressão dos termos de consentimento para os participantes assinarem. 
• Planejamento inicial de uma ampla observação participante [Neto, 2003; 

Cicourel, 1980] dos profissionais de enfermagem que tratam feridas na MEJC e 
de uma breve observação participante da Comissão de Curativos do HUOL. A 
Comissão de Curativos foi incluída neste estudo por dar suporte aos 
profissionais da MEJC como especialistas em tratamento de feridas. Havia o 
desejo de registrar o que foi observado em campo, acompanhado de explicações 
e reflexões dos profissionais envolvidos nas atividades observadas. Contudo, foi 
possível realizar apenas o planejamento do que seria registrado, quando e como 
seria registrado, que pessoas estariam envolvidas e quais materiais seriam 
necessários. 

• A análise documental [Gil, 2008] foi iniciada com um estudo sobre o AGHU, o 
sistema utilizado na MEJC. Outros artefatos serão identificados durante a 
observação participante para análise futura. 

• Foi realizado contato inicial com as pessoas envolvidas na Comissão de 
Curativos do HUOL e no Setor de Tecnologia da Informação da MEJC para 
apresentação do projeto de pesquisa. 

Com a continuidade dessas atividades, seria necessário realizar ainda entrevistas em 
profundidade [Nicolaci-da-Costa et al., 2004; Seidman, 1998; Nicolaci-da-Costa, 1994] 
e grupos focais [Lazar et al., 2010; Courage e Baxter, 2005] para se ter acesso às 
opiniões e interpretações dos profissionais envolvidos, que ainda não tiverem sido 

obtidas de forma espontânea. 

Os cuidados éticos têm sido tomados conforme previsto no Projeto de Pesquisa de nº 
19355219.7.0000.5537 aprovado pelo Comitê de Ética Central da UFRN. 

 

Resultados e Discussões 

 

Perante a interrupção forçada da pesquisa pela Covid-19, apenas os resultados parciais 
são relatados a seguir. 

Os conceitos de necessidades e comportamentos informacionais foram revisados por 
Rocha et al. (2017), Gasque e Costa (2010), e Martínez-Silveira e Oddone (2007). A 
necessidade informacional pode ser explicada como uma experiência vivenciada 
particularmente por um indivíduo, quando este possui uma expectativa ou um desejo de 
ter uma informação. Cooper (1971, p. 22) diz que “não podemos, por exemplo, ver suas 
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‘estruturas’, no entanto a necessidade informacional existe, pelo menos, na mente do 
usuário”. Essa necessidade provém do desejo de preencher lacunas informacionais, 
que provocam a irregularidade no conhecimento de algo que o indivíduo já tem 
sabedoria. O comportamento informacional está relacionado a tudo o que uma pessoa 
faz para obter informações e saciar a sua necessidade informacional; seja por atitudes 
passivas, quando, por exemplo, alguém obtém informações enquanto assiste televisão; 
ou de forma ativa, quando o indivíduo busca pela explicação de algum assunto em um 
livro, por exemplo. 

Entendido os conceitos básicos, buscou-se identificar os riscos e cuidados éticos 
antecipados no projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética Central da UFRN. 
Assim, os termos de consentimento, os termos de assentimento e autorizações para 
gravar áudio e vídeo foram impressos e organizados para assinatura dos participantes. 

Apresentamos o projeto de pesquisa para os profissionais de enfermagem da Comissão 
de Curativos no HUOL. Após esclarecer dúvidas, eles assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Os profissionais de enfermagem da MEJC ainda não 
foram envolvidos nesta pesquisa. 

Os profissionais da Comissão de Curativos do HUOL trabalham de segunda até sexta-
feira, divididos no turno da manhã e tarde. As sextas-feiras seriam os melhores dias 
para fazer reuniões com o grupo e atividades na segunda feira deveriam ser evitadas 
por geralmente ter maior carga de trabalho. Essa Comissão usa dois sistemas no HUOL: 
o MV2000 e o AGHU. 

Neste contexto, foi planejado fazer uma ou duas observações do trabalho da Comissão 
de Curativos no HUOL em cada turno antes de iniciar a observação mais detalhada na 
MEJC. 

Iniciou-se a análise dos sistemas MV2000 e AGHU. Enfrentamos muitas dificuldades 
em utilizá-los, por isso buscamos ajuda online, tutoriais e documentações nos sites das 
empresas (www.mv.com.br/pt e http://www2.ebserh.gov.br/web/aghu). O pouco material 
encontrado não ajudaram o suficiente para fazermos uma boa exploração do sistema. 
Outras estratégias precisam ser pensadas para viabilizar a análise desses sistemas. 
Provavelmente, os profissionais de enfermagem precisarão ser envolvidos nisso. 

• Planejou-se registrar dados de diferentes formas: 
• anotações em papel 
• gravações de áudio 
• fotos e vídeos curtos 
• coleta de alguns artefatos físicos 
• imagens e vídeos com o que aparece na tela do computador 

Seriam usadas câmara fotográfica/de vídeo e smartphones do coordenador e dos 
colaboradores do projeto de pesquisa. Pastas de plástico seriam utilizadas para 
armazenar e organizar os registros em papel. Pasta digital no Google Drive com acesso 
restrito aos colaboradores do projeto de pesquisa armazenariam os registros digitais. É 
preciso organizar os dados coletados por local e data. No fim de cada sessão de 
observação, os observadores deveriam anotar num diário suas observações, de forma 
contextualizada e relacionada com os outros registros. 
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Conclusão 

 
Planejávamos analisar o fluxo de informações durante o tratamento de feridas na MEJC 
e suas relações com a Comissão de Curativos do HUOL. Compreendemos os conceitos 
básicos envolvidos sobre necessidades e comportamentos informacionais, iniciamos o 
contato com profissionais da Comissão de Curativos do HUOL e de Tecnologia da 
Informação da MEJC, e planejamos como seriam realizadas as primeiras observações 
participantes. Depois que a pandemia terminar, a pesquisa será retomada para executar 
o que foi planejado. 
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TÍTULO: Necessidades e Comportamentos Informacionais de Profissionais de 

Enfermagem no Tratamento de Feridas 

Resumo 

Profissionais de enfermagem usam sistemas de informação durante suas atividades. 
Para avaliar se esses sistemas de informação são adequados e bons, antes é preciso 
conhecer as necessidades e comportamentos informacionais dos seus usuários. 
Trabalhos anteriores investigaram as necessidades e comportamentos informacionais 
de profissionais de enfermagem, mas poucos deles foram com profissionais que atuam 
no Brasil e geralmente focam o conhecimento técnico-científico destes profissionais. 
Este trabalho apresenta uma pesquisa quantitativa descritiva das necessidades e 
comportamentos informacionais de profissionais de enfermagem durante o tratamento 
de feridas na pele. Os dados foram coletados por um questionário online respondido por 
566 participantes de quase todos os estados brasileiros. Os participantes manifestaram 
a necessidade de analisar informações específicas da ferida e também sobre a saúde 
do paciente como um todo. As principais fontes de informação são o próprio paciente, o 
prontuário em papel, outros colegas e softwares. As informações produzidas durante os 
atendimentos aos pacientes são registradas em fotos, em papel, no computador, no 
celular e em gravações de áudio. Essa compreensão sobre as necessidades e 
comportamentos informacionais devem ser consideradas no desenvolvimento e 
melhoria de sistemas de informação que apoiam o trabalho de profissionais de 
enfermagem durante o tratamento de feridas. 
 
Palavras-chave: necessidade de informação, sistemas de informação, saúde 

TITLE: Information Needs and Behavior of Nursing Professionals in Wound Care 

Abstract 

 

Nursing professionals use information system during their work. To evaluate whether 
these information systems are adequate and good, it is first necessary to know the 
information needs and behavior of their users. Previous works investigated information 
needs and behaviors of nursing professionals, but few of them ware with professionals 
who work in Brazil and generally focus on technical-scientific knowledge of these 
professionals. This work presents a descriptive quantitative research of the information 
needs and behaviors of nursing professionals during the treatment of skin wounds. Data 
were collected through an online questionnaire answered by 566 participants from 
almost all Brazilian states. Participants expressed the need to analyze specific 
information about wound and also about the patient health as a whole. The main 
information sources are patient she/herself, medical records on paper, other colleagues 
and software. The produced information during patient care is recorded in photos, paper, 
computer, smartphones and in audio recordings. This understanding of information 
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needs and behavior should be considered in development and improvement of 
information systems to support the work of nursing professionals during wound care. 

 
 
Keywords: information need, information system, health 

Introdução 

A informação desempenha papel fundamental para a vida humana por ser a matéria 
prima de atividades cognitivas, como aprender, calcular, comparar, refletir, criticar, 
decidir e planejar, por exemplo. Desse modo, a informação acaba influenciando direta 
e indiretamente várias atividades humanas porque a grande maioria delas é orquestrada 
pela cognição humana. Por exemplo, informações sobre o clima podem determinar o 
trabalho de agricultores ou mesmo a roupa que vestimos para sair de casa. As ações 
das pessoas são cada vez mais influenciadas pelas informações a que têm acesso. 

Pela importância que a informação tem para os indivíduos, é comum as pessoas 
vivenciarem experiências mentais subjetivas que lhes impulsiona, lhes move, a ter 
acesso e a usar certas informações em determinadas circunstâncias. Esse desejo pela 
informação caracteriza necessidades informacionais que, por sua vez, desencadeia 
uma série de comportamentos das pessoas em busca da informação almejada. Para 
satisfazer suas necessidades informacionais, as pessoas costumam fazer uso de 
sistemas de informação enquanto desempenham seus comportamentos. 

Um sistema de informação é um artefato artificial criado pelo ser humano para auxiliar 
a manipulação e a preservação de informações. Considerando que o uso de sistemas 
de informação deve apoiar a satisfação de necessidades informacionais, compreender 
as necessidades e comportamentos informacionais das pessoas é essencial para o 
projeto, desenvolvimento e avaliação desses sistemas. Assim, estudos de usuários 
(FIGUEIREDO, 1994) são úteis não apenas para conhecer melhor os usuários enquanto 
conhecimento básico contextualizado, mas também são relevantes para serem 
aplicados na melhoria e na criação de sistemas de informação. 

As particularidades e os contextos de cada grupo costumam influenciar suas 
necessidades e comportamentos informacionais, desde quais informações são 
relevantes para eles, suas fontes, frequências de acesso até os modos preferenciais de 
registro e acesso à informação. 

Este trabalho aborda as necessidades e comportamentos informacionais de 
profissionais de enfermagem durante uma atividade específica: o tratamento de feridas 
na pele. Existem poucos relatos de estudos com este grupo de profissionais no Brasil 
(FRANÇA, 2002). Já no exterior, é possível encontrar uma quantidade maior de relatos 
de estudos com profissionais de enfermagem (BLYTHE; ROYLE, 1993; ROYLE et al., 
2000; LATHEY; HODGE, 2001; BARO; EBHOMEYA, 2013). Nenhum desses estudos 
aprofundaram investigações sobre informações de pacientes e sua saúde, similar 
aquelas encontradas em prontuários médicos (MOLINA; LUNARDELLI, 2010), 
necessárias ao profissional de enfermagem. Essas informações também parecem 
relevantes para que os profissionais de enfermagem tenham condições de tomar 

decisões durante os cuidados prestados aos seus pacientes. 

O tratamento de feridas na pele é um processo (KORDESTANI, 2019; SANTOS, 2011) 
complexo com várias etapas em que o profissional de enfermagem precisa consumir e 
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produzir um conjunto de informações. Quando as feridas forem crônicas, ou seja, 
precisarem de tratamentos recorrentes por semanas ou até meses, provavelmente os 
profissionais de enfermagem vão precisar de um maior apoio informacional para lidar 
com suas limitações cognitivas de aprendizado e esquecimento. É difícil lidar com tantas 
informações sobre muitos pacientes. Com a intenção de subsidiar futuros 
desenvolvimentos e aprimoramentos de sistemas de informação, este trabalho relata 
um estudo com profissionais de enfermagem sobre suas necessidades e 
comportamentos informacionais durante o tratamento de feridas na pele. 

Utilizou-se um questionário com 14 perguntas sobre perfil dos participantes, 
informações relevantes sobre o paciente e suas feridas, sobre as fontes de informação, 
frequência de obtenção das informações desejadas e formas de registro de informações 
produzidas. Realizou-se uma análise quantitativa descritiva. 

 
Metodologia 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar necessidades e comportamentos 
informacionais de profissionais de enfermagem durante o tratamento de feridas na pele. 
Foi realizado uma pesquisa quantitativa descritiva (CRESWELL, 2010) com o método 
de survey (FINK, 2003), por meio de um questionário com 14 perguntas: 

1. Qual sua formação profissional? 
2. Em qual estado você trabalha? 
3. Em qual cidade você trabalha? 
4. Onde você trabalha? 
5. Qual a sua experiência com o tratamento de feridas em geral? 
6. Em média, em quantos pacientes você realiza o tratamento de feridas num dia? 
7. Quais dispositivos (celular, computador, etc.) você já utilizou ou costuma usar? 
8. Quais softwares você já utilizou ou costuma utilizar? 
9. O que você precisaria saber sobre um paciente para tratar suas feridas? 
10. O que você gostaria de saber sobre o histórico do tratamento de feridas de um 

paciente em atendimento? 
11. Como você costuma obter informações sobre a saúde do paciente? 
12. Com que frequência você consegue obter essas informações sobre a saúde do 

paciente? 
13. Como você registra informações sobre o tratamento de feridas? 
14. Você já usou algum software específico para o tratamento de feridas? 

Todas as 14 perguntas foram de respostas fechadas, ou seja, com opções de resposta 
pré-definidas. Algumas perguntas também ofereciam a opção “outros” com a 
possibilidade de fornecer uma resposta livre. A primeira página do questionário 
apresentou os objetivos da pesquisa e os cuidados éticos envolvidos, solicitando 
consentimento livre e esclarecido para participação na pesquisa. Desde sua concepção, 
a coleta de dados foi anônima, pois nenhuma pergunta do questionário solicitou 
informação que identificasse unicamente o participante, como nome ou e-mail, por 
exemplo. 

O questionário foi distribuído em meio eletrônico através de redes sociais e listas de e-
mail com a presença de profissionais de interesse em alcance nacional. Ele foi 
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preenchido entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020. As respostas foram 
analisadas de modo quantitativo, com cálculos de somas e porcentagens. 

 
Resultados e Discussões 

 
Um total de 566 pessoas responderam ao questionário. Os resultados descrevem o 
perfil dos participantes em termos de formação, local de atuação e experiência 
profissional, experiência no uso de sistemas computacionais (hardware e software). 
Descrevem também suas necessidades e comportamentos informacionais durante o 
tratamento de feridas, considerando quais informações são desejáveis, fontes de 
informação utilizadas, frequência de obtenção das informações desejadas e forma de 
registro das informações produzidas durante os tratamentos de feridas. 
 
Todos os participantes desta pesquisa são profissionais de enfermagem ou estudam 
para ser em breve. Suas formações variaram desde estudantes de curso técnico em 
enfermagem até enfermeiros com doutorado. Os estudantes somam 78 (13% dos) 
participantes, sendo 8 (1%) no nível técnico e 70 (12%) no nível superior. Esse subgrupo 
parece relevante para representar a visão daqueles que estão em formação, sem 
ofuscar a visão daqueles já formados e mais experientes. Os profissionais técnicos em 
enfermagem somam 63 (11% dos) participantes. Os enfermeiros sem pós-graduação 
somam 100 (18% dos) participantes e os enfermeiros com pós-graduação somam 325 
(57% dos) participantes. É interessante observar que mais da metade dos participantes 
continuaram suas formações após seus cursos de graduação, indicando um interesse 
pela atualização e aprofundamento em conhecimentos científicos. Destes, 138 (24%) 
dos participantes são especialistas em áreas da enfermagem que não se concentram 
no tratamento de feridas, 38 (7%) dos participantes são especialistas em estomaterapia 
e 77 (14%) dos participantes são especialistas em dermatologia. Como a estomaterapia 
e a dermatologia são áreas da enfermagem que se aprofundam no tratamento de 
feridas, a opinião desses participantes são muito importantes para a compreensão das 
necessidades e comportamentos informacionais durante o processo de tratamento de 
feridas (KORDESTANI, 2019; SANTOS, 2011). Também participaram enfermeiros com 
formação em pesquisa científica, sendo 44 (8%) participantes com mestrado e 28 (5%) 
com doutorado. A distribuição dos participantes por formação é diversificada e possui 
certo nível de equilíbrio para que necessidades e comportamentos informacionais 
indicados possam ser considerados relevantes para os profissionais de enfermagem. 

Os participantes desta pesquisa atuam em quase todos os estados brasileiros, exceto 
Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. Percebeu-se um destaque da quantidade 
expressiva de participantes do Rio Grande do Norte. O Sudeste teve uma boa 
participação vinda de São Paulo e Rio de Janeiro, participação mediana em Minas 
Gerais e menor no Espírito Santo. O Sul teve participação média do Paraná e Rio 
Grande do Sul e pequena de Santa Catarina. O Centro-Oeste teve uma participação 
pequena de Distrito Federal e Goiás, e muito pequena de Mato Grosso. O Norte teve 
uma participação grande vinda de Amazonas, pequena no Amapá e muito pequena do 
Acre, Pará e Tocantins. O Nordeste teve a maior participação no Rio Grande do Norte, 
participação média da Bahia, Ceará e Paraíba, pequena de Pernambuco, Sergipe e 
Maranhão e muito pequena de Alagoas e Piauí. 
 
A maioria dos participantes (60%) atuam na capital e região metropolitana dos seus 
estados. Um grupo pequeno deles (13%) atua em cidades médias e seus arredores. Já 
aqueles que atuam em cidades pequenas (27%) formam um conjunto mediano. Os 
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participantes do Acre, Piauí, Espírito Santo e Santa Catarina atuam apenas na capital e 
região metropolitana. Nenhum participante do Mato Grosso atua na capital. Apenas 
Amazonas no Norte e Rio Grande do Sul no Sul tiveram participantes de cidades 
médias. A maioria dos estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste tiveram 
participantes de cidades médias, exceto em Alagoas, Piauí, Distrito Federal e Espírito 
Santo. A maioria dos estados tiveram participantes de cidades menores, exceto Acre, 
Amazonas, Piauí, Espírito Santo e Santa Catarina. Essa distribuição parece 
interessante para dar voz a profissionais de enfermagem com experiência diversificada 
em várias realidades deste país continental. 
 
Os profissionais de enfermagem podem atuar em unidades de saúde bem diversificadas 
e não é raro um mesmo profissional atuar em contextos diferentes. A grande maioria 
dos participantes trabalham diretamente no atendimento a pacientes. Houve um certo 
equilíbrio entre aqueles que trabalham em ambiente não hospitalar. Cinquenta e seis 
(10%) participantes trabalham em unidades de pronto atendimento. Cinquenta e nove 
(10%) trabalham em consultórios ou clínicas. Setenta e nove (14%) fazem atendimentos 
em domicílio. Oitenta e três (15%) trabalham em unidades básicas de saúde. Os que 
trabalham em hospitais formam o maior grupo de participantes. Noventa e oito (17%) 
trabalham em hospitais de atendimento secundário de saúde. Centro e quarenta e oito 
(26%) trabalham em hospitais de atendimento terciário de saúde. Um menor grupo de 
participantes não trabalham diretamente com o atendimento a pacientes, mas em 
atividades de suporte. Trinta e um (5%) participantes trabalham com o ensino de 
enfermagem e vinte e quatro (4%) atuam em outras posições como: gestão de saúde, 
indústria e empresas de materiais de saúde, por exemplo. Também existem quarenta e 
cinco (8%) participantes que fazem estágio e setenta e dois (13%) participantes que não 
trabalham no momento. 
 
Um terço dos participantes indicaram não ter experiência no tratamento de feridas. 
Destes, 64 (11%) ainda são estudantes e 130 (23%) não costumam realizar tratamento 
de feridas. Os outros dois terços dos participantes possuem experiência com o 
tratamento de feridas em durações diferentes. Os extremos com a menor e a maior 
duração de experiência agrupam menos participantes. Os grupos de participantes com 
durações intermediárias não apresentaram variações expressivas, com diferença de até 
4% entre eles. Quarenta e cinco (8%) participantes possuem menos de 6 meses de 
experiência. O maior grupo de 85 (15%) participantes possui mais de 6 meses e menos 
de 2 anos de experiência. A quantidade diminui para 72 (13%) participantes com mais 
de 2 anos e menos de 5 anos de experiência. Diminui para 67 (12%) participantes com 
mais de 5 e menos de 10 anos. Diminui um pouco mais para 65 (11%) participantes com 
mais de 10 e menos de 20 anos. Termina com a menor quantidade de 39 (7%) 
participantes com mais de 20 anos de experiência. 
 
Além do tempo de experiência com o tratamento de feridas, a frequência de 
atendimentos diários que os participantes costumam realizar também variou. O maior 
grupo com 199 (35%) participantes costuma atender de 2 até 5 pacientes por dia. Em 
seguida, estão 102 (18%) participantes que atendem até 1 paciente por dia. Depois, 
vêm 67 (12%) participantes que geralmente atendem de 6 até 15 pacientes por dia. Por 
último, aparecem 17 (3%) participantes que atendem mais de 15 pacientes por dia. Além 
destes, ainda existem 181 (32%) participantes que não costumam realizar o tratamento 
de feridas. 
 
Todos os participantes declaram ter usado pelo menos um dos dispositivos (hardwares) 
indicados no questionário. Smartphone é o dispositivo mais utilizado, sendo indicado 
por 557 (98%) participantes. Em seguida, aparece o computador pessoal (notebook ou 
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desktop) indicado por 407 (72%) participantes. Câmera ou máquina fotográfica também 
foi indicada por 177 (31%) participantes, apesar da competição atual com os 

smartphones. Por fim, o tablet foi indicado por 114 (20%). 

Assim como nos dispositivos, todos os participantes declararam ter usado pelo menos 
um dos softwares indicados no questionário. Redes sociais e e-mail foram os softwares 
que se destacaram com 548 (97%) e 482 (85%) participantes respectivamente. Sites de 
notícias e softwares de escritório (Word, Excel, Powerpoint, etc.) foram os softwares 
com utilização média, indicados por 277 (49%) e 276 (49%) participantes 
respectivamente. Os softwares menos utilizados foram os jogos digitais, indicados por 
82 (14%) participantes. Além destes softwares indicados no questionário, 6 (1%) 
participantes citaram espontânea e livremente softwares da área de saúde. 
 
Durante o processo de tratamento de feridas, os profissionais de enfermagem 
provavelmente necessitam considerar informações sobre a saúde do paciente como um 
todo e mais especificamente sobre suas feridas. Quando eles foram apresentados a um 
conjunto de informações possíveis e tiveram espaço para indicar outras informações 
relevantes, os resultados foram significativos. Todas as informações sugeridas foram 
consideradas importantes por pelo menos 75% dos participantes, chegando até 97% 
deles em alguns casos. Em ordem decrescente, 551 (97%) participantes consideram 
importante analisar o histórico de saúde do paciente durante o tratamento de feridas. 
Para 532 (94%) participantes é preciso saber quais doenças crônicas e comorbidades 
o paciente possui. Saber como foram os tratamentos anteriores das feridas sendo 
tratadas no momento é importante para 526 (93%) participantes. A nutrição, 
medicamentos e alergias do paciente deveriam ser de conhecimento para 510 (90%), 
501 (89%) e 493 (87%) participantes, respectivamente. Resultados de exames também 
deveriam ser analisados durante o tratamento de feridas para 484 (86%) participantes. 
É importante saber se o paciente é fumante ou etilista (consome álcool) para 473 (84%) 
participantes. Aspectos psicológicos, sociais, econômicos e demográficos também 
precisam ser considerados no tratamento de feridas para 465 (82%) participantes. Por 
fim, o significado da ferida para o portador e as condições vitais básicas do paciente 
como sono, eliminações, apetite e estresse também são relevantes no tratamento de 
feridas para 427 (75%) e 422 (75%) participantes, respectivamente. Além das 
informações apresentadas no questionário, 8 participantes (1%) também citaram 
espontaneamente o histórico da ferida como informação que deveria ser analisada 
durante o atendimento aos pacientes. Embora o histórico da ferida tenha bastante 
relação com os tratamentos anteriores da ferida e ambos envolverem diferenças ao 
longo do tempo, eles são distintos. O histórico caracteriza a ferida em si e o tratamento 
caracteriza o que foi feito com ela. 
 
Durante a evolução do tratamento, os profissionais de enfermagem podem desejar 
consultar informações sobre o histórico das feridas em si. Todas as 5 informações 
sugeridas sobre alterações na ferida ao longo do tempo foram consideradas importantes 
pela grande maioria dos participantes. Em ordem crescente, alterações na área dos 
tecidos internos da ferida foram consideradas importantes para 481 (83%) participantes. 
As alterações no tamanho do contorno da ferida são importantes para 489 (85%) 
participantes. Já as alterações na aparência e textura dos tecidos da ferida são 
relevantes para 501 (87%) participantes. As alterações na área total da ferida são 
relevantes para 502 (87%) participantes. Por fim, estão as alternações na profundidade 
da ferida como importantes para 506 (88%) participantes. É interessante observar que 
vários aspectos das feridas e como eles evoluem com o tempo devem ser considerados 
no tratamento de feridas. Embora haja variação nas indicações de importância desses 
aspectos, as diferenças são de no máximo 5% entre elas. 
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Além de aspectos sugeridos no questionário, os participantes também indicaram 
espontaneamente outros 5 aspetos da ferida que deveriam ser considerados no 
tratamento de feridas. Em ordem crescente, características da borda e arredores devem 
ser considerado por 4 (1%) participantes. O odor também é uma importante 
característica da ferida para 12 (2%) participantes. A dor que o paciente sente na ferida 
deve ser considerada durante o tratamento para 16 (3%) participantes. O exsudato da 
ferida também deve ser considerado para 19 (3%) participantes. Por fim, os tratamentos 
anteriores da ferida são importantes para 24 (4%) participantes. Os tratamentos 
anteriores já haviam sido citados como importantes para 93% dos participantes quando 
a saúde do paciente como um todo foi abordada.  
 
As fontes de informação questionadas aos participantes foram: perguntar ao paciente 
ou acompanhante, perguntar a outro profissional de saúde, prontuário médico em papel 
e consultar algum software (o que inclui software de prontuário eletrônico). O paciente 
e seu acompanhante se destacam como a principal fonte de todas as informações sobre 
a saúde do paciente. Isso é coerente por se tratar de informações sobre ele próprio ou 
de alguém geralmente bem próximo, no caso do acompanhante. Em seguida, as fontes 
de informação geralmente mais utilizadas são prontuário médico em papel, outro 
profissional de saúde e, por último, algum software. Em algumas informações ocorrem 
uma exceção. Para nutrição, aspectos psicológicos, sociais, econômicos e 
demográficos, e para o significado da ferida para o portador outro profissional de saúde 
aparece como fonte de informação mais utilizada do que o prontuário médico em papel. 
Os resultados de exames parecem um caso atípico de informação em que os 
participantes deixaram de usar o paciente e acompanhante como fonte de informação, 
para usar mais o prontuário médico em papel e algum software como fonte. 
 
Existe variação na quantidade de participantes que usa uma determinada fonte para 
obter cada informação analisada. A variação foi de 10% entre a maioria das informações 
quando a fonte foi o paciente ou seu acompanhante, exceto no caso atípico de 
resultados de exames. A variação subiu para 21% entre as informações quando a fonte 
foi outros profissionais de saúde. A variação foi de 28% quando a fonte foi o prontuário 
médico em papel, exceto no caso atípico de resultados de exames. A variação foi de 
apenas 6% quando a fonte era algum software, exceto no caso de resultados de 
exames. Também é interessante observar que em 2020, mesmo com todo avanço 
tecnológico, os softwares ainda sejam entre 20% até 40% das fontes de informação 
utilizadas pelos participantes quando comparados com prontuários em papel. 
 
Quando se analisa as frequências de obtenção das informações individualmente, mais 
participantes afirmam que conseguem as informações sempre que necessário do que 
os que conseguem na maioria das vezes. Em ordem decrescente, seguem aqueles que 
obtém a informação em algumas vezes e em outras não, aqueles que obtém a 
informações poucas vezes, e termina os que não conseguem obter a informação que 
precisam. 
 
Contudo, houve variação na quantidade de participantes que indicaram determinada 
frequência de obtenção entre as diferentes informações de saúde do paciente. A 
quantidade de participantes da frequência “sempre que necessário” variou 16% entre 
as informações desejadas; com destaque superior para “fumante ou etilista” (62%), 
“doenças crônicas e comorbidades” (61%) e alergias (60%), e destaque inferior para 
“aspectos psicológicos, sociais, econômicos e demográficos” (48%), “resultados de 
exames” (46%) e “tratamentos anteriores” (46%). A quantidade de participantes da 
frequência “na maioria das vezes” variou 5% entre as informações desejadas; com 
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destaque superior para “histórico de saúde” (35%), “medicamentos” (35%) e 
“tratamentos anteriores” (34%), e com destaque inferior para “alergias” (31%) e “fumante 
ou etilista” (30%). A quantidade de participantes da frequência “algumas vezes sim, 
outras não” variou 14% entre as informações desejadas; com destaque superior para 
“resultados de exames” (18%), “tratamentos anteriores” (17%) e “aspectos psicológicos, 
sociais, econômicos e demográficos” (15%), e destaque inferior para “fumante ou 
etilista” (6%), “alergias” (6%), “doenças crônicas e comorbidades” (6%). A quantidade 
de participantes da frequência “em poucas vezes” variou 3% entre as informações 
desejadas, com destaque superior para “aspectos psicológicos, sociais, econômicos e 
demográficos” (4%), “tratamentos anteriores” (3%), “alergias” (3%), “resultados de 
exames” (3%) e “significado da ferida para o portador” (3%). A quantidade de 
participantes da frequência “não consigo obter” variou 2% entre as informações 
desejadas, com destaque para “significado da ferida para o portador” (2%), “sono, 
eliminações, apetite e estresse” (1%), “fumante ou etilista” (1%), “tratamentos 
anteriores” (1%), “resultados de exames” (1%) e “aspectos psicológicos, sociais, 
econômicos e demográficos” (3%). 
 
Quando as frequências são analisadas em conjunto, mais participantes afirmam 
vivenciar mais situações em que conseguem as informações desejadas, do que os que 
vivenciam mais situações em que não conseguem obtê-las. A soma de “sempre que 
necessário” com “na maioria das vezes” varia de 79% a 92% dos participantes entre as 
informações desejadas. Quando se acrescenta “algumas vezes sim, outras não” na 
soma anterior, o total de participantes varia entre 95% até 99% entre as informações 
desejadas. Sobra muito pouco participante que indicou vivenciar menor frequência de 
obtenção das informações necessárias. Apesar de ser uma quantidade pequena de 
participantes, algumas informações se destacam quando somados os participantes que 
vivenciam as frequências “em poucas vezes” e “não consigo obter”: significado da ferida 
para o portador (5%), tratamentos anteriores (4%) e aspectos psicológicos, sociais, 
econômicos e demográficos (4%). Isso pode ter relação com problemas nos sistemas 
de informação utilizados pelos profissionais de enfermagem. 
 
Durante o tratamento de feridas, os profissionais de enfermagem também produzem 
informações que podem ser relevantes para outras pessoas ou para eles próprios no 
futuro. Deste modo, eles também precisam se envolver com o registro das informações 
geradas para que estejam disponíveis quando forem necessárias. Trezentos e noventa 
e sete (70%) participantes tiram fotos das feridas. Trezentos e cinquenta e oito (63%) 
participantes fazem anotações no papel. Cento e noventa (34%) participantes fazem 
anotações em computador, possivelmente em prontuários eletrônicos. Cento e quatro 
(18%) participantes fazem anotações no celular, smartphone ou tablet. Vinte e sete (5%) 
gravam áudios sobre/durante o tratamento de feridas. Cinquenta (9%) participantes não 
têm o costume de registrar informações sobre o tratamento de feridas. 
 
Considerando o avanço tecnológico, é provável que existam softwares específicos para 
apoiar o trabalho dos profissionais de enfermagem durante o tratamento de feridas. 
Contudo, o comportamento informacional deste público parece que ainda começa a se 
apropriar dessa tecnologia. Quinhentos e dezesseis (91,2%) participantes nunca 
usaram software específico para apoiar o tratamento de feridas. Estes provavelmente 
foram acompanhados por 12 (2,1%) participantes que não responderam a esta 
pergunta. Vinte e oito participantes (4,9%) afirmam ter utilizado o software Mowa. Sete 
(1,2%) participantes usaram o WoundDesk. Quatorze (2,5%) participantes utilizaram 
outros softwares, tais como: Image J, Imito Measure, Curasoft, AGEIS, SIGa Saúde 
módulo feridas e Time. 
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Similar aos resultados reportados em trabalhos anteriores (BLYTHE; ROYLE, 1993; 
ROYLE et al., 2000; LATHEY; HODGE, 2001; FRANÇA, 2002; BARO; EBHOMEYA, 
2013), os participantes desta pesquisa apontaram a conversa com pacientes, os 
prontuários (em papel) e a conversa com outros profissionais como as fontes de 
informação mais utilizadas. As diferenças aparecem na ordem dos mais utilizados e na 
distinção entre prontuário em papel e em meio eletrônico (ou qualquer outro software). 
Isso deve ter relação com o objetivo geral dos profissionais. Aqui foi o atendimento do 
paciente durante o tratamento de feridas e nos trabalhos anteriores foi o aprimoramento 
do conhecimento técnico-científico dos profissionais. Além disso, a evolução da 
tecnologia, em particular da informática na saúde, torna a distinção papel-software mais 
importante no contexto atual. 
 
Conclusão 

 
Apesar de a frequência de obtenção das informações desejadas serboa, ainda há 
espaço para melhorá-la. Até 62% dos participantes indicaram obter as informações que 
desejam sempre que necessário. Essa porcentagem poderia subir para pelo menos 70-
80% dos participantes. Para tanto é preciso investigar onde ocorrem os gargalos e quais 
são as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem para obter as 
informações de que precisam. A informação ainda não existe ou ninguém ainda 
conhece? Ela não foi registrada? O registro se perdeu? O profissional de enfermagem 
tem dificuldade de encontrar e recuperar as informações? O profissional não consegui 
entender o que foi registrado e recuperado? Somente após um diagnóstico mais 
aprofundado será possível fazer intervenções de melhoria. 

Como o questionário desta pesquisa foi distribuído online, é muito provável que tenha 
alcançado profissionais de enfermagem que já incorporaram dispositivos e softwares no 
seu dia a dia. Isso é reforçado quando vemos que a maioria dos participantes usam 
celular (98%) ou computador (72%). Essa familiaridade com a computação se opõe à 
baixa utilização de softwares (incluindo prontuário eletrônico) como fonte de informação. 
Apenas de 2 até 13% dos participantes usam software como fonte de informação. 

O registro de informações produzidas durante o tratamento de feridas ainda é 
expressivo em papel, sendo realizado por 63% dos participantes. Todavia, é possível 
observar que a computação também tem sido utilizada de várias formas para registrar 
essas informações: fotos (70%), anotações em computador (34%), anotações em 
celular (18%) e até gravações de áudio (5%). Isso parece refletir a familiaridade dos 
participantes com a computação, principalmente com o smartphone que possibilita 
quase todas essas formas de registro. Aqui aparece uma discrepância interessante. Por 
um lado, 34% dos participantes afirmaram registrar informações sobre o tratamento de 
feridas em computador (usando algum software). Por outro lado, no máximo 13% dos 
participantes utilizam softwares como fonte de informação durante o tratamento de 
feridas. Os sistemas de informação com base computacional estão sendo usados quase 
3 vezes mais para registro do que para consulta de informações relevantes ao 
tratamento de feridas. Por que isso acontece? Trabalhos futuros deveriam investigar 
esse comportamento de forma aprofundada para orientar intervenções adequadas. Os 
sistemas computacionais tem muito mais potencial para apoiar necessidades e 
comportamentos informacionais desses profissionais do que apenas servir de arquivo 
(no sentido de depósito de armazenamento de informações). Os recursos 
computacionais não podem ser desperdiçados com subutilização. A grande maioria dos 
participantes (91,2%) nunca utilizaram nenhum software. Parece existir tecnologia de 
grande potencial disponível que não é utilizada. Isso precisa ser melhor investigado. 
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TÍTULO: Conclusão do desenvolvimento e testes da ferramenta intitula PBIL-Auto-Ens 

para a seleção automática de comitês de classificação 

Resumo 

O projeto central do orientador João Carlos Xavier, intitulado Seleção Automática de 
Comitês de Classificadores aplicada a Problemas de Classificação em Bases de Alta 
Dimensionalidade, tem como objetivo realizar o aprendizado de máquina automatizado, 
ou seja, realiza tarefas de classificação, buscando uma solução ótima para um dado 
problema. 
 

Palavras-chave: Aprendizado de máquina, comitês de classificadores, classificação. 

TITLE: Automatic Selection of Classification Committees applied to Classification 

Problems on High Dimensional Bases. 

Abstract 

The central project of the advisor João Carlos Xavier, entitled Automatic Selection of 
Classification Committees applied to Classification Problems on High Dimensional 
Bases, aims to carry out automated machine learning, that is, performs classification 
tasks, seeking an optimal solution for a given problem. 
 
Keywords: Machine Learning, classiffication committees, classification. 

Introdução 

O seguinte relatório é resultado do trabalho exercido enquanto bolsista PIBIC/UFRN na 
modalidade iniciação científica, sob a orientação do professor João Carlos Xavier Júnior, 
e busca discorrer sobre as atividades exercidas e os aprendizados obtidos durante este 
período. Tais atividades vão desde o desenvolvimento de aplicações que utilizam 
técnicas de aprendizado de máquina, até a produção de páginas web. Tais atividades 
possuem relação com o projeto PVT15516-2018, com título Seleção Automática de 
Comitês de Classificadores aplicada a Problemas de Classificação em Bases de Alta 
Dimensionalidade. 
 
Metodologia 

 
A metodologia do projeto consiste no uso de tecnologias para a produção de 
publicações acadêmicas e o desenvolvimento de uma aplicação que consiste no que 
vêm descrito a seguir. As primeiras atividades na bolsa foram relativas à ambientação 
e conhecimento básico do campo do aprendizado de máquinas. A princípio, estudei 
técnicas de aprendizado de máquina chamadas de técnicas de classificação, também 
conhecidas como supervisionadas e, em seguida, implementei o algoritmo Naive Bayes, 
com o uso da linguagem de programação Java. Esse algoritmo consiste em um 
classificador que se baseia em calcular a probabilidade de ocorrência de um dado 
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evento, levando em consideração eventos anteriores. Por desconsiderar a correlação 
das variáveis de um evento, recebe o nome “Naive”, que significa ingênuo. Em seguida, 
participei do desenvolvimento de uma funcionalidade proposta ao projeto Scylax, que 
envolve, em sua maioria, tarefas de agrupamento (algoritmos não-supervisionados). Tal 
funcionalidade utiliza técnicas de aprendizado de máquina para agrupar dados de 
publicações acadêmicas e sumariza-los de acordo com seus Qualis, possibilitando 
diversas análises com base em seus resultados. Para o agrupamento destes dados, foi 
desenvolvido na linguagem Python com o uso da biblioteca de aprendizado de máquina 
scikit-learn, um script capaz de avaliar a consistência de diferentes algoritmos de 
agrupamento, de acordo com as métricas de validação Silhouette e Davies Bouldin, 
sobre a base de dados estudada. Após a escolha do melhor método e sua aplicação, 
foram obtidos três grupos, nomeados, de forma genérica como cluster0, cluster1 e 
cluster2. Ainda é necessário analisar com mais profundidade os grupos para poder 
renomeá-los. No entanto, é possível observar de antemão que o cluster1 possui mais 
produções com Qualis mais altos, enquanto o cluster2 possui mais produções para 
Qualis menores, ao passo que o cluster0 não possui produções com Qualis. Com os 
agrupamentos feitos, foi implementado um outro script responsável por sumarizar os 
dados das publicações de acordo com os grupos das quais elas fazem parte, os seus 
Qualis, e os programas de pós-graduação aos quais estão relacionadas. Desta forma, 
é possível apresentar estes dados em gráficos, e analisar o desempenho de 
determinado programa de pós-graduação. Posteriormente, participei do 
desenvolvimento de outra funcionalidade proposta ao projeto Scylax. Desta vez, 
implementando uma aplicação web que tem por objetivo identificar e expor dados de 
redes de colaboração entre diversos pesquisadores, utilizando a linguagem de 
programação JavaScript em conjunto com o framework Vue.js. Tal aplicação se 
encontra ainda em estado de desenvolvimento. 
 
Resultados e Discussões 

 
Além das atividades anteriormente descritas, que tinham por objetivo principal me 
possibilitar o aprendizado e alguma experiência com técnicas de aprendizado de 
máquina, também foram-me apresentados os códigos e funcionamento da plataforma 
PBIL-AutoEns, que tem como objetivo realizar o aprendizado de máquina automatizado, 
ou seja, realiza tarefas de classificação, buscando a melhor possível solução para um 
dado problema. Nesse sentido também é importante citar o trabalho An evolutionary 
algorithm for automated machine learning focusing on classifier ensembles: An improved 
algorithm and extended results (disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304397519307649), publicado na 
revista Theoretical Computer Science, Revista essa com conceito Qualis A1 e 
internacionalmente reconhecida. Também foi publicado o artigo PBIL AutoEns: uma 
Ferramenta de Aprendizado de Máquina Automatizado Integrada à Plataforma Weka 
(disponível em: https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/5205), 
este na Brazilian Journal of Development, uma revista nacional e com qualis B2. Este 
último trabalho tratou da integração da plataforma PBIL à plataforma de aprendizado de 
máquina Weka. Por fim, relato que a implementação do referido trabalho teve 
participação ativa do bolsista de pesquisa Douglas Felipe Lima, que me antecedeu nas 
atividades da bolsa. Além disso, atualmente há a projeção de melhoramentos e estudos 
adicionais relacionados à plataforma PBIL Auto-Ens, e nesse caso, já com a minha 
participação direta. 
 
Conclusão 
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Este relatório apresentou um breve relato das atividades de pesquisa realizadas no 
âmbito do projeto PVT15516-2018 - Seleção Automática de Comitês de Classificadores 
aplicada a Problemas de Classificação em Bases de Alta Dimensionalidade. O relato 
citado apresentou as atividades iniciais realizadas para fins de aprendizado e 
ambientação com Aprendizado de Máquina e também apresentou os trabalhos 
realizados e publicados no âmbito do projeto. Além disso foram apresentadas algumas 
possibilidades futuras para a pesquisa com aprendizado automatizado de máquina em 
que estou envolvido. Por fim, é possível afirmar que as atividades exercidas durante o 
período de participação no projeto me possibilitaram adquirir novos conhecimentos na 
área de aprendizado de máquina, assim como ganhar experiência com tecnologias 
como Python e Java, além de possibilitar o aperfeiçoamento do conhecimento sobre 
técnicas de programação antes desconhecidas. 
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TÍTULO: Análise de Aplicativos Móveis sobre o Tratamento de Feridas 

Resumo 

O tratamento de feridas na pele é um processo onde profissionais de enfermagem 
analisam várias informações. Aplicativos são sistemas de informação promissores para 
auxiliar este processo por lidarem facilmente com imagens e serem móveis. Este 
trabalho apresenta uma revisão sistemática de aplicativos Android na Play Store que 
abordam o tratamento de feridas. Entre janeiro e fevereiro de 2020 foram encontrados 
41 aplicativos móveis em Português e Inglês com instalação gratuita. Os aplicativos 
identificados oferecem algum apoio computacional a todas atividades básicas do 
processo de tratamento de feridas, apesar de nenhum deles apoiar todo o processo. 
Foram identificados 8 tipos de apoio computacional nos aplicativos analisados, 
envolvendo 26 funcionalidades. Essa compreensão do estado da arte é importante para 
auxiliar o desenvolvimento de novos aplicativos em uma área onde análise holística é 
fundamental. 
 
Palavras-chave: aplicativo móvel. enfermagem. feridas na pele. 

TITLE: Systematic Review of Mobile Application to Support Wound Care 

Abstract 

Wound care is a process where nursing professionalsanalyze lots of information. Apps 
are promising information systems to assist this process as they handle images easily 
and are mobile. This paper presents a systematic review of Android apps on Play Store 
that address wound care. Between January and February 2020, 41 mobile applications 
were found in Portuguese and English with free installation. The identified applications 
offer some computational support to all basic activities of the wound treatment process, 
although none of them support the entire process. Eight types of computational support 
were identified in the analyzed applications, involving 26 functionalities. This state-of-
the-art understanding is important to assist development of new applications in an area 
where holistic analysis is essential. 
 
Keywords: mobile application. nursing. skin wounds. 

Introdução 

Feridas na pele afetam a saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas em todo o 
mundo. As feridas precisam de cuidados elaborados com base em muitas informações 
e podem durar semanas e até meses para cicatrizarem por completo, se forem crônicas. 
Enfermeiros geralmente são os profissionais que mais contribuem com o tratamento de 
feridas. 

O enfermeiro inicia o processo de tratamento de feridas (Kordestani, 2019; Santos et 
al., 2011) analisando o histórico de saúde do paciente e da ferida, bem como os 
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tratamentos anteriores. Essas informações lhe fornecem contexto para avaliar as 
condições atuais de saúde do paciente e da ferida para fazer um diagnóstico. Depois, 
ele trata a ferida ou sua cicatriz e protege com a cobertura necessária. Por fim, ele 
registra informações sobre o tratamento realizado. Além do tratamento de feridas em si, 
o enfermeiro pode prevenir a ocorrência de feridas. Neste trabalho, a prevenção será 
considerada como atividade do processo de tratamento de feridas. 

Como enfermeiros fazem uso e produzem várias informações durante tratamento de 
feridas, eles costumam utilizar diferentes tecnologias de informação e comunicação 
para melhor gerenciar tais informações (Silva & Silva, 2021). Apesar de papel e caneta 
ainda ser uma tecnologia de informação bastante utilizada, nas últimas décadas 
sistemas computacionais têm ocupado espaço na área da enfermagem (Juliani et a., 
2014; Silva et al., 2018). No âmbito de feridas especificamente, a literatura relata vários 
esforços de pesquisa no desenvolvimento de sistemas computacionais para apoiar as 
atividades dos enfermeiros durante o processo de tratamento (Marchione et al., 2015; 

Rocha et al., 2020). 

Dentre os tipos de sistemas computacionais promissores, os aplicativos móveis se 
destacam pela possibilidade de capturar e processar fotos de feridas, pela conectividade 
para compartilhar informações sobre o tratamento de feridas e pela disponibilidade na 
palma da mão dos profissionais, dado que eles costumam possuir e manter consigo 
seus smartphones. Entretanto, ainda é necessário conhecer o estado da arte dos 
aplicativos móveis para apoiar o trabalho do enfermeiro durante o tratamento de feridas. 
Que aplicativos estão disponíveis? Como eles apoiam o processo de tratamento de 

feridas? 

Este trabalho apresenta uma revisão sistemática de aplicativos móveis que apoiam o 
tratamento de feridas, conforme metodologia, resultados e discussões a seguir. 

 

Metodologia 

 

Foi realizada uma revisão sistemática de aplicativos móveis sobre o tratamento de 
feridas para Android na Play Store (https://play.google.com) entre janeiro e fevereiro de 
2020. Buscou-se separadamente pelos seguintes termos em Português e Inglês: ferida, 
ferimento, lesão, trauma, úlcera, wound, injury, lesion, trauma e ulcer. Os critérios de 
inclusão foram: (1) interface com usuário em Português ou Inglês, (2) abordar o 
tratamento de feridas na pele, (3) apoiar o trabalho de profissionais de enfermagem, (4) 
ser de instalação gratuita e (5) disponibilizar informações na loja de aplicativos ou site 
do desenvolvedor que complementem a navegação pela interface. Os critérios de 
exclusão foram: (1) abordar apenas feridas internas (e.g. ossos, muscular, dentárias) ou 
outras doenças de pele (e.g. câncer, acne e outras infecções na pele), (2) ser feito para 
não profissionais de enfermagem (e.g. aplicativos de primeiros socorros para a 
população em geral), (3) não oferecer suporte direto ao tratamento de feridas (e.g. jogos, 
aplicativos de contratação de enfermeiros, dicionários) e (4) exigir login sem oferecer 
possibilidade de cadastro de usuário e não disponibilizar informações na loja ou no site 
do desenvolvedor. 

Em cada termo pesquisado, anotou-se o total de aplicativos encontrados e foi realizado 
um primeiro filtro com base no nome e no logo do aplicativo. Os aplicativos que 
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claramente não atendiam aos critérios de inclusão ou atendiam aos critérios de exclusão 
foram descartados. Em casos de dúvida, foi realizada uma análise geral da página do 
aplicativo na Play Store para verificar se havia chances de ele atender aos critérios 
desejados. Se existissem chances, o aplicativo foi mantido nos resultados deste primeiro 
filtro, ainda com repetições entre termos. Por último, os aplicativos restantes passaram 
por um segundo filtro que verificou os critérios desejados mais detalhadamente, 
considerando: conteúdo da página do aplicativo na loja (informações, imagens e 
vídeos), conteúdo do site dos desenvolvedores e uso do aplicativo em smartphone. 
Neste passo, os aplicativos repetidos foram removidos. 

Os aplicativos móveis selecionados foram analisados em termos de: (1) linguagem da 
interface com usuário, (2) (ordem de grandeza da) quantidade de downloads, (3) partes 
do processo de tratamento de feridas que os aplicativos poderiam apoiar, (4) tipo de 
suporte computacional oferecido e (5) seus principais dados e funcionalidades. As 
atividades do processo de tratamento de feridas consideradas foram: prevenção, 
análise do histórico, avaliação do estado atual, tratamento (limpeza, desinfecção, 
desbridamento, tratamento da ferida e da cicatriz) e registro. Os tipos de suporte 
computacional considerados foram: monitoramento do paciente e das suas feridas, 
orientações gerais e específicas (decorrentes da avaliação) sobre o tratamento das 
feridas, base de casos de tratamento de feridas, histórico e evolução das feridas, e 
modos de avaliação das feridas (lista de verificação e processamento de imagem, por 
exemplo). Essas atividades e tipos de suporte computacional foram adaptados da 
revisão sistemática de artigos científicos realizada por (Rocha et al., 2020). Isso permitiu 

comparar o estado da arte em pesquisa e no mercado sobre o tratamento de feridas. 

 
Resultados e Discussões 

 
A soma das quantidades de aplicativos encontrados em cada termo pesquisado foi de 
2495 aplicativos, contendo repetições. Depois, a quantidade de aplicativos selecionados 
com o primeiro filtro foi de 303 aplicativos com repetições. Por fim, restou um total de 41 
aplicativos selecionados no segundo filtro sem repetições. 

Trinta e quatro aplicativos (83%) possuem interface com usuário em Inglês e apenas 
sete (17%) em Português. A maioria deles (52%) foi instalado de 100 a menos de 5000 
vezes por usuários de todo o mundo. Aplicativos com menos de 50 downloads 
geralmente estão associados à alguma instituição de saúde específica (e.g. clínica ou 
hospital). Já aplicativos a partir de 50 mil downloads geralmente abordam questões 
gerais de saúde, além de feridas. 

3.1 Atividades do processo de tratamento de feridas apoiadas por aplicativos móveis 

Os 41 aplicativos móveis selecionados de algum modo apoiam uma ou mais atividades 
do processo de tratamento de feridas. A maior parte deles (34 ou 83%) oferece suporte 
aos profissionais de enfermagem para avaliar as condições atuais da ferida e da saúde 
do paciente. Desse modo, esses profissionais têm melhores condições de fazer o 
diagnóstico. O próximo grupo de aplicativos (24 ou 59%) oferece apoio para o 
tratamento das feridas, o que costuma envolver informações sobre limpeza, medicação 
(ou intervenção equivalente) e cobertura (curativo). Depois, aparecem os aplicativos (13 
ou 32%) que apoiam o registro de informações sobre o tratamento de feridas realizados 
para análise futura no histórico do paciente e os aplicativos (9 ou 22%) que apoiam a 
prevenção de feridas, principalmente aquelas causadas por pressão. Por fim, 7 
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aplicativos (17%) apoiam a análise dos históricos de saúde do paciente, das feridas e 
dos tratamentos realizados. Chama atenção o menor número de aplicativos que 
consultam o histórico do paciente comparado com os que fazem registro das 
informações necessárias. Em alguns casos, a consulta do histórico ficou sob a 
responsabilidade de outro software web ou desktop. 

3.2 Tipo de apoio computacional oferecido pelos aplicativos móveis para o tratamento 

de feridas 

Os aplicativos móveis analisados apoiam o processo de tratamento de feridas de 
diferentes formas. Os 8 tipos de apoios computacionais identificados envolvem 
prevenção, ensino, histórico e avaliação de feridas. Seis (15%) aplicativos apoiam a 
avaliação de risco de ocorrência de feridas para promover a prevenção, principalmente 
utilizando a escala de Braden. 

O aprimoramento do conhecimento de profissionais de enfermagem recebe suporte dos 
aplicativos móveis em ensino (1) de modo geral para qualquer ferida, (2) de modo 
específico com orientações particulares para a ferida sendo tratada e (3) com exercícios 
sobre o tratamento de feridas, geralmente como preparatório para exames de 
certificação profissional. A maioria dos aplicativos móveis (19 ou 46%) oferecem 
orientações gerais sobre o tratamento de ferida, sem estar associada a avaliação da 
ferida ou paciente corrente. Apenas 2 (5%) aplicativos móveis apresentam orientações 
específicas com base em características do paciente e feridas sendo tratados. Cinco 
(12%) aplicativos móveis possuem exercícios sobre o tratamento de feridas para 
treinamento para prova de certificação profissional. As interfaces com usuário de 3 deles 
são tão similares que um usuário pode pensar que se trata do mesmo software. Isso 
provavelmente decorre de reuso de software, pois foram desenvolvidos pela mesma 
empresa. 

O diagnóstico da ferida e a decisão sobre o respectivo tratamento deve considerar o 
histórico e evolução da saúde do paciente e da ferida. Treze (32%) aplicativos móveis 
apresentam apoio para a manutenção ou consulta do histórico das feridas. Cinco (12%) 
aplicativos vão um pouco além e auxiliam o usuário a comparar informações do histórico 
para compreender mais facilmente a evolução da ferida ao longo do tempo. Enquanto 
no histórico as informações de diferentes momentos são tratadas de forma isolada, na 
evolução a intenção é entender como as informações mudaram ao longo do tempo. As 
diferenças ficam mais evidentes na evolução, facilitando a identificação de 
estabilizações, melhorias e pioras das feridas durante o tratamento. 

Os profissionais de enfermagem podem usar aplicativos móveis para receber suporte à 
avaliação da ferida através de lista de verificação e de processamentos de imagem. Dez 
(24%) aplicativos móveis usam listas de verificação para orientar, sistematizar e 
processar informações que apoiam o diagnóstico das feridas. Nove (22%) aplicativos 
móveis realizam o processamento de imagens de feridas para realizar uma série de 
medidas e classificações automáticas. Isso tende a diminuir o esforço cognitivo exigido 
dos profissionais de enfermagem e a aumentar a precisão dos resultados. Como 
consequência, o processo de tratamento de feridas pode ser ligeiramente mais rápido e 
confiável, além de oferecer ao profissional melhores condições de direcionar sua 

atenção e cognição a outras atividades importantes no tratamento de feridas. 

3.3 Funcionalidades para apoiar o tratamento de feridas 
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Os apoios computacionais foram analisados em maior detalhe em termos de 
funcionalidades oferecidas pelos aplicativos móveis, referenciando alguns dos dados 
processados. A lista completa de funcionalidades identificadas nos aplicativos móveis é 
apresentada a seguir para facilitar uma visão geral do que existe disponível no mercado 
Android atualmente. 

Sobre a prevenção, 2 funcionalidades foram identificadas: 

Avaliar o risco de feridas: orienta o profissional de enfermagem na verificação das 
condições relacionadas o risco de o paciente desenvolver feridas na pele, 
principalmente as feridas causadas por pressão. 

Consultar orientações sobre prevenção de feridas específicas: orienta sobre o que fazer 

para prevenir feridas com base em avaliação de risco. 

  

Sobre o ensino, foram identificadas 4 funcionalidades: 

Consultar orientações gerais sobre prevenção de feridas: apresenta orientações gerais 

para os profissionais de enfermagem sobre o que fazer para prevenir feridas. 

Consultar orientações gerais de avaliação de feridas: apresenta orientações gerais 
sobre como avaliar as feridas dos pacientes. 

Consultar orientações gerais sobre tratamento de feridas: apresenta orientações sobre 
como tratar feridas, que costumam envolver limpeza, medicações e coberturas que 
devem ser ministrados nos diferentes casos. 

Realizar exercícios sobre avaliação e tratamento de feridas: exercícios de fixação para 
promover o aprendizado. 

  

Sobre a avaliação da ferida, 4 funcionalidades foram identificadas: 

Avaliação por lista de verificação: apresenta um conjunto de informações que devem 
ser verificadas para o diagnóstico da ferida. 

Tirar foto: é uma funcionalidade básica que pode servir para registro simples do estado 
atual da ferida, para realizar o processamento de imagens ou para permitir a 
colaboração a distância com profissionais. 

Calcular área, largura, comprimento e perímetro total da ferida, com o processamento 

automático de imagens de ferida. 

Classificar e calcular área de tecidos internos da ferida, com o processamento 
automático de imagens de ferida. 
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Sobre a colaboração com profissionais, 2 funcionalidades foram identificadas: 

Enviar fotos para profissional da saúde. 

Enviar relatório de avaliação da ferida por e-mail. 

  

Sobre o tratamento, identificou-se a funcionalidade de: 

Consultar orientações específicas sobre tratamento da ferida. 

  

Sobre o histórico de saúde de um paciente, 9 funcionalidades foram identificadas: 

Cadastrar paciente. 

Cadastrar informações de saúde do paciente. 

Cadastrar ferida do paciente. 

Cadastrar tratamento da ferida do paciente. 

Consultar paciente. 

Consultar histórico de saúde do paciente. 

Consultar histórico da ferida do paciente. 

Consultar tratamentos anteriores da feridado paciente 

Consultar evolução da ferida do paciente 

  

Para muitos profissionais de enfermagem a língua utilizada na interface com usuário do 
aplicativo móvel pode ser decisiva para sua adesão ou não no cotidiano de tratamento 
de feridas. A existência de apenas 7 (17%) aplicativos em Português é uma limitação 
importante para a prática de enfermagem. Nenhum aplicativo permitiu trocar a língua da 

interface com usuário. 

Como a maioria dos aplicativos analisados possui interface em Inglês, eles poderiam 
ser utilizados em vários países no mundo, por um número significativo de profissionais 
de enfermagem. Entretanto, poucos aplicativos tem um número mais expressivo de 
downloads (maior de 10.000) na Play Store. Ainda assim, estes aplicativos tem propósito 
bem mais amplo do que o tratamento de feridas na pele. Por que os aplicativos para 
apoiar o tratamento de feridas parecem ter uma adesão muito baixa dos profissionais 
de enfermagem? Os profissionais de enfermagem conhecem esse recurso tecnológico? 
Eles compreendem seus benefícios? Os aplicativos atendem as necessidades dos 
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profissionais de enfermagem? Esses profissionais conseguem utilizá-los? É preciso 
investigar melhor a adesão de aplicativos móveis no cotidiano de tratamento de feridas. 

As atividades do processo de tratamento de feridas (Kordestani, 2019; Santos et al., 
2011) podem ser apoiadas por algum dos aplicativos móveis analisados. Contudo, 
nenhum aplicativo oferece apoio a todo o processo de tratamento de feridas e apenas 
3 aplicativos oferecem apoio a 4 das 5 atividades básicas deste processo. A média de 
atividades apoiadas por cada aplicativo foi de 2,1 atividades. Isso obriga o profissional 
de enfermagem a fazer uso de vários aplicativos para realizar o tratamento de feridas. 
Do ponto de vista técnico, usar vários aplicativos móveis pode não ser considerado um 
problema porque funciona bem, ainda que sem integração entre eles. Porém, do ponto 
de vista dos usuários isso pode sim ser considerado um desafio, dado os custos para 
integração das informações, aprendizado e alternância durante o uso de vários 
aplicativos móveis. Além disso, é preciso lembrar que os profissionais de enfermagem 
já fazem uso de vários outros sistemas de computacionais para gerenciar informações 
durante seu trabalho. Esse custo de alternância entre sistemas computacionais é 
acumulativo e não pode ser desprezado. 

Os aplicativos móveis se distinguem bastante nos tipos de apoios computacionais 
oferecidos. Como a média de tipos oferecidos por cada aplicativo foi de 1,68, existe 
pouca margem de repetição de tipos entre eles. Por exemplo, orientações gerais foi o 
tipo de apoio computacionais mais recorrente, mas chegou a apenas 46% dos 
aplicativos móveis analisados. O segundo tipo de apoio computacional mais oferecido 
foi sobre histórico do paciente, chegando a 32% dos aplicativos. 

A grande maioria dos aplicativos móveis parecem se concentrar em uma porção muito 
restrita do processo de tratamento de feridas. O conjunto de 26 funcionalidades 
identificadas neste estudo poderiam servir de base para pensar novos aplicativos 
móveis ou repensar os existentes de modo a trazer uma contribuição mais significativa 
e ampla para os profissionais de enfermagem. Em uma atividade que requer visão 
holística, não parece ser adequado se limitar num escopo tão restrito como geralmente 
se observou nos aplicativos móveis analisados. 

Este estudo se limitou (1) à inspeção da interface que estava acessível antes de 
mecanismos de login e (2) à inspeção do material de divulgação na Play Store e nos 
sites web dos desenvolvedores. Provavelmente os resultados apresentados não 
refletem tudo o que esses aplicativos móveis oferecem. Ainda que limitada, a visão 
apresentada neste trabalho é relevante por ser equivalente àquela que profissionais de 
enfermagem teriam se procurassem aplicativos Android para apoiar seu trabalho 
durante o tratamento de feridas. 

 
Conclusão 

 

Este trabalho apresentou uma revisão sistemática de aplicativos móveis Android para 
apoiar o tratamento de feridas na pele. Todas as atividades básicas do processo de 
tratamento foram cobertas pelo apoio computacional de algum aplicativo analisado, 
apesar de nenhum aplicativo cobrir todo o processo. Os tipos de apoio computacional e 
funcionalidades identificadas formam uma boa visão geral do estado da arte desses 

aplicativos. 
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(Rocha et al., 2020) fizeram uma revisão sistemática de artigos científicos que abordam 
sistemas computacionais que apoiam o processo de tratamento de feridas. Quando os 
resultados de Rocha são comparados com os resultados deste trabalho, identifica-se 
muitas semelhanças e algumas diferenças. As etapas abordadas no processo de 
tratamento de feridas são praticamente as mesmas, exceto pela avaliação do processo 
de trabalho dos profissionais de enfermagem presente em artigos. Os tipos de apoios 
computacionais oferecidos por iniciativas na academia foram similares aos encontrados 
em aplicativos móveis no mercado, exceto pelos artigos que buscam oferecer 
monitoramento do paciente e da ferida e pela avaliação via processamento de imagem 
3D, ultrassom, laser e sensores. Estes tipos de apoio computacionais ainda não 
chegaram em aplicativos móveis Android, apesar de já serem desenvolvidos pela 
academia. Os artigos propuseram o uso de casos clínicos para apoiar o ensino de 
enfermagem. O mais próximo disso que os aplicativos móveis analisados chegaram 
foram os exercícios sobre o tratamento de feridas. 

Todas as funcionalidades oferecidas pelos aplicativos móveis analisados também 
estavam presentes nos artigos analisados por (Rocha et al., 2020). Entretanto, os 
artigos apresentaram também funcionalidades que não apareceram nos aplicativos: 
gravar vídeo da ferida, calcular profundidade, volume e umidade da ferida, realizar 
triagem de tratamento de ferida, agendar tratamento de ferida, consultar caso clínico, 
registrar caso clínico, registrar ações preventivas realizadas, consultar ações 
preventivas realizadas e monitorar paciente e monitorar ferida. 

Em uma área onde compreensão holística é fundamental, o desenvolvimento de novos 
aplicativos móveis ou novas versões dos existentes precisam considerar melhor todo o 
processo de tratamento para evitar problemas de integração de dados, retrabalho e 
custos operacional e cognitivo excessivos para uso de vários aplicativos móveis, além 
dos sistemas de informação já utilizados pelos profissionais de enfermagem. 

Trabalhos futuros precisam investigar porque os aplicativos móveis identificados 
parecem ainda não ter alcançado seu potencial em termos de número de downloads e, 
consequentemente, de usuários. Também é preciso complementar a análise 
apresentada com softwares pagos para apoiar o tratamento de feridas. Por fim, é 
importante investigar impactos positivos e negativos do uso de aplicativos móveis no 
cotidiano dos profissionais de enfermagem que tratam feridas. 
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TÍTULO: Aplicação da Ciência dos Dados na problemática da mortalidade em 

nascimentos prematuros 

Resumo 

Este relatório tem como propósito a dissertação do trabalho realizado no projeto de 
pesquisa Aprendizagem de Máquina Aplicada a Estratificação e Predição Automática 
de Nascidos prematuros. Inicialmente, o plano possuía como base o conjunto de dados 
que seria liberado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos sobre Saúde 
(CIDACS). Porém, por trâmites burocráticos, os dados não haviam sido entregues. 
Portanto, desenvolveu-se um plano para criar um conjunto de dados próprio a partir de 
dados abertos. As etapas realizadas focaram na criação de um conjunto de dados 
adequado para a aplicação a partir de dados disponíveis na Plataforma de Ciência de 
Dados da Saúde (PCDaS). O tratamento de dados envolveu a análise e visualização 
das variáveis para determinar a permanência da mesma no novo conjunto de dados, 
adequação de valores dos parâmetros para o novo conjunto de dados e a criação de 
variáveis a partir das existentes. Para a realização do trabalho, o discente desenvolve 
habilidades nas áreas de tratamento, análise e visualização de dados. Junto disso, o 
discente aprimorou a capacidade de resolução de problemas, melhorou o domínio na 
linguagem de programação trabalhada e dominou a análise do conteúdo de artigos 
científicos. 
 
Palavras-chave: Parto Prematuro. Predição.Análise. Dados. 

Formatação.Socioeconômico. 

TITLE: Application of Data Science to the problem of mortality in preterm births 

Abstract 

This report aims to dissertate the work carried out in the research project Machine 
Learning Applied to Stratification and Automatic Prediction of Premature Births. Initially, 
the plan was based on the data set that would be released by the Centro de Integração 
de Dados e Conhecimentos sobre Saúde (CIDACS). However, due to bureaucratic 
procedures, the data had not been delivered. Therefore, a plan was developed to create 
its own data set from open data. The steps carried out focused on creating an adequate 
data set for the application based on data available on the Plataforma de Ciência de 
Dados da Saúde (PCDaS). The data treatment involved the analysis and visualization of 
the variables to determine its permanence in the new data set, adequacy of parameter 
values for the new data set and the creation of variables from the existing ones. To carry 
out the work, the student develops skills in the areas of data treatment, analysis and 
visualization. Along with this, the student improved his problem solving capacity, 
improved his skill in the programming language worked and dominated the analysis of 
the content on scientific articles. 
 
Keywords: Preterm birth. Prediction. Analysis. Data. Formatting.Socioeconomic. 
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Introdução 

Apesar do avanço da medicina, o problema da prematuridade ainda é comum entre os 
nascidos atualmente. Devido a fragilidade da saúde de um recém nascido prematuro, a 
predição da ocorrência do parto prematuro é crucial para auxiliar o recém nascido em 
seu desenvolvimento. Um dos métodos mais utilizados para este fim é o uso de sistemas 
de score baseados em dados médicos do feto em desenvolvimento, sendo os mais 
usados o Clinical Risk Index for Babies Score (CRIB II) [1] e o Score for Neonatal Acute 
Physiology - Perinatal Extension (SNAP II) [2]. O desenvolvimento do feto é influenciado 
por fatores externos, seja a alimentação saudável de sua mãe até o hábito de fumar. Ao 
deduzir que os fatores fisiológicos podem ser afetados pela situação socioeconômica 
da mãe, diversos estudos estatísticos foram realizados para identificar possíveis fatores 
socioeconômicos que possam ocasionar esse episódio. Os resultados mostraram que 
existe correlações entre parto prematuro e educação [3], situação financeira [3], e até 
mesmo no índice de Gini local [4]. Muitas mulheres grávidas não possuem as condições 
sociais e econômicas para realizar consultas pré-natal, trazendo o risco de não 
identificar um possível parto prematuro que pode complicar a saúde do recém nascido. 
Dado que existem correlações entre parto prematuro e situação socioeconômica dos 
pais, esse projeto possui como objetivo final desenvolver um algoritmo de Aprendizado 
de Máquina (Machine Learning - ML) que seja capaz de predizer a probabilidade de 
ocorrência do parto prematuro em certas mulheres grávidas. E, para iniciar a criação do 
preditor, tornou-se necessário estudar, analisar e formatar os conjuntos de dados 
abertos dos Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações de 
Mortalidade (SIM) para adequar ao problema proposto. 
 

Metodologia 

 
A abordagem adotada foi uma metodologia de trabalho baseada em incrementos. O 
objetivo desta etapa do projeto consistiu em ajustar o conjunto de dados para utilizá-lo 
em algoritmos de aprendizado de máquina (Machine Learning - ML) voltados para a 
predição de óbitos prematuros. Como as técnicas e algoritmos em ML precisam de um 
processo de treinamento para geração dos modelos, é necessário que os datasets 
sejam bem definidos. Com o uso da linguagem de programação Python e da plataforma 
de ciência de dados Dataiku, a primeira etapa consistiu em filtrar os dados do Sistema 
de Informações de Mortalidade (SIM), disponível na Plataforma de Ciência de Dados da 
Saúde, para o escopo dos óbitos prematuros. Com os dados filtrados, as etapas 
seguintes consistiram em eliminação de variáveis que não contribuíram para a análise, 
eliminação de dados incompletos, criação de variáveis baseados em dados presentes 
e formatação dos dados para o dataset necessário. Para realizar essas etapas, utilizou-
se tanto algoritmos estatísticos e de visualização quanto reuniões com as médicas da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) para a análise e tomadas de decisão. O 
conjunto de dados gerado, juntamente com o embasamento teórico na literatura do 
respectivo assunto, permitiu um início de desenvolvimento de algoritmos de 
Aprendizado de Máquina (ML). 
 
Resultados e Discussões 

 
O plano inicial era dependente da liberação do dataset da Fiocruz chamado CIDACS 
(Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde), todavia os trâmites 
burocráticos para o acesso ao CIDACS não foram finalizados no período do trabalho, 
portanto desenvolveu-se um plano para criar um dataset próprio para a manipulação 
dos dados em Machine Learning (ML) a partir dos dados do Sistema de Nascidos Vivos 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4174 

 

(SINASC), Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), Cadastro Único (CADU) e do 
Bolsa Família. O discente trabalhou com o preparo dos dados do SIM. Seguindo a 
metodologia abordada, iniciou-se o projeto a partir do arquivo .CSV do SIM do ano de 
2016. Após o estudo da plataforma Dataiku e aprendizado da linguagem Python, 
realizou-se a filtragem inicial para recuperar os dados dos óbitos ocorridos em período 
puerpério (até 60 dias de vida). O número de informações obtidas foram de n=28717. 
Com os dados filtrados, realizou-se a eliminação de variáveis a partir de quatro critérios. 
O primeiro refere-se à quantidade significativa de dados, onde casos abaixo de 50% 
foram eliminados. O segundo foi relativo à alta frequência de uma certa informação, em 
que casos acima de 90% foram eliminados. Terceiro, variáveis que apresentaram 
redundância também foram rejeitadas. Por fim, informações relativas às documentações 
dos óbitos foram eliminadas. Com isso, a dimensão do problema reduziu de 167 
variáveis para 41. Para a eliminação de dados, rejeitou-se aqueles cujas informações 
relativas ao problema não estavam presentes, como “Tempo de Gestação”. Com isso, 
o número de dados presentes tornou-se n=22886. Já os dados que apresentavam 
informações faltantes em critérios não considerados importantes foram preenchidos 
com valores médios para os casos numéricos e valores de maior frequência para os 
categóricos. A partir dos dados selecionados, parâmetros foram criados a partir das 
variáveis presentes. Esses parâmetros criados envolvem valores binários de variáveis 
geográficas iguais, separação de variáveis numéricas em categorias e valores 
matemáticos dentre duas variáveis,sendo esses a conversão do tempo de vida em horas 
e conversão de latitude e longitude dos locais de nascimento e óbito em distância entre 
ambos. Por fim, casos que apresentavam apenas informações “Sim” e “Não” foram 
convertidos em dados binários “1” e “0”. O resultados dos dados preparados foram 
apresentados em reuniões com as médicas da Maternidade Escola Januário Cicco. As 
reuniões geraram discussões sobre os resultados visualizados, sugestões sobre dados 
que poderiam ser agrupados, métodos de separação das variáveis numéricas e de 
dados considerados relevantes e irrelevantes para uma análise de predição do óbito 
prematuro. Em posse dos dados formatados, a próxima etapa consistiu na elaboração 
de um algoritmo Machine Learning para a predição da variável “Horas de Vida”, 
utilizando um total de 20 atributos, estes sendo 3 informações da mãe do recém-
nascido, 3 sobre a gravidez e 12 geográficas. Os resultados demonstrados pela 
arquitetura utilizada não foram satisfatórios, mostrando a necessidade de um 
aprofundamento da teoria sobre “Machine Learning” e Ciência de Dados pelo discente. 
 
Conclusão 

 
Dado o imprevisto do atraso de liberação dos dados do CIDACS, o discente 
desenvolveu gradativamente as habilidades necessárias para a análise de conjuntos de 
dados, de suas operações necessárias para adequar a um algoritmo de Machine 
Learning. Junto da parte teórica, o aprendizado da plataforma Dataiku e da linguagem 
Python permitiu ao discente o domínio da manipulação e visualização de dados para as 
etapas necessárias ao projeto. Essa manipulação e visualização permitiu ao discente 
realizar reuniões com profissionais da área da saúde. Os frutos dessas reunião para o 
discente foram o aprendizado dos motivos técnicos para os partos e óbitos prematuros. 
Caso a liberação da base de dados do CIDACS continuar em trâmites burocráticos, o 
dataset criado pelo discente será unido aos datasets gerados pelos outros discentes 
participantes do projeto para iniciar o algoritmo de predição de parto prematuro 
planejado no início do projeto. Se os dados do CIDACS forem liberados, as etapas de 
formatação e limpeza dos dados realizadas serão utilizados na base de dados principal. 
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TÍTULO: Uma metodologia orientada a dados sociodemográficos para predição de 

preços do Uber X 

Resumo 

O avançado processo de urbanização e desenvolvimento tecnológico possibilita a busca 
por novas formas de avaliar a qualidade de vida no meio urbano. Pesquisas na área e 
que utilizam a Uber como fonte de dados apontam que o tempo de espera do serviço 
pode se relacionar com características socioeconômicas das cidades. A fim de se testar 
a hipótese de que a precificação da Uber relaciona-se às características 
socioeconômicas dos lugares de embarque do serviço, este trabalho realiza um estudo 
para a cidade de Natal no Rio Grande do Norte e que representa uma área do Nordeste 
em que há uma demanda reprimida por transporte público de qualidade. Para atender 
esse objetivo, foram coletados dados de preços dos serviços do Uber X para essa 
localidade durante todo o ano de 2018, além de dados socioeconômicos agregados a 
nível de Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) fornecidos pelo Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil. Como metodologia, empregou-se técnicas de 
aprendizagem de máquina para a criação de modelos de regressão orientados à dados. 
Análises de regressão sobre esses modelos revelaram que as características 
socioeconômicas da cidade de Natal se relacionam com os dados de preço do Uber X. 
 
Palavras-chave: Uber, Ciência de Dados, Análise Preditiva, Indicadores 

Socioeconômicos 

TITLE: A methodology oriented to sociodemographic data to predict Uber X prices 

Abstract 

The urbanization process and the technological development encourages the search for 
new ways of mensure the urban quality of life. Researches in this field with Uber as data 
source suggest that Uber waiting time is related to socioeconomic characteristics of the 
cities. With the aim of verify if Uber price is related to socioeconomic characteristics of 
pickup location as well, this work study the city of Natal in Rio Grande do Norte and that 
represent a place where there's a pent-up demand for good quality public transportation. 
To complete this goal, was collected price data from Uber X service for this city during 
all 2018 year, besides socioeconomic data aggregated at Human Development Unities 
(HDUs) level provided by Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. As methodology 
was used machine learning techniques to create data oriented regression models. 
Regression analysis over these models revealed that socioeconomic characteristics of 
Natal is related to Uber X price data. 
 

Keywords: Uber, Data Science, Predictive Analytics, Socioeconomic Indicators 
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O crescimento da população pode induzir um aumento na quantidade de viagens no 
meio urbano e faz com que as cidades nem sempre consigam se ajustar 
adequadamente a essa demanda (Aljoufie et al., 2011). Uma tendência emergente para 
gerenciar e minimizar o impacto dos problemas ocasionados pelo crescimento 
populacional é a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Esse 
conceito é conhecido como cidades inteligentes (Ismagilova et al., 2019). Não existe 
uma única definição para o que é uma cidade inteligente (Capdevila and Zarlenga, 
2015). Entretanto, pode se argumentar que uma cidade é considerada ''inteligente'' 
quando o Governo e as organizações investem em capital humano e social, 
infraestrutura e tecnologias disruptivas com o objetivo de promover um crescimento 
econômico sustentável e melhorar a qualidade de vida em geral (Obedait et al., 2019). 
Neste sentido, o Uber pode ser considerado um exemplo de serviço para uma cidade 
inteligente (Mariano et al., 2019).  
  
Mais que um aplicativo que comercializa serviços de transporte, Wang and Mu (2018) 
tentaram encontrar relação entre características socioeconômicas de bairros com a 
acessibilidade dos serviços da Uber. O Estudo utilizou dados do Uber X, UberBlack e 
dados socioeconômicos da cidade de Atlanta (EUA) para criar modelos espaciais 
autoregressivos e verificar se fatores socioeconômicos agregados por bairros 
influenciavam na acessibilidade do serviço. Por fim, foi concluído que as características 
socioeconômicas de bairros não tinham uma relação significativa com a acessibilidade 
dos serviços da Uber, apesar de outras características, como densidade populacional, 
estarem relacionadas. Bezerra et al. (2019) também analisou a relação entre o tempo 
de espera da Uber e características socioeconômicas. O estudo realizou análises sobre 
dados de tempo de espera do serviço para a cidade de Natal no Rio Grande do Norte, 
obtendo indicações que essa variável é fortemente relacionado com indicadores de 
qualidade de vida dos bairros de embarque/desembarque. Além disso, também foi 
sugerido que os dados da Uber poderiam ser utilizados como indicadores de 
habitabilidade para cidades e bairros, podendo ainda ser utilizados para o planejamento 
urbano.  
  
Entretanto, os estudos mencionados, assim como a maioria, pouco tem explorado a 
dimensão do preço na relação entre o serviço ofertado pela Uber e características 
socioeconômicas dos locais de embarque e/ou desembarque. Portanto, este trabalho 
tem como objetivo analisar esse relacionamento a partir dos locais de embarque do 
serviço da Uber. Para cumprir esse objetivo, foram coletados dados de preço do Uber 
X e dados sociodemográficos para a cidade de Natal. Esses dados foram utilizados para 
a construção de modelos preditivos usando técnicas de aprendizado de máquina que, 
no fim, foram submetidos a análises de regressão para obter os resultados. 
 
Metodologia 

 

Os dados de preço do Uber X foram obtidos a partir da Interface de Programação de 
Aplicações (API) de simulação de preço, disponibilizada no site da empresa. Essa API 
tem como objetivo fornecer uma estimativa de preço mínimo e máximo a partir de duas 
localidades fornecidas: origem e destino. A cidade escolhida para coleta dos dados foi 
a cidade de Natal, localizada na Região Nordeste do Brasil e capital do estado do Rio 
Grande do Norte. O transporte público informal é o meio de mobilidade urbana 
predominante na região Norte e Nordeste (IBGE, 2017). Além disso, a quantidade de 
novos veículos em circulação no estado do Rio Grande do Norte mais que dobrou em 
apenas uma década (DENATRAN, 2018). Tudo isso aponta para a existência de uma 
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demanda reprimida por serviços de transporte na Região Nordeste e que abre espaço 
para meios alternativos que são mais acessíveis a mobilidade da população, o que 

justifica a escolha de Natal como objeto de estudo. 

Os dados do Uber X foram coletados por uma aplicação em uma infraestrutura dedicada 
para essa tarefa durante todo o período de coleta. Essa aplicação era responsável por 
a cada 10 minutos, em paralelo, simular o preço de viagens do Uber X para cada um 
dos 36 bairros da cidade de Natal. Para cada bairro selecionado, 10 coordenadas foram 
escolhidas com base nos seguintes critérios: um conjunto fixo de cinco coordenadas de 
locais de interesse (hospitais, shoppings, escolas, instituições públicas e etc), um 
conjunto fixo de quatro coordenadas aleatórias que não estejam localizadas sobre 
nenhum corpo d'água, o centroide geográfico do bairro. O conjunto de dados resultante 
totalizou cerca de 56 milhões de linhas, coletados no período entre janeiro de 2018 e 
dezembro do mesmo ano. Em razão do poder computacional que seria necessário para 
processar esses dados e visando uma melhor otimização do processo de criação do 
modelo, optou-se por utilizar apenas 10% dos dados de cada bairro. O resultado final 
foi um conjunto com aproximadamente 5,5 milhões de linhas e oito colunas no total. 

Os dados socioeconômicos utilizados foram obtidos para locais de embarque a nível de 
Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) e fornecidos pelo Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil. Essas informações se baseiam no Censo 
Demográfico brasileiro (PNUD, IPEA e FJP, 2017). O Censo Demográfico é realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa a principal fonte 
de referência para as condições de vida da população brasileira em todos os municípios 
do país (IBGE, 2010). Contudo, tanto o Censo Demográfico quanto as UDHs possuem 
uma periodicidade decenal, o que implica o uso de dados para a última década e que 
pode representar uma limitação quanto à atualidade de suas informações. As variáveis 
socioeconômicas selecionadas se dividiram em três categorias: características de 
condições de vida, características de atividade econômica e proxy de demanda do 
serviço do Uber X. As variáveis que expressam as condições de vida da população 
foram o Índice de Gini e o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). A 
variável que expressa as características de atividade econômica foi a taxa de pessoas 
que exerciam atividades econômicas entre 25 e 29 anos. Por fim, as variáveis que 
podem representar um proxy de demanda do serviço do Uber X foram a densidade 
demográfica e o percentual de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza que gastam 
mais de uma hora até o trabalho. 

Após a coleta dos dados do Uber X e dados socioeconômicos, estes foram limpos e 
tratados seguindo alguns passos. O primeiro passo realizado foi em relação aos dados 
faltantes. Além da qualidade de conjuntos de dados incompletos ser questionável, é 
difícil para muitas técnicas de aprendizado de máquina conseguirem processar, com 
êxito, dados faltantes (Tsai and Chang, 2016). Para os dados do Uber X coletados, os 
dados faltantes representavam apenas uma pequena quantidade de todo o conjunto de 
dados e, portanto, foram removidos. O segundo passo foi garantir que a presença de 
outliers no conjunto de dados não afete os resultados finais, gerando dados inválidos e 
que não retratam a realidade. Na estatística, outliers ou pontos fora da curva são 
observações que apresenta um grande afastamento numérico das outras observações. 
No contexto da base de dados analisada, outliers aparecem por meio de preços das 
viagens simuladas do Uber X com custos extremamente altos. Entre todas as técnicas 
para detecção e remoção de outliers, a escolhida foi o IQR já que utiliza quartis ao 
contrário de métodos que utilizam média ou o desvio padrão e isso a torna menos 
afetada por outliers (Kobalşi and Ünsal, 2019). O último passo realizado no tratamento 
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dos dados foi reescalar variáveis numéricas utilizando a técnica de codificação ordinal 
que designa um número inteiro para cada valor no conjunto de dados. Para os dados 
do Uber X, a única variável que necessitou dessa transformação foi o código das UDHs 
de origem e destino. 

Para analisar o relacionamento entre as variáveis socioeconômicas e o preço do Uber 
X, foi utilizada a técnica estatística de análise de regressão. A análise de regressão 
acessa as formas específicas de relacionamento entre variáveis, prevendo ou 
estimando o valor de uma variável de acordo com o valor de outra (Jain et al., 2016). 
Para atingir esse objetivo, foram criados modelos de regressão linear e não linear 
baseado em Árvores de Decisão utilizando aprendizagem de máquina. Os modelos 
foram criados utilizando o algoritmo de gradient boosting, fornecido pela biblioteca 
XGBoost e que está disponível para diversas linguagens de programação. Esse 
algoritmo foi escolhido devido ao tamanho da base de dados utilizada e que 
impossibilitou que a maioria dos outros algoritmos conseguissem treinar o modelo de 
regressão em um período de tempo viável. O desempenho dos modelos foi avaliado 
utilizando 20% da base de dados como dados de teste. 

 
Resultados e Discussões 

 

O modelo de regressão linear apresentou Erro Quadrático Médio (EQM) de 47.48 e Raiz 
do Erro Quadrático Médio (REQM) de 6.89 no conjunto de testes utilizado para avaliar 
o desempenho do modelo. Essas duas medidas indicam o erro do modelo com base no 
valor de estimativa de preço que era esperado. O REQM também pode ser interpretado 
como o desvio padrão do erro. De modo geral, isso significa que a diferença entre o 
preço estimado pelo modelo linear e o preço real do Uber X é, aproximadamente, de R$ 
6,89 a mais ou a menos. Este valor representa um indicativo alto para o modelo linear 
considerando que o preço das corridas da Uber no conjunto de dados final se 
concentrava entre R$ 6,00 e R$ 38,00. Os resultados do modelo de regressão linear 
mostraram que todas as variáveis sociodemográficas do local de embarque, com 
exceção da taxa de atividade econômica, se relacionaram com o preço do Uber X 
(Apêndice – Tabela 1). O grau e sentido do relacionamento é determinado com base 
nos coeficientes de regressão, valores muito altos ou muito baixos indicam variáveis 
que foram significativas para determinação do preço. Enquanto coeficientes bem 
próximos de zero indicam variáveis que não se relacionaram bem e que tiveram pouca 
influência no preço. Uma exceção foi a variável de densidade demográfica que, devido 
a sua magnitude, não foi afetada por um valor de coeficiente próximo de zero. Além 
disso, a densidade demográfica também foi a única variável com um coeficiente 
negativo, o que mostra que o aumento de um habitante por km² fez com que o preço 
reduzisse por R$ 0,0001. 

Ainda sobre o modelo de regressão linear, o coeficiente das variáveis indicativas de 
condição de vida mostrou que um aumento de 0.1 no índice de Gini e IDHM fez o preço 
do Uber X aumentar, respectivamente, cerca de R$ 0,61 e R$ 0,45. Como o índice de 
Gini indica desigualdade e o IDHM indica qualidade de vida, isso mostra que a 
desigualdade é um fator que influencia mais para o aumento do preço que a qualidade 
de vida. Por fim, a variável que mais contribuiu para o aumento de preço do Uber X foi 
a variável que indicava o deslocamento de pessoas vulneráveis. Mesmo com um 
coeficiente de regressão menor que as variáveis socioeconômicas de condição de vida, 
essa variável assumiu valores de 0 à 100. Por este motivo, o aumento de 1% no 
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deslocamento de pessoas vulneráveis fez com que o preço do Uber X aumentasse em 
cerca de R$ 1,07. 

O modelo de regressão não linear baseado em Árvores de Decisão conseguiu estimar 
o preço do Uber X com maior precisão comparado ao modelo linear. O modelo não 
linear obteve EQM de 11.34 e REQM de 3.25 no conjunto de dados de teste, o que 
representa uma melhoria de cerca de 52% em relação ao outro modelo. As variáveis 
socioeconômicas mais importantes para essa melhoria foram a taxa de atividade 
econômica, as variáveis de proxy de demanda do serviço e o índice de Gini (Apêndice 
– Figura 1). A importância de variáveis é medida com base no percentual de vezes que 
cada variável contribuiu para estimar o preço com maior precisão. Isso mostrou que as 
variáveis socioeconômicas também se relacionaram com o preço para o modelo de 
regressão não linear. Uma característica que, se mantendo constante em ambos os 
modelos, serviu para enfatizar ainda mais a importância das variáveis 
sociodemográficas na estimativa de preço. 

Por fim, foi observada a forma como algumas das variáveis socioeconômicas 
influenciaram as estimativas geradas pelo modelo não linear. Isso foi feito através da 
técnica de partial dependence plots que, para todos os dados no conjunto de 
treinamento, mostra em gráficos a forma como os valores de uma variável altera o valor 
médio estimado pelo modelo (Goldstein et al., 2013). Nesse sentido, aumentar o valor 
da variável de taxa de atividade econômica para valores maiores que 72% faz com que 
a estimativa de preço do Uber X aumente, aproximadamente, em até 1290% (Apêndice 
– Figura 2). Da mesma forma, aumentar os valores da variável de deslocamento de 
população vulnerável para valores maiores que 1% faz com que o preço também 
aumente, aproximadamente, em até 566% (Apêndice – Figura 3). Contraditoriamente a 
esse resultado, aumentar o Índice de Gini para valores maiores que 0.42 e a densidade 
demográfica para valores maiores que 5000 habitantes por km² faz com que o preço 
estimado seja reduzido, aproximadamente, em até 114% e 195% (Apêndice – Figura 4 
e Figura 5). Além disso, valores menores que 5000 habitantes por km² para a densidade 
demográfica exibem um efeito contrário na estimativa de preço, ou seja, de aumento. 

 

Conclusão 

 
Os resultados mostraram que as variáveis sociodemográficas do local de embarque se 
relacionaram com o preço do Uber X. Ademais, esse relacionamento se mostrou um 
relacionamento não linear visto que o desempenho exibido pelo modelo de regressão 
linear foi inferior ao desempenho do modelo não linear. Com isso, fica evidente que o 
preço dos serviços do Uber X é influenciado por características socioeconômicas do 
local de embarque e realça a importância dos dados de preço da Uber como um 
potencial indicador de características sociodemográficas. Além disso, a forma como o 
Índice de Gini influenciou na estimativa de preço mostra a desigualdade como um fator 
decisivo para o aumento dos preços. Ademais, a desigualdade em excesso também 
influenciou para que o preço do Uber X reduzisse. Outra característica que exibiu 
resultados semelhantes ao Índice de Gini foi o deslocamento de pessoas vulneráveis à 
pobreza. Além de indicar que o aumento na quantidade de pessoas que se encaixam 
nessas condições socioeconômicas faz com que o preço aumente, também mostra que 
o preço do Uber X é sensível a questões de mobilidade urbana, abrindo possibilidades 
para os dados da Uber sejam utilizados como possíveis indicadores de problemas de 
mobilidade. 
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Existem algumas limitações que valem a pena serem destacadas para trabalhos futuros. 
Uma das limitações é em relação ao conjunto de dados de preço do Uber X 
disponibilizados pela empresa. Esses dados são simulados e, portanto, não 
representam valores reais pagos pelo serviço. São apenas estimativas geradas pelo 
algoritmo de precificação da Uber e que podem não levar em consideração 
características que fariam o preço real aumentar ou diminuir. Uma outra limitação é o 
fato desse contemplar apenas um dos serviços ofertados pela Uber. Utilizar dados de 
outros serviços da empresa e até mesmo dados de outros serviços de transporte pode 
gerar novos ou até melhores resultados. A última das limitações é o uso de dados 
sociodemográficos para a última década e provenientes do Censo Demográfico 2010. 
No período de 10 anos entre cada censo, os dados socioeconômicos podem mudar 
bastante e não refletir de maneira mais destacada a realidade da população. Revisar 
esse trabalho utilizando fontes de dados sociodemográficos mais recentes, como o do 
Censo Demográfico 2020, pode melhorar o desempenho dos modelos existentes e gerar 
novos resultados. 
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Figura 4 
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Figura 5 
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TÍTULO: Telemetria inteligente para a Internet das Coisas Veiculares 

Resumo 

Este relatório tem o propósito de dissertar sobre o trabalho realizado durante o projeto 
de iniciação científica intitulado Telemetria Inteligente para a Internet das Coisas 
Veiculares. A pesquisa teve como finalidade estudar métodos para a obtenção, 
tratamento e registro dos dados coletados por meio de protocolos de telemetria veicular, 
se utilizando de técnicas de diagnóstico veicular e aprendizado de máquina, a fim de 
aprimorar sua aplicação no mercado automobilístico. Durante o plano de trabalho o 
discente teve a oportunidade de desenvolver diversas habilidades, dentre as quais 
destaca-se: resolução de problemas, leitura e escrita de artigos científicos, contato com 
a metodologia científica e algoritmos de aprendizado de máquina aplicados no contexto 
veicular. 
 
Palavras-chave: IoIV, OBD-II, Computação de Borda, Indústria 4.0, Veículos 

Conectados 

TITLE: Smart Telemetry for the Internet of Intelligent Vehicles 

Abstract 

This paper aims to discourse the work realized during the scientific initiation titled 
"Intelligent Telemetry for the Internet of Inteligent Vehicles". The research intended to 
study methods to obtain, process and register data collected using vehicular telemetry 
protocols, with vehicular diagnosis techniques and machine learning, willing to apply 
them on the automobile market. During the work plan, the researcher was able to 
develop multiples skills, as such: problem solution, reading and writing scientific papers, 
scientific methods and machine learning algorithms applied to the vehicular context. 
 
Keywords: IoIV, OBD-II, Edge Computing, Industry 4.0, Connected Vehicles 

Introdução 

O mercado automobilístico vem crescendo nos últimos anos, facilitando o surgimento 
de novos segmentos de mercado. Com o auxílio da Tecnologia da Informação, os 
automóveis foram sendo melhorados, também disponibilizando uma série de 
informações computadorizadas. Neste contexto, a maioria dos veículos que surgirão até 
2035 serão carros conectados que irão possuir a capacidade de comunicação sem fio, 
com vários tipos de dispositivos (sensores, telefones, câmeras) conectados à Internet, 
utilizando uma variedades de protocolos de comunicação e mídias de transmissão. 
Assim, sabe-se que os dados oriundos desses sensores e sistemas veiculares podem 
ser extraídos pelo veículo de forma automatizada, a partir de protocolos de comunicação 
padronizados para a área veicular. E essas informações podem ser exploradas para 
interações em um novo contexto de processamento e comunicação, revolucionado a 
forma como veículos são utilizados. Desta forma, para coletar uma série de dados dos 
veículos em tempo real, tais como o status da luz da injeção eletrônica, códigos de 
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diagnóstico de problemas (DTCs, do inglês Diagnostic Trouble Codes), rotação do 
motor, velocidade, temperatura do líquido de arrefecimento, dentre outros, é utilizada a 
tecnologia OBD-II (do inglês On-Board Diagnostics) que refere-se a um sistema de 
autodiagnóstico disponível na maioria dos veículos que circulam atualmente. A leitura 
dos dados é realizada a partir de um dispositivo "plug and play" ligado diretamente à 
ECU (Unidade de controle do motor, do inglês Engine Control Unit) do veículo. 
 
Metodologia 

 
No decorrer do período de pesquisa foi abordada uma metodologia de trabalho baseada 
em aspectos incrementais. Primeiramente foram realizados estudos sobre os trabalhos 
prévios e em andamento do laboratório, complementando o embasamento teórico 
necessário para o início do trabalho. Nesta etapa, foram produzidos conhecimentos 
relacionados à programação em C/C++, estudo do software aberto do Freematics e o 
direcionamento para a criação de novas ferramentas a serem aplicadas no dispositivo. 
Em seguida, se deu início à etapa de desenvolvimento destas ferramentas, relacionadas 
à obtenção e tratamento de dados utilizando o dispositivo, de forma a se adequar às 
necessidades da pesquisa. Foram então realizados testes e experimentos com o 
hardware embarcado na telemetria veicular, para que então pudéssemos coletar, limpar 
e analisar dados aplicando técnicas exploratórias. A partir disso, foi criado um modelo 
de aprendizado de máquina utilizado para comprimir os dados coletados e enviá-los a 
um servidor remoto. Este modelo criado, juntamente com o embasamento na literatura 
e o contato direto com a metodologia científica, nos permitiu escrever relatórios e artigos 
científicos que acompanham o desenvolvimento de novas tecnologias de telemetria 
veicular. 
 
Resultados e Discussões 

 
De acordo com a metodologia abordada para a pesquisa, foram selecionados artigos 
científicos que englobam o tema tratado para enriquecimento do conhecimento inicial. 
Este conteúdo serviu como base para o desenvolvimento de habilidades relacionadas 
aos trabalhos subsequentes. A partir disso, se deu início ao estudo aprofundado do 
código fonte original do hardware a ser utilizado (Freematics One+), a fim de 
compreender melhor seu funcionamento e definir como o dispositivo seria trabalhado 
para melhor atender às demandas da pesquisa. A primeira atividade realizada a partir 
dos estudos foi a adaptação do código para que o dispositivo pudesse escrever um 
arquivo de saída no formato ".CSV" de acordo com a demanda das pesquisas do 
laboratório. Para tal, se mostrou necessário maior conhecimento da linguagem de 
programação utilizada, bem como dos métodos e paradigmas aplicados no sistema. 
Então, se iniciou uma pesquisa teórica sobre a linguagem C++, paradigmas de 
programação e arquitetura de software, onde foi possível compreender melhor o 
funcionamento do dispositivo, bem como formas de explorar melhor seu uso, fazendo 
possível a criação de novos métodos em cima dos já existentes. Durante este processo, 
foi escrito um artigo científico, apresentado no 9º LADC (Latin-American Symposium on 
Dependable Computing) em 2019, que se intitula "A Dependability Evaluation for OBD-
II Edge Devices: An Internet of Intelligent Vehicles Perspective", e tem como objetivo 
principal avaliar a confiabilidade das interfaces de comunicação de dispositivos OBD-II 
de borda comumente utilizadas. Neste estudo foram desenvolvidos diagramas de 
atividade, que descrevem o funcionamento do hardware e mostram de forma clara e 
objetiva o caminho dos dados e o uso de suas classes e funções. Tais diagramas nos 
permitiram identificar as melhores formas de atacar os objetivos definidos pela pesquisa 
e trabalhar com mais maturidade em cima das soluções propostas. Em adicional, foi 
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escrito um relatório interno que detalha o funcionamento do dispositivo com a intenção 
de fazer registro do conhecimento obtido para consultas futuras e auxílio a futuros 
pesquisadores do grupo de pesquisa. Com o conhecimento adquirido até então, foi 
possível implementar no dispositivo um algoritmo de aprendizado de máquina 
desenvolvido em paralelo, que permite filtrar e comprimir os dados coletados no veículo 
antes do seu envio para um servidor remoto. Esse trabalho se faz importante pois a 
grande quantidade de dados enviados e a baixa qualidade da conexão em lugares 
remotos é um grande obstáculo no contexto atual da Internet dos Veículos Inteligentes. 
O novo algoritmo produzido foi avaliado quanto a sua performance e os resultados foram 
publicados no IEEE MetroInd 2020 (2020 IEEE International Workshop on Metrology for 
Industry 4.0 & IoT), com o artigo de título "Performance Evaluation of an evolving data 
compression algorithm embedded into an OBD-II edge device}. Os resultados obtidos 
foram promissores, indicando que a performance dos dispositivos de borda não foi 
alterada com o algoritmo embarcado, mesmo que para dados diferentes tenham sido 
verificadas taxas de compressão diferentes. 
 
Conclusão 

 
Com o plano de trabalho proposto, foi possível desenvolver gradualmente habilidades 
que permitiram o entendimento do assunto abordado e que levantaram 
questionamentos para o prosseguimento das pesquisas realizadas. O melhor 
entendimento da plataforma selecionada (Freematics One +) permitiu domínio na 
execução de tarefas necessárias para o estudo, desenvolvimento e avaliação das 
técnicas de obtenção de dados utilizadas. A partir destes resultados e com o auxílio de 
literatura acadêmica, foi possível estabelecer metodologias para a produção de 
conhecimento científico, que foram apresentadas em artigos científicos de visibilidade 
internacional. Com o andamento da pesquisa, é possível estabelecer metas de 
continuidade que incluem, mas não se limitam a: desenvolver um mecanismo resistente 
a falha que permite trabalhar com perdas de conexão; expandir a compreensão do 
algoritmo criado para trabalhar com múltiplas variáveis simultaneamente; avaliar a 
performance do dispositivo nesse cenário; implementar análises de consumo de 
combustível e tipos de rota utilizando algoritmos de aprendizado de máquina não 
supervisionados. 
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TÍTULO: Pesquisa e implementação de análise de dados educacionais na ferramenta 

ATID 

Resumo 

A ATID – Authoring Tool for Instruction Design é uma solução que possibilita o 
acompanhamento de componentes curriculares por meio do design instrucional e 
através de uma interface web. A solução possui uma poderosa base de dados para a 
análise da aprendizagem dos alunos, além de possibilitar o acompanhamento das 
atividades e o desempenho dos estudantes em tempo real. O sistema utiliza como base 
a Rede de Atividades de Alto Nível e permite a criação de caminhos de aprendizagem 
customizáveis pelo corpo docente para diversos tipos de perfis de alunos. 
 
Palavras-chave: atid. design instrucional. rede de atividades. Análise de Aprendizagem 

TITLE: Research and implementation of educational data analysis in the ATID tool 

Abstract 

ATID - Authoring Tool for Instruction Design is a solution that allows the monitoring of 
curricular components through instructional design through a web interface. The solution 
has a powerful database for the analysis of student learning, in addition to enabling the 
monitoring of activities and student performance in real time. The system is based on 
the High Level Activities Network and allows the creation of customizable learning paths 
by the faculty for different types of student profiles. 
 
Keywords: atid. instructional design. network activities. learning analytics 

Introdução 

Um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS, do inglês Learning Management 
System) possui uma série de recursos, síncronos e assíncronos, que podem ajudar o 
docente na gestão do conteúdo educacional, acompanhamento do desempenho dos 
alunos e fornecer melhoria nos processos de aprendizagem aplicados em diversos 
cenários. Uma importante característica de um LMS é a personalização da plataforma 
de ensino, que permite que alterações sejam realizadas, e possibilita a implementação 

da tecnologia e métodos pedagógicos mais recentes ou adequados para um problema. 

A ATID Web é uma aplicação que permite construir o Design Instrucional de um curso, 
com seu sequenciamento de atividades e conteúdos, como também de atividades 
paralelas ou distintas e ainda as restrições de disponibilização de tais atividades ou 
materiais (NUNES E BRITO, 2019, p.2). Além de permitir a criação dinâmica de um 
processo de avaliação, a ferramenta permite edição do processo avaliativo em qualquer 
momento, não restringindo o docente a permanecer em uma única estratégia e 
permitindo avaliar e comparar o processo que melhor trará resultado para seu caso de 

uso. 
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O sistema da ATID armazena informações sobre a execução do curso, e possui acesso 
a diversos dados registrados nas plataformas de gestão de aprendizagem, que podem 
ser consultados e modificados dependendo das permissões que foram concedidas. A 
ATID busca atender diferentes grupos de pessoas com diferentes propósitos, 
fornecendo uma ferramenta fácil de usar, para que o usuário tenha que aprender uma 
vez e possa reutilizar uma ação para diferentes sistemas sem a necessidade de 
aprender algo novo. A figura 1 apresenta a interface de gestão das redes modeladas 
para um curso. 

 
Metodologia 

 
O início do trabalho foi executado com uma formação sobre a ferramenta bem como um 
estudo para identificar melhorias de implementação, sinais de baixo desempenho do 
aluno e como tornar a interface mais acessível e fácil para que os usuários não precisem 
passar por uma alta curva de aprendizagem. Além disso, a solução desenvolvida utiliza 
de diversas ferramentas e serviços para garantir a manutenibilidade e entrega da 
qualidade do serviço aos clientes do sistema, como por exemplo, a utilização do Github 
, uma plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão, e o travis-ci 
, um serviço que auxilia na validação e automatização do processo de implementação 
de uma nova versão do sistema. 
Assim as atividades e procedimentos necessários para o desenvolvimento da ATID 
como também de sua avaliação e validação foram: 
(1) Investigar como implementar e contribuir para os serviços oferecidos no projeto Open 
Source do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Tal tarefa, exige que os alunos 
participantes investiguem como projetos Open Source funcionam, como proceder para 
integrar os serviços necessários e por fim implementá-los; 
(2) Implementar a ferramenta de autoria e acompanhamento de Design Instrucional 
ATID. Tal tarefa exige um conhecimento sobre Compiladores, pois é necessário um mini 
compilador para entender as expressões de restrição definidas por uma gramática pré-
definida. Também foi necessário o estudo e conhecimento sobre a implementação de 
grafos, pois a notação utilizada pela ATID baseia-se na notação de Redes de Petri; 
(3) Fazer a integração da ferramenta ATID com o ambiente virtual de aprendizagem 
Moodles, sendo o ponto de partida para a obtenção dos dados gerados pelos alunos 
durante a execução do curso; 
(4) Investigar as técnicas de Análise de Dados Educacionais que são pertinentes para 
o acompanhamento do aluno em tempo de execução; 
(5) Investigar e implementar as técnicas de visualização de dados educacionais em uma 
ferramenta (a ATID) cuja notação utilizada pelo professor que constrói o design 
instrucional é que tem como base a notação de Redes de Petri. 
 

Resultados e Discussões 

 

Um grande desafio identificado na construção da ATID se deu devido a enorme 
quantidade de ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis no mercado e o limite 
de recursos utilizáveis para a construção da solução. Pensando nesse problema e em 
permitir que o sistema tenha suporte a diversos AVAs, além de fornecer suporte para 
diversas tecnologias do mercado, a ATID foi modelada para funcionar como um sistema 
independente, que por meio de um módulo extensivo pode fornecer suporte a outros 
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sistema de gestão da aprendizagem (LMS), sem a necessidade de reescrita ou 
alterações no núcleo da ferramenta. 

A ATID possui uma interface web pensada especificamente para facilitar a utilização de 
recursos e gestão acadêmico pelo seu grupo de usuários. A ferramenta possui painéis 
que oferecem visualizações rápidas dos principais indicadores de desempenho 
relevantes de uma turma e de estatísticas gerais de uma conta de usuário. O docente 
pode definir todas as atividades de um curso e também criar regras personalizadas que 
decidem o momento em que uma atividade será desbloqueada por um aluno, desta 
forma, criando um caminho de aprendizagem personalizável que pode ser alterado a 
qualquer momento pela interface disponível na solução web. 

Após o término do processo de modelagem de um curso, existem diversas informações 
importantes, como quais atividades foram concluídas ou onde estão presentes os alunos 
em um determinado momento do curso. Semelhante a área de modelagem, 
demonstrada na figura 1, a ATID oferece uma interface de acompanhamento que 
permite o docente checar o progresso dos alunos, além de poder identificar as 
atividades que exigem maior tempo ou são mais difíceis para a turma ou um grupo 
especial de alunos. 

 

Conclusão 

 

Inicialmente a criação e organização de elementos e fatores relativos à interação do 
usuário foi um processo desafiador, pois permitir que os usuários, em seu maior número 
sendo formado por professores, tenham uma baixa taxa de aprendizado, além de 
entender como modelar e configurar um curso através da interface gráfica de 

modelagem é uma tarefa desafiadora. 

Um dos importantes objetivos deste trabalho era realizar estudo de caso com dados de 
cursos a distância ou semipresenciais na UFRN, processo que foi iniciado, mas devido 
a necessidade de tempo para para trabalhar na finalização de funcionalidades da 
ferramenta, e devido ao início da pandemia do Covid-19 surgiram algumas dificuldades 
na comunicação, além da necessidade de adaptação dos membros para a nova 
realidade. 

Como planejado para este trabalho, foi concluído a implementação de novos recursos 
para análise de dados estatísticos, a integração de dados gerais dos cursos gerenciados 
por um usuário através do dashboard, como também por meio interface de 
apresentação da turma foram implementado gráficos que mostram dados em tempo real 
do curso em andamento. Ainda existe muitas áreas não exploradas que são 
relacionadas a análise de dados que a ferramenta gerencia, além da implementação de 
novos recursos que ajudem o docente durante o acompanhamento e interação da turma, 
que é desejado para ser implementado nas versões futuras da ferramenta. 
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Figura 1. Área de controle das modelagens do usuário 

 

 

Figura 2. Área de modelagem 
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TÍTULO: Experimentação de técnicas de aprendizado por reforço para o 

desenvolvimento de um modelo de combate no ambiente de Starcraft 

Resumo 

A presente pesquisa possui como objetivo desenvolver e experimentar modelos de 
inteligência artificial (IA) com técnicas de aprendizagem por reforço para o combate no 
ambiente de StarCraft II, um jogo de estratégia em tempo real (RTS) publicado pela 
Blizzard Entertainment. Para tanto, foi realizada uma análise bibliográfica de Agentes 
de IA em StarCraft II, levando à definição da estratégia adotada para o desenvolvimento 
do modelo de combate. Nesse contexto, foi aprimorada a URNAI-Tools, uma biblioteca 
modular de aprendizagem por reforço previamente desenvolvida pelo grupo de 
pesquisa, com o objetivo de facilitar a criação e treinamento de novos modelos de IA, 
além de disponibilizar ferramentas para análise de experimentos. Após o 
desenvolvimento inicial do modelo de combate, diversos testes foram conduzidos 
usando algoritmos de aprendizagem por reforço já codificados na URNAI-Tools, como 
Q-Learning e Deep Q-Learning. No entanto, através de experimentação, foi verificado 
que esses algoritmos não foram capazes de solucionar totalmente o problema posto. 
Sendo assim, foram implementados outros algoritmos de aprendizagem por reforço que 
se mostraram mais estáveis e potentes, como o Double Deep Q-Learning. Após novos 
testes, foi possível treinar e validar um modelo para StarCraft II que conseguiu atingir 
98,8% de vitórias contra a dificuldade muito fácil do jogo. Sendo assim, planeja-se 
continuar os experimentos em cenários mais desafiadores a fim de aprimorar o modelo 
de combate. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem por Reforço; StarCraft II; Deep Q-Learning 

TITLE: Experimentation of reinforcement learning techniques for the development of a 

combat model in the Starcraft environment 

Abstract 

This research aims to develop and experiment with artificial intelligence (AI) models with 
reinforcement learning techniques for combat in the StarCraft II environment, a real-time 
strategy game (RTS) published by Blizzard Entertainment. To this end, a bibliographic 
analysis of AI Agents in StarCraft II was carried out, leading to the definition of the 
adopted development strategy of the combat model. In this context, URNAI-Tools, a 
modular reinforcement learning library previously developed by the research group, was 
improved in order to facilitate the creation and training of new AI models, in addition to 
providing tools for the analysis of experiments. After the initial development of the combat 
model, several tests were conducted using reinforcement learning algorithms already 
coded in URNAI-Tools, such as Q-Learning and Deep Q-Learning. However, through 
experimentation, it was found that these algorithms were not able to fully solve the 
problem. Therefore, other reinforcement learning algorithms were implemented, which 
proved to be more stable and powerful, such as Double Deep Q-Learning. After further 
tests, it was possible to train and validate a model for StarCraft II that managed to 
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achieve 98.8% of victories against the very easy difficulty of the game. Therefore, we 
plan to continue the experiments in more challenging scenarios in order to improve the 
combat model. 
 
Keywords: Reinforcement learning; StarCraft II; Deep Q-Learning 

Introdução 

O campo da ciência denominado Inteligência Artificial (IA) se encarrega de projetar e 
construir sistemas computacionais capazes de imitar aspectos da inteligência, 
realizando tarefas que são comumente associadas a humanos, como aprender novas 
informações, solucionar problemas, ler e interpretar dados etc. Mais especificamente, o 
ramo de IA é definido como sendo o estudo de agentes inteligentes projetados para 
perceber um ambiente ou situação, e em seguida executar alguma ação (RUSSELL e 
NORVIG, 2002). 

Os campos de aplicação de IAs são muito variados, abrangendo áreas como o 
diagnóstico de doenças, o planejamento de síntese de estruturas orgânicas complexas, 
a solução de equações diferenciais, a análise de circuitos elétricos e o controle de 
veículos (NILSSON, 2014). Devido a essa gama de aplicações, essa ciência se dividiu 
em diversas sub-áreas, uma delas sendo o Aprendizado de Máquina, focada em criar 
sistemas computacionais que aprendem sozinhos através de experiências. 

Dentre as abordagens presentes no Aprendizado de Máquina existe a Aprendizagem 
por Reforço, uma abordagem dedicada ao estudo de como os agentes devem executar 
suas tarefas designadas a fim de maximizar suas chances de receber recompensas 
(SUTTON e BARTO, 2018). Na Aprendizagem por Reforço, o agente de IA aprende por 
meio da própria experiência ao interagir diretamente com o ambiente através da 
tentativa e erro, sem o intermédio de humanos para classificar as informações que são 
obtidas. Como forma de guiar o aprendizado desses agentes, utiliza-se funções de 
reforço, ou funções de recompensa, que calculam um valor de recompensa positiva ou 
negativa, baseando-se no estado atual do ambiente. 

À medida que as técnicas de Inteligência Artificial evoluem, a comunidade científica 
procura ambientes de experimentação cada vez mais complexos, a fim de desenvolver 
e adaptar técnicas para solucionar problemas práticos e científicos.Ao longo das últimas 
duas décadas, os jogos eletrônicos têm se tornado plataformas cada vez mais populares 
para experimentação de algoritmos de Aprendizagem por Reforço (SILVER et al, 2017; 
SERAFIM et al, 2017), uma vez que proporcionam uma fonte quase que infinita de 
experiências, a um baixo custo, em plataformas usadas por milhares de usuários, e de 
forma segura, posto que experimentos conduzidos num ambiente virtual não irão 
impactar o mundo real. 

Mais recentemente StarCraft II (SC2), um jogo eletrônico de estratégia em tempo real 
(RTS) publicado pela Blizzard Entertainment, emergiu na comunidade científica como 
um grande desafio para o campo de IA, dado que é um jogo complexo, em tempo real 
e imprevisível, exigindo gerenciamento de recursos a curto e longo prazo (VINYALS et 
al, 2017). Contudo, é notável a carência de modelos de aprendizagem por reforço 
capazes de atuar de forma satisfatória nesse tipo de ambiente. Ademais, as formas 
tradicionais de desenvolvimento de IAspara jogos, como bots baseados em regras, não 
são capazes de atingir um nível de jogo que se assimile a jogadores humanos. 
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Dessa forma,o objetivo do plano de trabalho consistia em explorar as possibilidades de 
modelos de combate em StarCraft II e desenvolver um modelo de combate funcional 
baseado em técnicas de aprendizagem por reforço. Para auxiliar no cumprimento desse 
objetivo, foi aprimorada e utilizada uma biblioteca modular de aprendizagem por reforço, 
que havia sido desenvolvida em planos de trabalhos prévios, chamada URNAI-Tools 
(github.com/marcocspc/URNAI-Tools). Tal biblioteca contém algoritmos de 
aprendizagem por reforço populares, funções de reforço para diversos ambientes de 
jogos e uma estrutura que facilita a experimentação, além de dar suporte a geração de 
gráficos e estatísticas sobre os agentes treinados. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho tem os seguintes objetivos: (1) Revisar a literatura do estado-da-
arte das técnicas de aprendizagem por reforço aplicadas à Starcraft II; (2) Estudar o 
ambiente do jogo StarCraft II para identificar as informações relevantes no processo de 
tomada de decisão; (3) Definir um cenário base do jogo para estudo de caso; (4) 
Desenvolver e implementar modelos para o combate através dos algoritmos Q-Learning 
e Deep Q-Learning; (5) Delinear e analisar experimentos que deverão ser realizados 
utilizando os modelos propostos de modo a obter resultados quantitativos e qualitativos 
da pesquisa. 

Sendo assim, a abordagem metodológica se constituiu através de uma análise 
bibliográfica com objetivo de encontrar outras soluções baseadas em aprendizagem por 
reforço propostas por pesquisadores para o StarCraft II, e de como elas poderiam 
auxiliar no desenvolvimento de uma estratégia para esse plano de trabalho. 

Uma vez que SC2 é um jogo, acaba necessitando de alguma Application Programming 
Interface (API) para permitir a comunicação dos programas com o seu código fonte. 
Dessa forma, foi integrado à URNAI-Tools, em planos de trabalhos prévios, a ferramenta 
PySC2 (github.com/deepmind/pysc2), uma biblioteca para a linguagem de programação 
Python disponibilizada juntamente com o ambiente de aprendizagem por reforço 
StarCraft II Learning Environment (SC2LE) pela DeepMind em 2017 (VINYALS et al, 
2017). 

O ambiente de SC2 é muito complexo, e contém diversos elementos que representam 
o estado atual do jogo. A maior parte desses elementos se refere ao espaço, ou seja, 
estão relacionados à localização dos objetos no ambiente. Já outros são numéricos, e 
independem da localização. De toda forma, há uma vasta quantidade de informações e, 
portanto, seria inviável, na maior parte dos casos, não tratá-las. Sendo assim, uma 
pesquisa foi efetuada na literatura e experimentos foram realizados, a fim de identificar 
quais elementos são mais relevantes para serem inseridos na representação do 
ambiente de SC2. 

Outro aspecto importante da construção de um agente de aprendizagem por reforço é 
a escolha do ambiente no qual os testes serão executados. SC2 é um jogo que possui 
centenas de mapas, com alguns novos sendo adicionados constantemente pelos 
desenvolvedores. Sendo assim, foi necessário a escolha de um ambiente de testes 
estável e de fácil manipulação. O SC2LE conta com diversos mapas projetados 
especificamente para testes com agentes de aprendizagem por reforço, além de 
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englobar outros comumente utilizados por jogadores de SC2. Um dos mapas criados 
pela DeepMind para facilitar testes com IAs foi o Simple64, visível na Figura 1, nomeado 
assim devido a sua simplicidade e seu tamanho de 64x64 unidades, enquanto que a 
maioria dos mapas profissionais variam geralmente de 130x130 a 160x160 unidades de 
tamanho. Sendo assim, o mapa Simple64 foi utilizado em todos os experimentos. 

Com os principais aspectos do modelo de combate definidos, decidiu-se então 
desenvolver um agente que utilizasse os algoritmos de aprendizagem por reforço de Q-
Learning (QL) e Deep Q-Learning (DQL), uma vez que esses algoritmos já estavam 
codificados e testados na biblioteca URNAI-Tools. 

Após o desenvolvimento e implementação de modelos de aprendizagem por reforço, 
foram delineados os experimentos. Estes consistiram em treinar um agente para jogar 
a raça Terrano (uma das raças jogáveis em SC2), no mapa Simple64, contra um inimigo 
de dificuldade very-easy. Os treinos foram planejados para ocorrer em ciclos que 
variaram de 2000 a 6000 partidas. Em cada partida, o agente pôde tomar decisões 1200 
vezes, o que equivale a cerca de 15 minutos em tempo de partida real. Para validar o 
desempenho do modelo, foi feito também uma fase de avaliação, na qual o agente 
jogava sem treinar contra um bot no nível very-easy, sob as mesmas circunstâncias 
anteriores por 100 a 1000 partidas, dependendo da necessidade. 

Como instrumentos de avaliação quantitativa dos agentes treinados, foram utilizados 
gráficos e relatórios gerados automaticamente pela biblioteca URNAI-Tools, expondo 
informações como a quantidade média de recompensa e a taxa média de vitórias. Os 
modelos de combate foram avaliados qualitativamente ao analisar o seu comportamento 

e as suas habilidades demonstradas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Com os objetivos de estudar o ambiente de SC2 para identificar as informações 
relevantes e desenvolver e realizar experimentos com modelos de aprendizagem por 
reforço, foi feito uma análise bibliográfica a fim de encontrar outras soluções baseadas 
em aprendizagem por reforço para o StarCraft II. 

Uma solução considerávelfoi o AlphaStar, desenvolvido pela 
empresaDeepMind,subsidiária da Google, sendo capaz de jogar SC2 no nível de 
jogadores profissionais humanos, e atingindo uma performance melhor que 99,8% dos 
jogadores ativos na Europa (VINYALS et al, 2019). No entanto, o AlphaStar utiliza 
arquiteturas de redes neurais multi-agente inovadoras, com uma alta complexidade, e 
que no momento possuem pouca literatura científica que possa embasar experimentos 

similares. 

Outra solução encontrada foi o TStarBot1, desenvolvido pelo laboratório de IA da 
empresa Tencent. Esse agente aprendeu a jogar em um nível capaz de derrotar a 
dificuldade mais alta embutida no SC2 com uma taxa de 81% de vitórias (SUN et al, 
2018). Ao analisar como o TStarBot1 é capaz de atingir esse nível de habilidade, foi 
constatadoque diversas abstrações haviam sido feitas pelos desenvolvedores, a fim de 
diminuir o universo de ações disponíveis para o agente no jogo. 
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O controle individual de unidades em SC2 é imprescindível, sendo denominado de 
micro,por lidar com a micro-economia do jogo. No entanto, permitir esse nível de ação 
a um agente de IA eleva consideravelmente a complexidade do problema, e dificulta a 
convergência do modelo matemático que rege seu comportamento. Sendo assim, a 
estratégia utilizada no TStarBot1 consiste em agrupar diversas micro ações em macro 
ações, separadas por área de interesse como: construção de unidades; melhoria de 
unidades; coleta de recursos; e combate. Sendo assim, baseando-se na forma de 
representar ações do TStarBot1,foi implementada na URNAI-Tools uma estrutura de 
empacotar ações para a raça Terrano do SC2 denominada de TerranWrapper, fazendo 
com que o espaço de ações fosse reduzido de centenas de possibilidades para apenas 
68 (19 de construção, 23 de aprimoramento, 17 de recrutamento, 3 de coleta, 5 de 
combate e uma diversa). 

Além de criar um empacotador de ações, foi implementado na URNAI-Tools uma função 
de recompensa chamada GeneralReward. Tal função dá, por padrão, uma recompensa 
negativa de -1 a cada momento. Além disso, é calculado a cada instante a diferença 
entre os valores atuais e prévios de: (1) tropas do agente; (2) trabalhadores do agente; 
(3) total de estruturas construídas; (4) total de unidades inimigas abatidas; (5) total de 
estruturas inimigas destruídas. Essas diferenças são somadas a recompensa, ou seja, 
se o agente perde unidades em um instante da partida, isso implica em uma 
recompensa mais negativa, já se ele destrói tropas inimigas sua recompensa aumenta 
positivamente. Portanto, esperava-se que ele aprendesse a perder menos unidades 
próprias e a destruir mais unidades e construções inimigas, a fim de maximizar sua 

recompensa. 

Além dessa função de recompensa, foi implementado um interpretador de estado, 
denominado de Simple64State. Uma vez que SC2 possui um ambiente muito complexo, 
com uma maioria de elementos espaciais, utilizou-se como base para a representação 
os Feature Maps, diversas matrizes que retratam diferentes aspectos do minimapa do 
jogo, disponibilizadas pela biblioteca PySC2 da DeepMind. No Simple64State foram 
utilizadas três dessas matrizes de 64x64, visíveis na Figura 2. A primeira delas contém 
informações do terreno do mapa (elevação e obstáculos). Já a segunda, contém a 
localização de Creep, uma espécie de terreno especial construído por uma das raças 
de SC2. A terceira, por sua vez, conta com informações sobre unidades dos dois 
jogadores, além das estruturas naturais (minério e gás). Todas essas matrizes foram 
tratadas e então sobrepostas em uma só, de forma a preservar o máximo possível de 
informação e ao mesmo tempo diminuir o tamanho dos dados. Essa nova matriz foi 
então reduzida para 16x16, utilizando um algoritmo de redução de imagens, como pode 
ser visto na Figura 3. Por fim, a matriz 16x16 é representada em uma sequência de 256 
números, para que possa ser acrescentada de uma outra sequência de informações 

não espaciais, como a quantidade de tropas, trabalhadores e construções. 

Com esses componentes de um agente de aprendizagem por reforço implementados e 
testados, foram feitos experimentos utilizando o algoritmo de QL e DQL. De imediato, o 
algoritmo QL foi descartado como uma possibilidade viável de solução para o problema, 
uma vez que ele, em princípio, precisa armazenar todas as possibilidades do ambiente 
de jogo, e SC2 possui um número quase infinito de possibilidades. Em contrapartida, o 
DQL, por utilizar uma Rede Neural, consegue lidar com uma quantidade muito maior de 
possibilidades sem demandar tanta memória quanto um QL. As Redes Neurais são 
sistemas de memória inspirados no funcionamento de sistemas nervosos, composto de 
unidades, ou neurônios, que utilizam das conexões entre si para realizar o aprendizado 
de máquina (DEMUTH, BEALE e HAGAN, 1994). Foram feitos exaustivos testes de 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4200 

 

diferentes configurações de modelos DQL no mapa Simple64. A avaliação quantitativa 
dos agentes se deu através de gráficos gerados pela URNAI-Tools. Já a avaliação 
qualitativa foi feita ao observar as suas capacidades, como seu comportamento e 
habilidades, ao jogar contra um bot em nível very-easy do próprio SC2. 

Um exemplo de um desses experimentos pode ser visto na Figura 4, em que é mostrada 
a taxa média de recompensa de um agente ao longo de um treinamento de 680 partidas. 
Como pode-se notar, a recompensa começou relativamente alta e bastante irregular, 
uma vez que é característica dos algoritmos DQL iniciar o treinamento fazendo ações 
aleatórias, mas à medida que o algoritmo tenta aprender alguma estratégia de jogo sua 
recompensa rapidamente diminui, se estabilizando por volta de -600, sem tornar a subir. 
Além desse gráfico, analisou-se qualitativamente também os comportamentos e 
habilidades desse agente em dez partidas de teste, comprovando que o DQL não estava 
sendo capaz de resolver o problema, já que em boa parte dos testes ele não 
demonstrava nenhuma capacidade de reação ao ambiente, ficando apenas estático, 

sem tomar nenhuma ação. 

Sendo assim, três estratégias foram traçadas para tentar auxiliar na resolução desse 
problema: (1) o aprimoramento das ferramentas de avaliação quantitativa dos modelos 
de IA na URNAI-Tools, como a geração de mais relatórios e gráficos; (2) a 
implementação de novos algoritmos de aprendizagem por reforço, com o objetivo de 
analisar e selecionar algoritmos mais adaptados ao problema; (3) a simplificação do 
empacotador de ações, da função de recompensa e do interpretador de estado. Como 
novos algoritmos para serem implementados e avaliados, foram escolhidos o Double 
Deep Q-Learning (DDQL), um algoritmo derivado do DQL mais estável, e o Policy 
Gradient (PG),um algoritmo com uma abordagem diferente da família de algoritmos QL. 

Após a implementação das duas primeiras etapas, foram feitos experimentos utilizando 
o PG como algoritmo. No entanto, os resultados obtidos não foram melhores que com 
o DQL. Como pode-se ver na Figura 5, a taxa média de recompensa de um agente PG, 
ao longo de um treinamento de 2000 partidas, foi similar a obtida anteriormente, ficando 
por volta de -600. Além disso, ao analisar seu comportamento, foi possível observar o 
mesmo padrão após os testes com DQL: na maioria das situações o agente permanecia 

sem efetuar ações e sem reagir a estímulos do ambiente de jogo. 

Como a mudança de algoritmo não foi suficiente para alterar a performance do agente, 
foi implementada então a terceira estratégia posta, com o objetivo de simplificar todas 
as interfaces de comunicação que ele possui com o jogo. Sendo assim, o empacotador 
de ações TerranWrapper foi adaptado e simplificado, dando origem ao 
SimpleTerranWrapper, que diminuiu novamente o espaço de ações, dessa vez para 
apenas 34 (12 de construção, 13 de recrutamento, 3 de coleta, 5 de combate e uma 
diversa). 

Além disso, uma nova função de recompensa, chamada KilledUnitsReward, foi 
implementada na URNAI-Tools. Ela difere de sua predecessora por nunca atribuir 
recompensas negativas. Tal função se baseia principalmente na destruição de unidades 
inimigas, dando uma recompensa positiva, geralmente entre 10 e 200 (dependendo da 
pontuação atribuída pelo SC2 àquela unidade), sempre que alguma construção ou tropa 
é abatida, além de dar uma recompensa positiva de 5000 sempre que o jogo acaba em 
uma vitória do agente. Juntamente com a função de recompensa, foi implementado um 
novo interpretador de estado, denominado de Simple64GridState, para simplificar 
observações do jogo. Esse interpretador foiprojetado para que sua representação base 
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consistisse de uma matriz, ou um grid, com tamanho variado. Por exemplo, como 
apresentado na Figura 6, um pesquisador pode escolher criar um grid de tamanho 4x4 
no mapa Simple64, que tem tamanho 64x64. Sendo assim, cada uma das 16 posições 
do grid representará uma área de 16x16 unidades do mapa original. 

Por fim, para montar a representação total do Simple64GridState, vista na Figura 7, são 
criados dois grids, um para as unidades do agente (aliadas) e outro para as unidades 
inimigas, nos quais o valor de cada posição significa a quantidade de unidades naquela 
área do mapa. Além disso, alguns elementos numéricos também são adicionados à 
representação do jogo, como quantidade de recursos, tropas, trabalhadores e 
construções. Por fim, as matrizes que representam o grid são retratadas em uma 
sequência de números e acrescentadas a uma outra sequência de elementos 
numéricos, para serem utilizadas pelos algoritmos de aprendizagem por reforço. 

Após a implementação e teste dessas mudanças, foram feitos experimentos utilizando 
um modelo de aprendizagem por reforço com o algoritmo DDQL. Esse modelo foi 
composto por uma camada de entrada com 54 nós (representação do ambiente), duas 
camadas ocultas de 50 nós cada, e uma camada de saída de 34 nós (espaço de ações). 
Além disso, o modelo possui uma memória interna máxima de cem mil tuplas de 
estados, ações e recompensas, que vai sendo preenchida à medida que o agente 
interage com o ambiente. Caso sua memória esteja cheia, a nova tupla a ser inserida 
substitui a mais antiga. Tal memória serve como uma reserva de experiências, das quais 
o modelo se utilizará para aprender. Por fim, o modelo possui uma taxa de aprendizado 
de 0.001, um gamma de 0.99 e um decaimento epsilon de 0.0001% por passo do 
agente, todos elementos essenciais na definição de qualquer modelo baseado na família 
de algoritmos QL. Os experimentos realizados com esse modelo, por sua vez, 
demonstraram resultados positivos. Na Figura 8, pode-se constatar a recompensa 
média de um agente ao longo de um treinamento de 6000 partidas. É possível notar que 
no começo do treinamento ela varia muito, devido a aleatoriedade na escolha de ações, 
mas se mantém relativamente alta. Com o passar dos episódios ela vai caindo, à medida 
que o agente explora estratégias de jogo não tão favoráveis. Mas, por volta do episódio 
1000 ela começa a subir, e continua subindo até o episódio 6000. Esse comportamento 
demonstra que, aproximadamente no episódio 1000 o agente começou a aprender uma 
estratégia de jogo favorável, e que continuou a aperfeiçoá-la até o fim do treinamento. 

Além do gráfico da recompensa média, outros gráficos também podem ser utilizados 
para verificar o desempenho do agente, como por exemplo o da taxa de vitórias, visto 
na Figura 9. Esse gráfico segue um formato parecido com o anterior, alcançando mais 
de 50% de vitórias ao final. No entanto, esse valor de 50% não é de fato a porcentagem 
de vitórias que o agente teria ao jogar, uma vez que ela é calculada somando todas as 
vitórias e as dividindo pelas 6000 partidas de treino. Ou seja, cerca de metade das 
partidas de treino resultaram em vitórias, mas essas estão desproporcionalmente 
agrupadas no final do treino, enquanto que no começo há predominantemente derrotas. 
Sendo assim, para poder analisar mais efetivamente o desempenho do agente, uma 
fase de avaliação foi efetuada após o treinamento. Nessa fase, o agente jogou tomando 
decisões baseadas somente no que já tinha aprendido anteriormente (sem o processo 

de aprendizagem), durante 1000 partidas contra o mesmo bot em nível very-easy. 

A recompensa média do agente nessa fase de avaliação pode ser vista na Figura 10. A 
primeira vista pode parecer que o desempenho está caindo, mas a média de 
recompensa obtida após 1000 partidas de avaliação (8000) é muito maior que a obtida 
ao longo das 6000 partidas de treinamento (5200), demonstrando que ele aprendeu a 
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maximizar sua recompensa. Além disso, a taxa de vitórias, vista na Figura 11, corrobora 
com a ideia de que a performance do agente é maior do que as expostas nos gráficos 
de treinamento, uma vez que ele alcançou uma média de 98,8% de vitórias contra um 
bot em nível very-easy na avaliação, taxa maior que os 50% atingidos no treinamento. 

Por fim, esse agente foi também avaliado qualitativamente através da observação de 10 
partidas. Esta análise revelou que ele aprendeu a começar o jogo construindo 
rapidamente estruturas de fabricação de tropas, para poder criar uma força de combate, 
bem como recrutando novos trabalhadores, para acelerar a sua taxa de coleção de 
recursos e aumentar sua economia. Após construir Quartéis, estruturas típicas da raça 
Terrano usadas para recrutar unidades de combate básicas, o agente começa a recrutar 
diversas unidades do tipo Marine, uma das unidades de combate mais baratas e 
eficientes dos Terranos. Esse processo continua até ele acumular uma quantidade 
considerável de tropas, geralmente entre 6 e 10 Marines, e então as manda para o 
ataque. 

Esse tipo de estratégia é conhecida por jogadores de SC2 como Rush, uma tática na 
qual tropas baratas são rapidamente produzidas e enviadas para atacar, numa tentativa 
de romper a cadeia de produção e a economia do adversário, impedindo-o de crescer e 
forçando-o a desistir da partida. Em raras ocasiões, foi observado também a capacidade 
do agente de construir estruturas mais complexas, como Fábricas e Estaleiros Siderais, 
e recrutar unidades de combate mais sofisticadas, como Siege Tanks, Medivacs, 
Marauders e Hellions. Demonstrando que ele começou a aprender a diversificar sua 
força de combate, mas que não houve necessidade de fazê-la, já que aprendeu uma 

estratégia baseada em produção rápida de tropas baratas. 

Outro comportamento que demonstra a aprendizagem do agente, é o fato de esperar 
uma certa quantidade de tropas ser recrutada no começo do jogo antes de iniciar seu 
primeiro ataque. Isso corrobora com a visão de que, através da tentativa e erro, ele foi 
capaz de perceber que, nesse contexto estratégico, é mais vantajoso juntar uma 
quantidade significativa de tropas e enviá-las de uma vez do que fazer um ataque 
prematuro enviando unidades individualmente. Essa estratégia é corroborada pelo 
conhecimento humano do ambiente de SC2, já que nesse ambiente várias unidades 
formam uma tropa de ataque mais coesa e poderosa, melhorando assim suas chances 
de suceder em seu objetivo de destruir o máximo de unidades e construções inimigas 
possível. 

Além dos resultados descritos acima, o avanço desse plano de trabalho acarretou no 
desenvolvimento e aprimoramento da biblioteca URNAI-Tools. Como fruto do 
desenvolvimento dessa biblioteca, um artigo científico foi aceito e será publicado no XIX 
Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGAMES 2020) descrevendo 
a biblioteca, suas funcionalidades, e seus resultados (ARAUJO et al, 2020, no prelo). 

 
Conclusão 

 
Este trabalho apresentou os resultados desenvolvidos ao realizar experimentações com 
técnicas de aprendizagem por reforço no ambiente de StarCraft II. Os principais 
resultados obtidos foram: a aprimoração da biblioteca modular de aprendizagem por 
reforço URNAI-Tools e sua futura publicação como um artigo científico no XIX Simpósio 
Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital; o desenvolvimento de um método de 
treinamento de um agente de aprendizagem por reforço capaz de ganhar em 98,8% das 
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partidas contra um bot na dificuldade very-easy do StarCraft II; a descoberta que os 
algoritmos de aprendizagem por reforço Deep Q-Learning e Policy Gradient não 
obtiveram desempenhos satisfatórios nos experimentos realizados. No entanto, é 
possível que isso tenha ocorrido em razão da representação do ambiente e da função 
de reforço utilizadas, e não necessariamente devido às características dos algoritmos. 

Mais especificamente, a metodologia bem sucedida encontrada consistiu em: simplificar 
o espaço de ações do agente, transformando micro-ações em macro-ações; simplificar 
também a representação de estado, melhorando a representação de elementos 
espaciais; e otimizar a função de recompensa, dando um foco maior ao reforço de 
comportamentos positivos. Vinculando, então, essas estratégias ao uso do algoritmo de 

aprendizagem por reforço Double Deep Q-Learning. 

Por fim, com um modelo de combate para StarCraft II validado, pretende-se continuar a 
dar suporte e aprimorar a biblioteca URNAI-Tools, bem como continuar a fazer 
experimentos em dificuldades progressivamente maiores, com o objetivo de criar 
modelos de combate cada vez mais inteligentes, fazendo ajustes nos métodos e 
tecnologias adotadas quando necessário. 
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Figuras 1, 2 e 3 
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Figuras 4 e 5 
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Figuras 6 e 7 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4208 

 

 

 

Figuras 8 e 9 
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Figuras 10 e 11 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Instrumentos Digitais de Coleta de Dados para Avaliação 

em Museus 

Resumo 

Museus buscam estabelecer comunicações eficientes e eficazes com seus públicos. A 
pesquisa de público precisa fazer parte do cotidiano dos museus e não apenas em 
atividades esporádicas, pois seus públicos estão em constante evolução. Amaral (2019) 
projetou um software para coletar dados sobre o perfil dos públicos que visitam o Museu 
Câmara Cascudo e facilitar a condução contínua da pesquisa de público nesse museu. 
Como continuidade, este trabalho apresenta o desenvolvimento deste software e sua 
avaliação com a participação de visitantes do museu dentro do setor expositivo. Buscou-
se desenvolver um software flexível para uso em diferentes dispositivos, de fácil 
atualização das questões de pesquisa e com resultados salvos para facilitar diferentes 
análises futuras. O software foi avaliado por um teste de usabilidade que analisou a 
conclusão da coleta de dados, o tempo necessário, dúvidas e desconfortos dos 
visitantes em relação às perguntas. Todos os 11 participantes conseguiram completar 
a tarefa com sucesso em média de 3 minutos. Alguns participantes enfrentaram 
dificuldades relacionadas com a familiaridade com a tecnologia que facilmente foram 
superadas, sem impacto significativo para a experiência do visitante. Este software 
demonstrou ser uma ferramenta com potencial para apoiar a pesquisa de públicos no 
museu de forma contínua. 
 

Palavras-chave: museu. pesquisa de público. avaliação de software. 

TITLE: Software for Audience Research at the Câmara Cascudo Museum 

Abstract 

Museums seek to establish efficient and effective communications with their different 
publics. Audience survey needs to be part of museums daily life and not just sporadic 
activities, because their audiences are constantly evolving. Amaral (2019) designed a 
software to collect data about visitors’ profile of the Câmara Cascudo Museum and 
facilitate continuous audience survey execution in this museum. As a continuity, this work 
presents the development of this software and its evaluation with the participation of 
museum visitors within the exhibition sector. The developed software is flexible for use 
on different devices, with easy updating of survey questions, and with saved results to 
facilitate different future analyzes. The software was evaluated with a usability test that 
analyzed completion of data collection, time required, visitors’ doubts and discomforts 
regarding questions. All of participants successfully completed the task in 3 minutes on 
average. Some participants faced difficulties related to familiarity with technology that 
were easily overcome, with no significant impact on the visitor's experience. The software 
was validated as a tool with potential to support continuously audience survey at the 
Câmara Cascudo Museum. 
 
Keywords: museum. audience research. software evaluation. 
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Introdução 

Com o passar dos anos, os museus deixaram de ser apenas ambientes contemplativos 
e expositivos, e passaram a ser também ambientes relacionados à criação, 
comunicação, reflexão e produção de conhecimento para todos os seus visitantes, 
incluindo a comunidade científica (BORGES et al., 2012; BOYLAN, 2004). Com isso o 
diálogo entre essas instituições e a sociedade tem se tornado crucial para o 
desenvolvimento e reconhecimento dos museus, tendo a comunicação ganhado 
destaque nesses ambientes. Desenvolver essa comunicação entre museu e sociedade 
de forma efetiva e eficaz é um desafio para as instituições museológicas (CURY, 2005; 
CURY, 2015), uma vez que é preciso conhecer seus públicos para a realização de uma 
comunicação de qualidade. Os visitantes de museus não se caracterizam por um grupo 
específico, que compartilham das mesmas características sociais, econômicas e 
culturais, mas sim por grupos variados, distintos na forma de pensar, agir e interagir 
(CÂNDIDO, 2014). Cury (2005) acredita que avaliar esses grupos variados ajuda as 
instituições a compreenderem o modo de prosseguir seu trabalho. Essas avaliações 
podem permitir a construção de estratégias que atraiam um novo público, como também 
uma programação com divulgação prévia e adequada. É por meio das avaliações de 
públicos que os museus conseguem compreender o perfil de seus públicos e se planejar 
a curto e longo prazo. Ignorar a diversidade de público de museus pode provocar o seu 
desgaste e obsolescência (CÂNDIDO, 2014). Os estudos sobre os públicos de museu 
além de contribuir para que o museu conheça quem o visita, permite que este verifique 
se suas propostas estão atendendo as expectativas da sociedade (PAULA, 2013). A 
pesquisa de público tem uma importância crucial para orientar a oferta de serviço de 
museus que, hoje em dia, faz parte da agenda de pesquisa recente de Museologia no 
Brasil (KÖPTCKE, 2012; CUTRIM, 2014; CURY, 2015). Trabalhos prévios relatam 
pesquisas de público para elaborar perfis de visitantes em museus, porém são esforços 
pontuais que ocorreram apenas em momentos específicos (BRAGA, 2002; ALMEIDA, 
2004; GUAPO, 2009; CORRÊA, 2010). Existem três atividades gerais na pesquisa de 
público: coleta, análise e relato dos resultados. Essas atividades costumam ser 
demoradas, custosas e até mesmo complexas. Portanto, se faz necessário buscar 
maneiras de viabilizar a realização contínua dessas atividades na realidade de museus. 
Uma forma de tornar essas três etapas da pesquisa de público eficaz é a utilização de 
Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC’s), uma vez que elas possibilitam a 
redução de custos, agilizam o processo e facilitam a gestão de museus. No entanto, as 
TIC’s têm sido pouco utilizadas em museus com a finalidade de pesquisar perfil de 
visitantes. Nessa realidade, o Museu Câmara Cascudo (MCC) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) tem buscado formas de melhorar sua gestão e manter 
a qualidade dos serviços ofertados à sociedade. Uma iniciativa importante nesta direção 
é dar mais atenção à avaliação de públicos. Atualmente, suas pesquisas de públicos 
têm sido eventuais e ainda podem apoiar melhor a gestão do museu. Elas não 
costumam ser realizadas com frequência porque a coleta e a análise de dados são 
completamente manuais com apoio de ferramentas analógicas e não integradas, 
exigindo tempo e recursos consideráveis. Tipicamente um questionário em papel é 
preenchido; seus dados são manualmente inseridos em uma tabela; para então realizar-
se análise manual de muitos dados obtidos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento 
e a avaliação de um software web em forma de questionário digital para coletar dados 
dos públicos que visitam o MCC. Deste modo, ele pode facilitar a coleta contínua de 
dados para conhecer os diferentes públicos deste museu, que mudam com o tempo. 
Isso contribui para a gestão das atividades do museu de modo a atender 
adequadamente seus públicos. 
 
Metodologia 
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O software para coleta de dados de públicos do MCC foi construído por um processo de 
desenvolvimento em cascata. A programação foi realizada com base nos requisitos e 
projeto de interface definidos por Amaral (2019). Depois, o software foi implantado num 
servidor web do Instituto Metrópole Digital para realização de testes. Primeiro, o 
desenvolvedor realizou testes manuais exploratórios para identificar e corrigir erros. 
Depois, o software passou por um teste de usabilidade. No teste de usabilidade (RUBIN; 
SHIRK, 1996; GOODMAN et al., 2012), os visitantes do MCC foram abordados durante 
a visitação do museu no interior do setor expositivo. Eles foram convidados a participar 
espontaneamente desta avaliação. Todas as pessoas convidadas aceitaram participar. 
O preenchimento do questionário usando o software desenvolvido ocorreu em um tablet 
Samsung com tela de 10.1 polegadas, modelo SM-T531, com Android 5.0.2, acessando 
a rede wi-fi disponível gratuitamente aos visitantes do museu. A coleta de dados foi 
realizada em dois dias: em uma quinta-feira e um sábado. Depois de ouvir explicações 
sobre os objetivos da avaliação e manifestar por escrito o consentimento livre e 
esclarecido, cada participante individualmente respondeu às perguntas pré-teste: (1) 
você já respondeu formulários online? e (2) Costuma utilizar tecnologias da informação 
como WhatsApp, e-mail e Facebook? Em seguida, o visitante preencheu o questionário 
usando o tablet dentro do ambiente expositivo do MCC para ser exposto a condições 
reais de visitação. Por fim, ele respondeu às perguntas pós-teste: (1) O que você achou 
da experiência de preencher este questionário? (2) O que gostou? O que não gostou? 
(3) Você sentiu alguma dificuldade? (4) Teve alguma dúvida? (5) Tem alguma sugestão 
de melhoria? e (6) Você achou alguma pergunta constrangedora? As falas do visitante 
foram gravadas em áudio com um smartphone pelo software Easy Voice Recorder. A 
interação com o software foi gravada em vídeo do que apareceu na tela do tablet pelo 
software AZ Screen Recorder. Algumas anotações sobre o contexto foram feitas pelos 
avaliadores durante a observação de uso do software para serem consideradas na 
análise. Durante a análise dos dados coletados, foram ouvidas as gravações dos áudios 
e assistidos os vídeos de interação para identificar os seguintes aspectos: (1) quantos 
usuários conseguiram completar com sucesso o questionário; (2) quanto tempo foi 
necessário para concluir seu preenchimento; (3) que dúvidas os usuários tiveram; e (4) 
houve desconforto em responder o questionário. 
 
Resultados e Discussões 

 
Amaral (2019) projetou um software para coletar dados sobre os perfis de públicos do 
Museu Câmara Cascudo. Sua solução possui quinze perguntas (p. 37-39): 1. Você se 
considera? Homem, Mulher e Outros. 2. Qual a sua idade? 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 
20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 64 anos e Mais de 65 
anos. 3. Em qual país você mora? Brasil e Informe outro país. 4. Em qual cidade você 
mora? Selecione cidade – estado. 5. Você se considera da etnia ou cor? Amarelo, 
Branco, Indígena, Negro, Pardo e Outros. 6. Qual o seu nível de escolaridade? Ensino 
fundamental incompleto, Ensino fundamental completo, Ensino médio incompleto, 
Ensino médio completo, Ensino superior incompleto, Ensino superior completo e Pós-
graduação. 7. Qual área você estuda ou se formou? Ciências agrárias; Ciências 
biológicas; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas, letras e arte; Ciências da 
saúde; Ciências sociais aplicadas; Engenharias e Outra. 8. Qual sua profissão? 
(resposta aberta). 9. Qual a sua renda familiar? Até 2 salários mínimos, Entre 2 e 4 
salários mínimos, Entre 4 e 10 salários mínimos, Entre 10 e 20 salários mínimos e Acima 
de 20 salários mínimos. 10. Nos últimos dois anos, quantas vezes você visitou algum 
museu? Esta é a primeira vez, Entre 2 e 5 vezes, Entre 5 e 10 vezes e Mais de 10 vezes. 
11. Quantas vezes você já visitou algum museu? Esta é a primeira vez, Entre 2 e 5 
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vezes, Entre 5 e 10 vezes e Mais de 10 vezes. 12. E o MCC, quantas vezes você já 
visitou? Esta é a primeira vez, Entre 2 e 5 vezes, Entre 5 e 10 vezes e Mais de 10 vezes. 
13. Porque você está nos visitando? Para nos conhecer, por lazer em geral, 
acompanhando alguém, conhecer nossas novidades, visitar alguma exposição 
específica, participar de algum evento, realizar estudo/pesquisa ou outros motivos. 14. 
Quem te acompanha durante a visita? Estou só, cônjuge, família, amigos, grupos 
organizados e outros. 15. Como ficou sabendo do museu? Redes sociais, TV / rádio / 
jornal, notícias na internet, site do museu, panfletos, amigos / familiares e outros. 
Compreendidos os requisitos definidos por Amaral (2019), a primeira preocupação 
neste trabalho foi analisar em quais dispositivos o software seria utilizado no dia a dia 
do MCC: smartphone, tablet, desktop, dentre outras opções. O museu não dispõe de 
uma quantidade significativa de dispositivos de um mesmo tipo. Além disso, quando 
algum deles apresentar defeito, o tempo para reparo tende a ser significativo e até nunca 
ocorrer. A substituição por novos dispositivos também costuma ser desafiadora por 
restrições financeiras e burocráticas. Nesse contexto, o software de coleta de dados de 
públicos do MCC precisa ser bastante flexível para ser utilizado com qualquer dispositivo 
que estiver disponível, até para permitir que mais visitantes sejam consultados ao 
mesmo tempo. Essa flexibilidade é fundamental para que a pesquisa de público possa 
ser realizada de forma contínua sem ser prejudicada por defeitos ou falta de um 
dispositivo específico. Portanto, o software de coleta de dados de públicos do MCC foi 
desenvolvido como um sistema web dividido em uma parte cliente e outra parte servidor. 
A parte cliente pode ser utilizada facilmente em navegadores web de vários dispositivos. 
Já a parte servidor poderia ser hospedada no mesmo servidor web que hospeda o site 
do MCC. Outra vantagem dessa abordagem é manter todos os dados coletados 
reunidos em um mesmo banco de dados no servidor para facilitar sua utilização futura 
e manutenção. A organização dos dados coletados foi outra questão fundamental no 
desenvolvimento deste software para (1) facilitar análises futuras, (2) viabilizar a 
evolução do questionário proposto e (3) poder ser utilizado para outras pesquisas de 
público no MCC. Dados em meio digital podem ser facilmente analisados futuramente 
com apoio de algum software se estiverem organizados adequadamente. É preciso 
identificar cada resposta para cada pergunta do questionário fornecida por um visitante 
em uma data. Isso oferece as condições necessárias para realização de vários tipos de 
análises com vários objetivos em pesquisas de públicos: cálculos, comparações, 
geração de gráficos e assim por diante. As perguntas e possíveis respostas poderiam 
ser definidas diretamente nas páginas web do software. Contudo, isso dificultaria a 
evolução do questionário e o reuso do software em outras pesquisas de público. Uma 
abordagem mais interessante é salvar em banco de dados a definição do questionário, 
com suas perguntas e possíveis respostas. É mais fácil e rápido editar, acrescentar e 
remover perguntas e respostas de um questionário definido em banco de dados do que 
definido em páginas web. Essa abordagem também permite utilizar o mesmo software 
para realizar pesquisas de público com novos questionários apenas atualizando o banco 
de dados. A definição de um questionário no banco de dados possui uma descrição e 
um conjunto de perguntas. Cada pergunta pode possuir um conjunto de possíveis 
respostas. Quando um visitante responder a uma pesquisa de público, sua resposta 
estará vinculada a determinado questionário contendo um conjunto de respostas a 
perguntas. A Figura 1 ilustra o modelo de dados utilizado. O banco de dados utilizado 
foi o MariaDB, em um servidor web XAMPP. A parte cliente do sistema web foi 
desenvolvida com tecnologias padrão como HTML, CSS e JavaScript, em conjunto com 
bibliotecas como BootStrap e JQuery. Dentre outras questões, a biblioteca BootStrap 
facilitou o desenvolvimento de páginas web responsivas, ou seja, que se adaptam 
melhor a telas de diferentes tamanhos. Isso é importante porque este software será 
utilizado em diversos dispositivos no MCC. Foi necessário definir tamanhos e posições 
específicas em CSS para elementos das páginas web nas três principais plataformas: 
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smartphone, tablet e desktop. As imagens utilizadas foram salvas no formato vetorial 
SVG para serem redimensionáveis mantendo a qualidade e ocuparem pouco espaço de 
armazenamento. A quantidade de imagens foi reduzida porque vários elementos visuais 
decorativos previstos no projeto foram definidos diretamente em HTML e não em 
imagens específicas. Por exemplo, o cabeçalho da pergunta foi desenhado diretamente 
em HTML e CSS a partir da definição do questionário presente no banco de dados. 
Deste modo, ao modificar-se o questionário no banco de dados não será necessário 
alternar o software, nem suas figuras, facilitando a evolução do questionário ao longo 
do tempo e o reuso do software em outros questionários. Após o desenvolvimento do 
software, ele foi hospedado em um servidor web de testes 
(http://ihcdev.imd.ufrn.br/questionario/) equivalente àquele em que o site do museu está 
hospedado. Foram realizados testes exploratórios via smartphone, tablet e desktop para 
verificar se a navegação pelas telas de interface estava funcionando e se o sistema 
estava salvando as respostas ao questionário como esperado. Problemas pontuais 
foram identificados e corrigidos. Neste momento, tinha-se um software funcional em 
condições ideais, sendo utilizado pelos próprios desenvolvedores num ambiente com 
internet estável e com boa velocidade. Como este software se comportaria nas 
condições reais do Museu Câmara Cascudo? Ele funcionaria satisfatoriamente na 
internet wi-fi disponível no museu? A dinâmica do ambiente expositivo prejudicaria o 
preenchimento do questionário? Os visitantes reais do museu teriam dificuldades em 
utilizar o software e preencher o questionário? Questionamentos como esses apontam 
para a necessidade de avaliar a usabilidade do software desenvolvido. O teste de 
usabilidade foi realizado com a participação de 11 visitantes do MCC, destes 3 são 
homens e 8 são mulheres. A grande maioria costuma usar tecnologia da informação 
com frequência para participar de redes sociais, ler notícias, ler e-mail e semelhantes. 
Apenas um visitante alegou não usar nenhum tipo de tecnologia da informação e outro 
utiliza apenas o e-mail. Um pouco mais da metade dos participantes (7 pessoas) já 
responderam a questionários eletrônicos anteriormente, isto é, já tiveram alguma 
experiência com tarefa semelhante àquela solicitada. Os participantes tinham entre 30 
e 59 anos, com pelo menos o ensino superior completo (exceto um participante com 
ensino fundamental incompleto) e estavam acompanhados na visitação por amigos, 
família e, alguns deles, crianças pequenas. Todos os participantes conseguiram concluir 
satisfatoriamente o preenchimento do questionário usando o software desenvolvido. A 
falta de conhecimento e experiência de alguns participantes com o tablet trouxe algumas 
dificuldades para avançar na tarefa, porém o apoio de um acompanhante mais 
experiente com a tecnologia foi suficiente para superá-la rapidamente. Adultos 
acompanhados de crianças pequenas conseguiram administrar bem os cuidados com 
a criança e o preenchimento do questionário. Eles não apresentaram dificuldades para 
participar da pesquisa de público usando o software desenvolvido. Crianças um pouco 
maiores inclusive se envolveram nas respostas do questionário junto com os seus 
responsáveis. Em média, os participantes levaram 3 minutos (179.7 segundos) com um 
desvio padrão de 1 minuto e 10 segundos. Quatro participantes (36%) precisaram de 
mais tempo do que a média para concluir o preenchimento de questionário. A maioria 
destes tinha entre 50 e 59 anos de idade. Todavia, a idade não foi um fator determinante, 
pois alguns participantes mais jovens também precisaram de mais tempo do que a 
média e vice-versa. Os adultos acompanhados de crianças não demonstraram 
desempenho pior do que os demais. A necessidade de ajuda com a tecnologia 
influenciou algumas vezes, mas também não foi determinante para o tempo de 
execução ter ficado acima da média. O tempo que cada participante pensou sobre as 
perguntas para definir suas respostas parece ser a principal razão das diferenças no 
tempo de conclusão da tarefa de responder o questionário. Algumas pessoas costumam 
pensar mais tempo do que outras antes de responder. Outras levam mais tempo para 
ler um texto e lembrar do que sabe a respeito. Essas diferenças são naturais na 
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percepção e cognição humana. A opinião dos participantes sobre a experiência de 
participar desta pesquisa de público usando o software desenvolvido foi muito positiva. 
Vários participantes afirmaram que gostaram de usar o software, ainda que tenham tido 
pouca experiência anterior com a tecnologia. Foi fácil, simples, objetivo e com boa 
organização visual. Quase todos disseram gostaram de usar o software, mas um deles 
manifestou ser um desafio porque não estava acostumado a usar um tablet. Nenhum 
participante reportou dificuldade após ter concluído o preenchimento do questionário, 
mesmo aqueles que receberam ajuda para avançar. Isso provavelmente ocorreu porque 
as eventuais dificuldades foram rapidamente resolvidas e se tornaram pouco 
significativas. Ninguém verbalizou dúvida sobre como usar o software e sobre as 
perguntas e opções de resposta quando questionados a respeito. Uma pessoa sugeriu 
uma melhoria para a interface. Na tela de confirmação, o usuário pode corrigir sua 
resposta a uma pergunta, voltando para a tela da pergunta com sua resposta 
preenchida. Após a correção da resposta, deveria ser possível voltar diretamente para 
a tela de confirmação sem percorrer todas as perguntas seguintes novamente. Outra 
sugestão foi incluir uma pergunta sobre a opinião dos visitantes sobre o pagamento de 
ingresso para auxiliar na sua manutenção. Atualmente não existe cobrança de ingresso 
no MCC. Apenas um visitante manifestou algum constrangimento quando questionado 
sobre as perguntas realizadas. Ele se incomodou em ter que reconhecer que não 
conhecia o museu mesmo tendo nascido e morado toda sua vida na cidade onde se 
localiza o museu. Ninguém manifestou incômodo com perguntas possivelmente 
delicadas para algumas pessoas como idade e renda familiar. A Tabela 1 apresenta os 
principais dados coletados dos participantes. 
 
Conclusão 

 
Amaral (2019) apresentou o projeto de um software para coleta de dados de pesquisa 
de público para o Museu Câmara Cascudo (MCC). Como continuação do trabalho de 
Amaral, este trabalho apresentou o desenvolvimento do software projetado e avaliou 
seu uso no contexto real do MCC. Essas atividades de desenvolvimento e avaliação do 
software podem ser consideradas como parte do processo de design iniciado por 
Amaral, que ainda pode continuar com o acompanhamento do uso do software quando 
for implantado no MCC. Além dos requisitos previstos por Amaral, o desenvolvimento 
do software de coleta de dados de públicos do MCC considerou algumas questões 
importantes: dados estruturados, reuso do software e responsividade da interface. 
Deste modo, o software tem maiores condições de apoiar a pesquisa de público no MCC 
de forma contínua, acompanhando a evolução natural do MCC e da sociedade. O 
software desenvolvido foi avaliado por um teste de usabilidade com 11 visitantes dentro 
do setor expositivo do museu usando um tablet. Essa avaliação demonstrou que o 
software é funcional dentro do ambiente esperado, com dispositivos e rede wi-fi 
disponíveis no MCC. Todos os participantes conseguiram preencher o questionário por 
meio do software com sucesso. As poucas dificuldades que surgiram foram pela falta 
de familiaridade com a tecnologia, em particular sobre o uso do Android em tela sensível 
ao toque. Essas dificuldades foram rapidamente superadas com ajuda de 
acompanhante dos visitantes. Deste modo, os funcionários do museu terão papel 
importante para estimular e apoiar os visitantes a participarem da pesquisa de público 
do MCC com este software. O tempo médio para completar o questionário usando o 
software foi de 3 minutos, um minuto a mais do que na avaliação do respectivo protótipo 
desenvolvido por Amaral. Ainda assim, este parece ser um tempo aceitável perante os 
benefícios para a gestão do museu. Amaral projetou o software para coleta de dados de 
públicos do MCC privilegiando a usabilidade. O software desenvolvido conforme sua 
proposta foi validado com visitantes do museu em contexto real neste trabalho. Assim, 
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ele pode ser uma ferramenta útil para os gestores do MCC. Como ele é flexível, pode 
também ser adaptado para outros museus. Esse trabalho configura-se, então, como um 
importante passo para tornar viável a execução contínua de pesquisas de públicos em 
museus. Trabalhos futuros devem continuar desenvolvendo tecnologias de informação 
e comunicação com boa usabilidade que possam oferecer apoio para o restante do 
processo na pesquisa de públicos em museus, em particular na análise e no relato dos 
resultados. 
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Figura 1 - Diagrama de Classes 
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Tabela 1 - Tabela de perguntas 
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TÍTULO: Desenvolvimento de oficinas formativas para professores que ensinam 

Matemática no RN 

Resumo 

Este trabalho apresenta o relatório do plano de trabalho desenvolvimento de oficinas 
formativas para professores de matemática. O documento discorre sobre a forma como 
aconteceram as formações, as necessidades observadas acerca de Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) presentes no âmbito educacional e, por 
fim, habilidades adquiridas e contribuições realizadas pelo bolsista. 
 
Palavras-chave: Oficinas formativas, TDIC, Matemática. 

TITLE: Development of training workshops with teachers who teach mathematics in RN 

Abstract 

This paper presents the report of the work plan development of training workshops for 
mathematics teachers. The document discusses the way the training took place, the 
needs observed about Digital Technologies of Information and Communication (TDIC) 
present in the educational scope and, finally, skills acquired and contributions by the 
fellow. 
 

Keywords: Training workshops, TDIC, Mathematics. 

Introdução 

A evolução da sociedade traz consigo mudanças tecnológicas no contexto geral de 
desenvolvimento de seus indivíduos. Devido a essas mudanças as pessoas acabam por 
ter que trabalhar em sua área específica aplicando essas mudanças tecnológicas e isto, 
por muitas vezes, causa dúvidas em profissionais da Educação Matemática que 
diversas vezes direcionaram sua atenção ao trabalho com meios que, no contexto atual 

da sociedade, podem ser denominados arcaicos (lápis, papel, quadro negro). 

Quando mencionamos tecnologia nesse nicho, estamos falando de tecnologias 
educacionais, as conhecidas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 
que estão cada vez mais inseridas no contexto educacional. No entanto, a utilização 
delas ainda é uma difícil realidade em Educação Matemática. Além disso, a forma atual 
como as aulas ocorrem não mostra resultados realmente eficientes, já que segundo 
dados do QEdu, apenas 21% dos alunos do RN do último ano do Ensino Fundamental 
I (5º ano) possuem o aprendizado matemático apropriado [QEdu 2020]. Esses dados 
trazem consigo dúvidas sobre como o ensino matemático está sendo proposto aos 
discentes, o que nós leva a pensar em alternativas diferentes das arcaicas. Melo et al. 
(2017) destacam que “as TDIC podem proporcionar desde um ambiente de interação e 
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colaboração entre pessoas, a experiências com atividades interativas em que o aprendiz 
explora conceitos disciplinares como os da Matemática.”. Tais características fruem em 
favor do seu uso, especialmente, ao se tratar de uma disciplina que inspira desafios na 
Educação Brasileira. Apesar disso, devido ao desconhecimento ou por problemas de 
compreendê-las, essas tecnologias acabam por ser consideradas complexas para 
alguns docentes, o que sistematicamente resulta na existência do receio em utilizá-las. 

Apesar disso, as dificuldades dos professores estão além do aspecto da tecnologia 
educacional. Pesquisa de Silva et al. (2018) expõe, a partir da análise de propostas de 
aulas com uso de TDICs que os docentes que lecionam Matemática possuem 
dificuldades, até mesmo, de ordem pedagógica e conceitual. A partir disto, é perceptível 
o surgimento de demandas formativas, tais como: elaboração de planos de aula que se 
utilizem da dinamicidade que surge a partir das TDICs; utilização de Objetos de de 
Aprendizagem (OA), para auxiliar na compreensão do aluno em determinados assuntos. 

Desta forma, a equipe da Plataforma Objetos de Aprendizagem para Matemática 
(OBAMA) utiliza a própria plataforma, em formações idealizadas e executadas pela 
equipe, auxiliando professores a criar planos de aula e sequências de ensino em que 
se utilizem OAs. As formações têm caráter presencial e são realizadas pelo grupo tanto 
no próprio prédio do Instituto Metrópole Digital (IMD) quanto em outros lugares que as 
solicitam. As oficinas possuem duração de 4 horas e seu objetivo geral é explanar a 
utilização da funcionalidade principal da plataforma, que seria a criação de um Plano de 
Aula colaborativo com a utilização de um OA à escolha do docente. Na próxima seção 
algumas das formações realizadas pelo grupo serão exibidas de forma mais descritiva. 

 
Metodologia 

 
Em razão de os membros da Equipe OBAMA possuírem diversas formações, trataremos 
de duas em específico que possuem situações com grande contraste em relação ao seu 
ambiente mas que apresentaram similaridade positiva em seus resultados. 

A primeira formação ocorreu no período de 21 de maio de 2019, em Pureza, município 
do RN, onde o grupo possuía a tarefa de lecionar uma formação sobre a plataforma. 
Tivemos que nos adaptar a um cenário o qual não possuíamos computadores 
disponíveis para uso dos professores, logo nos utilizamos do material que tínhamos em 
mãos. Esses materiais são remanescentes do projeto Um Computador por Aluno (UCA), 
cujo o objetivo é intensificar as TDICs nas escolas públicas, cedendo computadores 
portáteis aos alunos da escola [FNDE 2020]. Após testar as máquinas reunimos as 
funcionais e nos deslocamos à câmara municipal de Pureza, onde ocorreu a formação, 
pois lá possui conexão estável com a internet. A formação teve início com a 
apresentação da equipe e da plataforma e em seguida ocorreu a provocação inicial, em 
que os participantes são confrontados com frases que costumam passar em suas 
mentes durante seu dia a dia como docente, como por exemplo, “Os meninos de hoje 
só querem estar no celular” ou “Já tentei até jogo”. Daí, seguimos para a proposta da 
elaboração de um Plano de Aula para cada participante. Situamos os envolvidos na 
definição de OA e na inserção dessa ferramenta no ensino matemático, citando suas 
implicações e benefícios. Passamos então, para apresentação da plataforma, citando 
seu embasamento teórico e partindo para a mão na massa, seguindo o passo a passo 
da elaboração de um Plano de Aula colaborativo fazendo uso de um ou mais OAs. Ao 
final, temos a exposição de cada plano elaborado, por seus respectivos autores, e 
fechamos socializando insights e opiniões sobre cada um deles. 
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A segunda formação, desta vez sobre práticas colaborativas com Google Drive, ocorreu 
em 06 de junho de 2019. Diferente da primeira formação, esta ocorreu em uma 
instituição privda de ensino superior - Universidade Potiguar (UnP) - e o local cedido foi 
um laboratório da universidade, onde havia todos os matérias necessários para a 
formação. A princípio nos apresentamos e perguntamos sobre o perfil da cada 
participante. Partimos então para práticas com o uso do Pear Deck, em que os 
participantes realizaram pequenas atividades para conhecer o seu funcionamento, 
desenhando num slide colaborativo, exibindo e explicando o mesmo após o término do 
tempo de desenho, e avaliando também de forma colaborativa a atividade. Tendo 
apresentado depois a forma como tais atividades foram criadas, partimos para a 
apresentação dos objetivos da formação que envolviam: Refletir sobre a relação entre 
TDICs com práticas colaborativas e inovadoras de ensino e aprendizagem; Listar 
exemplos de uso do Google Drive baseados na colaboração e produção multimídia e 
Realizar atividades com ferramentas do Google Drive. Situamos os envolvidos, em 
pontos importantes e teorias advindas de um mundo com maior acesso a tecnologia, 
como os 4 Cs (Comunicação, Colaboração, Criatividade e Criticidade). Citamos a 
aparição de tais mudanças na proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 
por fim, aproveitamos o gancho dado pelo conceito de colaboratividade para apresentar 
como o Google Drive possui suporte a esse tipo de trabalho, além de falar brevemente 
sobre sua criação e funcionalidades. Dividimos então os participantes em equipes e as 
atividades em 4, sendo elas a Criação e edição de Documentos, onde pedimos que os 
participantes construíssem um poema de forma colaborativa; A criação de 
apresentações de Slides com o drive, alterando templates, cores, adicionando imagens 
e tornando-os interativos; A criação de um slide colaborativo entre os participantes, 
unindo os que haviam sido feitos na atividade anterior; E por fim, os envolvidos tiveram 
de elaborar um Plano de Aula onde o conteúdo abordado seria semelhante com o da 

formação, revisando todos os processos vistos até então. 

A partir das formações o grupo OBAMA foi constatado que há um interesse dos 
professores por formações que os integrem as TDICs em sua vida acadêmica. Então 
deu-se a criação do Grupo de Trabalho (GT) Data Science que possui o objetivo de 
levantar dados sobre demandas formativas dos professores de Matemática do RN, em 
específico do Ensino Fundamental. Para isso prosseguimos ao levantamento dos dados 
educacionais por meio de microdados secundários do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB). O SAEB é um conjunto de avaliações externas em larga 
escala, que permite ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) realizar um diagnóstico da Educação Básica brasileira e de fatores que 
podem interferir no desempenho dos estudantes. Utilizamos do recurso da análise 
descritiva de dados quantitativos com a finalidade de analisar os dados coletados pelo 
INEP na Pesquisa do SAEB do ano de 2017, que é a base mais atual de microdados 
secundários disponíveis pela instituição. [Duarte, Magalhães & Maia, no prelo] 

 
Resultados e Discussões 

 

Dentro do período de vigência do bolsista, foi possível obter informações significativas 
dentro das formações que o grupo OBAMA ofertou, sendo também um ambiente de 
coleta de dados suficientes para o desenvolver de um proposta aprofundada de 
pesquisa, como foi com o GT Data Science, que nos rendeu a escrita de um artigo 
científico e também a criação de um novo módulo para gerar certificados na plataforma 
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OBAMA. Além disso, a própria formação conseguiu sanar algumas das dificuldades que 
os docentes carregam desde a chegada das tecnologias educacionais. 

Ademais, o bolsista conseguiu adquirir habilidades em interação interpessoal, devido a 
participação como orador e voluntário nas formações do grupo; melhoria nas redação 
de produções escritas, pois como bolsista foi redigir um trabalho em grupo para o 
Workshop de Informática na Escola (WIE); Melhora no conhecimento sobre educação 
no âmbito nacional, já que durante discussões em reuniões do grupo era sempre 
possível obter conhecimento acerca dados sobre as necessidades no ensino; Melhoria 
no desenvolvimento como programador, pois como bolsista ajudei a criar e/ou 
ferramentas para a plataforma OBAMA. 

 
Conclusão 

 

No geral, os objetivos da bolsa foram bem concluídos e foi possível aprender, entre 
vários aprendizados, sobre desenvolvimento web, dificuldades pedagógicas e trabalho 
em equipe. Como bolsista consegui contribuir em diversos aspectos dentro do grupo, 
desde voluntário em formações e redator de artigos até desenvolvedor na plataforma. 

As análises dos dados educacionais do SAEB foram concluídas e passadas à um artigo 
científico, mas ainda cabem novas pesquisas em um recorte mais específico, como por 
exemplo, cruzamento de dados de professores e alunos para descobrir se a dificuldade 
do aluno está diretamente ligada a falta de domínio do professor em determinado 
tópico/assunto. 

Por fim, seria importante também aperfeiçoar as formações para que possam ser 
realizadas a distância, problema que já vem sendo discutido pelo grupo, visto que hoje 

nos limitamos por questão de conflitos de horários e necessidade de presencialidade. 
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TÍTULO: A vazão do desejo feminino em Fogo (só para homens), de Adelaide Carraro, 

e em A paranóica, de Cassandra Rios 

Resumo 

Adelaide Carraro e Cassandra Rios, escritoras contemporâneas da década de 60, 
dividiram não só o período histórico em que viveram e escreveram – momento em que 
ocorria no Brasil o regime militar e ditatorial (1964 - 1985) –, mas também 
experimentaram semelhantes situações de perseguição por parte da censura por terem 
muitas de suas obras consideradas impróprias (pornográficas) e violadoras da moral e 
dos bons costumes. Além desses pontos em comum, as autoras abordavam, com 
frequência, o desejo sexual feminino e suas expressões e subjetividades. Considerando 
essa temática, nos propomos, nesta pesquisa, a analisar as falas de Ariella, protagonista 
da obra A Paranóica, de Cassandra Rios, e de Ana Luiza, uma das personagens 
principais do romance Fogo (só para homens), de Adelaide Carraro, em busca das 
marcas linguísticas que demonstram a sexualidade vivenciada por essas adolescentes 
em contraponto aos indicativos linguísticos da repressão social em relação ao desejo 
feminino. Este trabalho insere-se no campo da Linguística Aplicada e utiliza o paradigma 
qualitativo-interpretativista para a análise do corpus, adotando como aporte teórico 
conceitos do Círculo de Bakhtin (2006, 2017). Considerando que os temas de busca 
pela liberdade sexual feminina e que a existência de repressão pelo sistema social 
patriarcal ainda é bastante atual, a divulgação e o resgate dessas autoras e de suas 
obras fazem-se absolutamente necessários. 
 
Palavras-chave: Adelaide Carraro; Cassandra Rios; Sexualidade Feminina 

TITLE: The flow of female desire in Fogo (só para homens), by Adelaide Carraro, and in 

A Paranóica, by Cassandra Rios 

Abstract 

Adelaide Carraro and Cassandra Rios, contemporary writers from the 60s, divided not 
only the historical period in which they lived and wrote - when the military and dictatorial 
regime occurred in Brazil (1964 - 1985) -, but also experienced similar situations of 
persecution by censorship agents for having many of their works considered 
inappropriate (pornographic) and transgressor of morals and good customs. In addition 
to these common points, the authors frequently addressed female sexual desire and its 
expressions and subjectivities. Considering this theme, we propose, in this research, to 
analyze the speeches of Ariella, protagonist of the work A Paranóica, by Cassandra Rios, 
and Ana Luiza, one of the main characters of the novel Fogo (só para homens), by 
Adelaide Carraro, in search for linguistic marks that demonstrate the sexuality 
experienced by these adolescents as a counterpoint to the linguistic indications of social 
repression in relation to female desire. This work is inserted in the field of Applied 
Linguistics and uses the qualitative-interpretative paradigm for the analysis of the corpus, 
adopting concepts from the Bakhtin Circle (2006, 2017) as theoretical support. 
Considering that the themes of the search for female sexual freedom and that the 
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existence of repression by the patriarchal social system is still very current, the disclosure 
and rescue of these authors and their works are extremely necessary. 
 
Keywords: Adelaide Carraro; Cassandra Rios; Sexualidade Feminina 

Introdução 

     Adelaide Carraro e Cassandra Rios, duas escritoras brasileiras muito populares entre 
as décadas de 60 e 80, ficaram conhecidas pelo público pela produção de romances 
que traziam à tona temas tabus como a sexualidade feminina e a existência – e 
resistência – de grupos sociais marginalizados, tais como os homossexuais e travestis. 
Considerando que tais temas ainda precisam ser abordados nos dias de hoje, no sentido 
de conquistar mais espaço para a expressão do desejo feminino e afirmar a presença e 
os direitos de minorias em nossa sociedade, a retomada das obras de Carraro e Rios 
nos círculos de discussão literária e sua inserção nos ambientes acadêmicos se faz 
necessária.  
     Assim sendo, esta pesquisa, de cunho qualitativo-interpretativista e inserida no 
campo da Linguística Aplicada, propõe-se a analisar trechos das obras A paranóica, de 
Cassandra Rios, e Fogo (só para homens), de Adelaide Carraro, no intuito de apontar 
como as falas das personagens principais dessas aproximam-se axiologicamente, 
expressando através de cuidadosas escolhas linguísticas o desejo erótico que pulsa no 
interior de muitas mulheres – inclusive da elite social brasileira – que são incorporadas 
pelas protagonistas dos livros aqui citados. Para essa análise, serão utilizados alguns 
conceitos estabelecidos pelo Círculo de Bakhtin. 
     Antes de nos debruçarmos sobre as produções das escritoras aqui abordadas, faz-
se necessária uma contextualização histórica. Se hoje a sexualidade, em suas diversas 
formas de expressão – seja quando falamos sobre ela em textos escritos ou quando 
fazemos comentários em conversas entre nossos grupos sociais –, ainda é considerada 
um tabu, essa problemática era ainda mais acentuada no período em que as autoras 
eram grandes sucessos de vendas. Inseridas no contexto do período da ditadura militar 
brasileira (1964 - 1985), Cassandra e Adelaide eram frequentemente vigiadas e 
perseguidas pelo Serviço de Censura de Diversões Públicas (SCDP), pois suas obras 
costumavam ser consideradas como pornográficas e, assim sendo, feriam a moral e os 
bons costumes estabelecidos pela sociedade da época. Segundo Reimão (2011), 13 
livros de Adelaide Carraro e 18 de Cassandra Rios foram censurados, entre eles A 
paranóica. Sobre esse, podemos encontrar dois pareceres distintos. No primeiro, 
mencionado por Reimão, com a data de 27 de dezembro de 1978, o técnico de censura, 
identificado como Silas de Aquino Lira Gouvêa, sugere sua proibição:  
  
Ariella vai além da Paranóia, as descrições dos atos sexuais são feitas nos seus 
mínimos detalhes, há homossexualismo, violência e o conteúdo do livro é deprimente. 
Com base no art. 1° do Decreto – Lei 1.077/70, sugerimos a sua PROIBIÇÃO. 
(PARECER 00073/78)  
  
     No segundo parecer, mencionado por Brum e Marquetti (2018), com a data de 5 de 
janeiro de 1979, o técnico, não identificado, sugere a liberação da obra para não chamar 
a atenção do público:  
  
O livro foi escrito em 1969 e editado em 1976. Está, portanto, nas livrarias há cerca de 
três anos. Parece-me, assim, que seria contraproducente proibir agora em 1979 a sua 
circulação. Essa providência serviria apenas para chamar atenção sobre um livro que 
passou despercebido. Tal medida, por outro lado daria pretexto a autora para campanha 
publicitária em torno de seu nome e dos livros que tem escrito. (PARECER 04/79, 
1979).  
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     Podemos então inferir, considerando o intervalo temporal entre os dois pareceres, 
que talvez os censores tenham repensado a decisão inicial de proibir A paranóica 
justamente para não atrair os holofotes para o romance e sua autora. Ainda assim, 
houve a recomendação para que o livro fosse vendido em invólucro plástico e fosse 
proibido para menores de 18 anos, evitando que a obra prejudicasse “pessoas ainda 
em formação e que não tem sua personalidade definida” (PARECER 04/79, 1979).  
  
Nas próximas seções, abordaremos a metodologia adotada, os trechos selecionados e 
a análise realizada sobre os textos. 
 
Metodologia 

 
     Como previamente mencionado, este trabalho insere-se no campo da Linguística 
Aplicada que, segundo Moita Lopes (2006), é “uma área de investigação aplicada, 
mediadora, interdisciplinar, centrada na resolução de problemas de uso de linguagem, 
que tem um foco na linguagem de natureza processual, que colabora com o avanço do 
conhecimento teórico, e que utiliza métodos de investigação de natureza positivista e 
interpretativista”. Justifica-se a escolha do método qualitativo-interpretativista para esta 
pesquisa por tratar-se de uma investigação de natureza social que lida com discursos a 
serem interpretados em seu contexto literário e social, sem nenhuma preocupação com 
dados estatísticos e generalizações. Sobre o paradigma interpretativista, Moita Lopes 
(1994) diz: 
  
A investigação nas C. sociais tem que dar conta da pluralidade de vozes em ação no 
mundo social e considerar que isso envolve questões relativas a poder, ideologia, 
história e subjetividade. Na posição interpretativista, não é possível ignorar a visão dos 
participantes do mundo social caso se pretenda investigá-lo, já que é esta que o 
determina: o mundo social é tomado como existindo na dependência do homem. 
(MOITA LOPES, 1994)  
  
     Em busca do reconhecimento de manifestações ideológicas e da análise da 
“pluralidade de vozes”, tanto nos universos individuais das obras A paranóica e Fogo 
(só para homens), quanto na relação entre as duas obras e no diálogo delas com a 
sociedade, utilizamos alguns conceitos do Círculo de Bakhtin para realizar esta 
pesquisa, pois adequam-se perfeitamente a um estudo pertencente ao campo das 
ciências humanas que procura interpretar, nos discursos, significados que são 
construídos socialmente (ARONOWITZ & GIROUX, 1991, apud MOITA LOPES, 1994). 
Sobre o objeto das ciências humanas, Bakhtin (2017, p. 59 - 60) declara: 
  
O objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca coincide 
consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado. [...] o ser da 
expressão é bilateral: só se realiza na interação de duas consciências (a do eu e a do 
outro), a penetração mútua com manutenção da distância; este é o campo de encontro 
de duas consciências, a zona do contato interior entre ela. (BAKHTIN, 2017)  
  
     O ser constrói-se na interação com o outro, em um eterno diálogo que pode tanto 
seguir em um sentido de acordo quanto de desacordo entre os que dialogam. 
Considerando a fala de Bakhtin acerca do dialogismo do "ser da expressão", este 
trabalho tem como objetivo analisar as expressões dos seres personificados nas 
personagens Ariella – de A paranóica e Ana Luiza – de Fogo (só para homens). Essa 
análise tem como função apontar um possível diálogo entre os enunciados das 
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protagonistas no tocante ao desejo sexual feminino, abordado por essas mulheres de 
maneira frequente e explícita. Traçaremos adiante um paralelo a respeito das 
semelhanças axiológicas nas falas das protagonistas, observando as escolhas 
linguísticas feitas pelas autoras das obras. Além disso, o posicionamento das 
personagens com relação ao desejo feminino será comparado ao tipo de 
comportamento que se esperava das mulheres da época, sobre o qual podemos 
encontrar artigos acadêmicos. 
     Para fazermos as comparações entre os enunciados das personagens, foi escolhido 
um enunciado de cada obra. Na realização da análise, levamos em consideração as 
definições do Círculo de Bakhtin acerca de “signo ideológico”, “relações dialógicas”; 
“forças centrípetas” e “forças centrífugas”. A respeito da palavra como signo ideológico, 
Bakhtin (2006) aponta que "a palavra é o fenômeno ideológico por excelência" e que ela 
é "o modo mais puro e sensível de relação social". Além disso, o autor declara que "a 
palavra não é somente o signo mais puro, mais indicativo; é também um signo neutro", 
pois pode "preencher qualquer espécie de função ideológica: estética, científica, moral, 
religiosa", adequando-se à necessidade do falante. Considerando a fala de Bakhtin 
sobre a neutralidade da palavra enquanto signo, podendo servir às mais diversas 
funções ideológicas, analisaremos o uso das palavras pelas personagens Ariella e Ana 
Luiza ao falarem sobre seus desejos sexuais, observando se há, nas escolhas 
linguísticas, traços ideológicos relacionados à moral, ou se elas apontam para uma 
liberdade sexual das protagonistas. Investigaremos também como se dá o diálogo entre 
as cargas axiológicas que são manifestadas em seus enunciados.  
     É mister ressaltar aqui que o diálogo, segundo o Círculo de Bakhtin, não 
necessariamente significa concordância entre as vozes sociais (FARACO, 2009). A 
respeito desse aspecto, Faraco (2009) esclarece que “o círculo de Bakhtin entende as 
relações dialógicas como espaços de tensão entre enunciados” e que eles “não apenas 
coexistem, mas se tensionam nas relações dialógicas”. A uma voz social sempre se 
opõem outras, e, ao aceitarmos um enunciado, inevitavelmente recusaremos outros, em 
uma teia sem fim de diálogos. Ainda sobre o diálogo, o autor pontua que ele "deve ser 
entendido como um vasto espaço de luta entre as vozes sociais [...] no qual atuam forças 
centrípetas (aquelas que buscam impor certa centralização verboaxiológica por sobre o 
plurilinguismo real) e forças centrífugas (aquelas que corroem continuamente as 
tendências centralizadoras, por meio de vários processos dialógicos tais como a paródia 
e o riso de qualquer natureza, a ironia, a polêmica explícita ou velada, a hibridização ou 
a reavaliação, a sobreposição de vozes etc.)" (FARACO, 2009, grifos do autor). 
Procuramos identificar nas falas de Ariella e Ana Luiza a manifestação das forças 
centrípetas, as quais podemos associar à voz da moral e dos bons costumes 
determinados pela sociedade da época, assim como as forças centrífugas, que buscam 
romper com a monologização dos seres, quebrando as regras impostas pela camada 
social dominante. 
 
Resultados e Discussões 

 
     Antes de adentrarmos os trechos selecionados e suas respectivas análises, faz-se 
necessária uma breve contextualização das personagens em suas obras de origem, 
para que possamos compreender a posição social e a época em que elas se situavam 
e a relação desses aspectos com suas falas sobre sexualidade. 
    Em A paranóica, somos apresentados a Ariella, uma adolescente virgem de 
dezessete anos pertencente à elite social e econômica de São Paulo, do final da década 
de 60, e membro da família Bernardelli da Matta. Considerada muito inteligente – 
inclusive por si mesma, em momentos nos quais demonstra por sua imagem e raciocínio 
uma grande admiração –, a garota vive imersa entre leituras das mais diversas, 
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buscando sempre educar-se, embora tenha decidido não mais ir à escola – o que não 
foi visto como um problema pela família e até mesmo foi apoiado por seu irmão mais 
velho, que declarou que se encarregaria de fornecer à irmã uma lista do que deveria ler, 
incluindo coisas que fossem “exclusivamente do interesse feminino” sem, no entanto, 
esclarecer o que isso significaria. Sem nenhum contato com outras pessoas de sua 
idade e com a pouca atenção dispensada a ela pela família, a jovem vivia isolada e 
sentindo-se solitária e carente. Confessava seus sentimentos e seu desejo de ser 
amada pelos parentes em um caderno – ao qual recusava a referir-se como diário.  
     Há um mistério em torno da família da protagonista: os familiares aos quais ela se 
refere como pais não são seus verdadeiros progenitores. Após descobrir essa 
informação ao ouvir uma conversa entre Alfonso e Clécio – seus irmãos, com quem a 
relação familiar também não é real –, Ariella compreende a razão de sempre a tratarem 
friamente e o motivo de sentir-se, em suas palavras, “semi-abandonada”, e então passa 
a arquitetar planos para vingar-se e comprovar as mentiras que lhe haviam sido 
contadas para encobrir o fato de que seus verdadeiros pais haviam morrido e que sua 
fortuna fora roubada pela família do Dr. Rodrigo e Helena – seu pai e sua mãe de 
mentira.  
     Para que a verdade seja exposta, Ariella usa de sua beleza e volúpia – que é 
constantemente demonstrada em seus registros – para seduzir todos ao seu redor. 
Elabora situações, poses e cenas para colocar sua suposta família em armadilhas, 
desmascarando a farsa familiar ao mesmo tempo em que explora e expõe seus desejos 
sexuais, envolvendo-se com homens – Alfonso e Diogo, um amigo dos Bernadelli da 
Matta, que já era casado – e com uma mulher, Mercedes, a noiva de Alfonso.  
     Dado o panorama geral a respeito do espaço social e psicológico no qual Ariella 
estava inserida, analisaremos um trecho dos monólogos da protagonista, retirado de um 
momento da trama no qual ela ainda não havia perdido a virgindade, mas demonstrava 
que seu corpo já havia despertado para a sexualidade.  
 
O desejo começa como uma coceira. Vem assim de surpresa como um calorzinho 
brando, anunciando que há uma sensibilidade a mais desenvolvendo-se no corpo. Um 
arrepio ou uma sensação de cócega que vem lá do fundo das entranhas, algo que 
dormitava, que estava recolhido e apagado no fim do caminho da ladeira interna das 
pernas. De repente, acende por si só, num fogo intenso, como eterna pira a queimar 
incenso. Não sei ao certo, quando percebi que eu tinha sexo no seu significado animal 
e ativo. A primeira vez foi assim como uma irritação causada por uma noite de insônia, 
atiçada por um sonho que veio de imprevisto e levou meus dedos trêmulos a conhecer 
o caminho da vida onde eu própria nascia. A princípio, a surpresa da sensação do gozo 
e a calma que sobrevém, quando se estanca o sobrenatural acme que marca e 
sentencia a eterna necessidade do orgasmo. Coisa frívola! Hedionda! Carnal, 
material, racional, sensação poluta que, da sua hediondez, veio-me dar a magia 
misteriosa da vida e a condição própria do ser, na sua profunda ambivalência do amor 
e sexo, espírito e carne. (RIOS, 1980, p. 35, grifos nossos)  
 
     Nesse enunciado, Ariella nos explica como foi sua primeira experiência perceptiva 
com relação ao desejo. A princípio, ela trata o surgimento desse ardor com naturalidade, 
comparando-o a uma coceira, a uma sensação de cócegas que surge e nos leva a 
explorar as diferentes áreas e sensações corporais. Então, o “calorzinho brando” inicial 
toma grandes proporções e transforma-se em um “fogo intenso, como eterna pira a 
queimar incenso”.  
     O discurso da protagonista passa a ganhar um tom de seriedade e moralidade 
quando, após mencionar que o clímax – “o sobrenatural acme” – condena à “eterna 
necessidade do orgasmo”, a jovem caracteriza a sensação do ato sexual como uma 
coisa frívola e hedionda, ou seja, desprezível, depravada. A personagem ainda adjetiva 
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a sensação sexual como suja – “poluta” –, o que pode indicar que, ainda que ela tivesse 
desejos, uma voz contrária ainda fazia com que ela não aceitasse completamente a sua 
volúpia como algo natural.  
     Ao longo da obra, em vários momentos podemos perceber um certo conflito interno 
, uma disputa dialógica entre forças centrífugas, partindo da própria Ariella em direção 
a uma maior liberdade sexual, e forças centrípetas, partindo provavelmente de ecos das 
vozes da sociedade em que estava inserida – um grupo social de elite que reproduzia 
um ideário de pureza em torno da virgindade e tinha como planos para as mulheres a 
conquista de um bom casamento. Passemos agora a análise da segunda personagem 
selecionada para esta pesquisa. 
     Na obra Fogo (só para homens), de Adelaide Carraro, nos deparamos com outra 
família da elite: os Alcântara Alves de Macedo. No enredo, o grupo está passando uma 
temporada em sua casa localizada em Campos do Jordão, e estavam acompanhados 
de seu motorista, Ted, entre os demais empregados da residência. O patriarca, Roberto, 
é retratado como um homem importante e muito ocupado e permanece ausente em boa 
parte do enredo, que gira, então, em torno das três mulheres da família: Marina, a mãe, 
e as duas filhas, Ana Paula, de treze anos, e Ana Luiza, de quinze anos.  
     A matriarca é retratada como uma bela e imponente mulher da alta sociedade, que 
demonstra por Ted grande interesse sexual, reforçado pelo fato de seu casamento já 
não oferecer mais a ela a satisfação de outrora. A filha mais nova caracteriza-se por seu 
jeito irreverente, extrovertido e atrevido. Por saber que seu corpo já demonstra os sinais 
de seu desenvolvimento físico, aproveita-se disso para provocar o motorista, por quem 
também se interessa. Por fim, a filha mais velha, que passa a impressão de ser 
reservada e pura, surpreende Ted ao declarar seu desejo de perder com ele a 
virgindade. O motorista, perplexo por ser alvo de interesse das três damas da alta 
sociedade, tenta resistir às investidas explícitas e frequentes, mas acaba vendo-se 
preso em uma trama de devassidão maior do que seria capaz de imaginar. As mulheres 
presentes nessa história transbordam uma sexualidade que, para a classe social e a 
época – início da década de 80 – a que pertenciam, ainda era bastante chocante e 
reprovável.  
     A personagem escolhida para a análise foi Ana Luiza, por ser a que mais se aproxima 
de Ariella, tanto em personalidade quanto em idade, pois ambas são consideradas 
introvertidas e caminham para o fim da puberdade. A seguir, veremos o trecho de uma 
cena na qual a mais velha dos Alcântara Alves de Macedo seduz Ted, utilizando-se de 
seu corpo jovem e de seu discurso sobre a beleza do sexo.  
 
- Como estava dizendo, assim que me sento para estudar, comer, ou fazer qualquer 
outra coisa, sinto o meu sangue todo transpassado por calores inexplicáveis que, 
aumentam muito mais, quando, na presença de pessoas do sexo masculino. Assim que 
sinto, próximo ao meu corpo, qualquer corpo do sexo oposto, sinto o latejar 
ininterrupto por dentro das minhas carnes, bem lá no baixo-ventre, um pulsar forte 
e descompassado do coração, tudo isso faz-me perder até o ar que sou forçada a puxar 
com dificuldade lá de dentro dos pulmões. [...] É o sexo que fervilha, borbulha, 
querendo o contato de outro corpo, para gozar e matar a fome sexual. [...] Eu sei 
que não tenho formas opulentas, mas sou bonita e quero que goste de mim.  
[...]  
- Claro que gosto... Luizinha... gosto mesmo e muito, mas uma coisa dessas não se 
pode precipitar. Você tem que esperar, aguentar um pouco! Todos os jovens passam 
por essa fase, mas... mas acho melhor esperar até casar. Você sabe como são 
essas coisas.  
[...]  
- Não adianta esconder, Ted, o desejo carnal é coisa natural, é próprio da natureza de 
todo ser humano, de todo animal. [...] Ele está latejando, queimando aí em você, como 
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em mim. Para que ele serene é preciso que nos unamos e o consumamos. O desejo 
sexual é lindo, Ted, por favor, não o suje, não o emporcalhe com esses 
pensamentos antiquados. (CARRARO, p. 20 – 23, grifos nossos)  
 
     Observando as escolhas linguísticas feitas por Ana Luiza para caracterizar o desejo 
sexual – “coisa natural”, “próprio da natureza de todo ser humano”, “lindo” – podemos 
inferir que a visão da personagem sobre o sexo é bastante livre de julgamentos e 
condenações relacionadas a imposições sociais, o que pode ser comprovado quando a 
própria protagonista argumenta que os pensamentos de Ted, mais conservadores – ele 
chega a sugerir que ela espere até o casamento para perder a virgindade – são 
antiquados e estariam “emporcalhando” a beleza do desejo sexual.  
     Assim sendo, Ted, nesse momento, acaba dando voz às forças centrípetas 
monologizantes, que buscam cercear a liberdade sexual feminina, impondo às mulheres 
limites e regras de quando e como devem manifestar seu furor erótico – no momento da 
reprodução e quando necessário para satisfazer o desejo masculino, enquanto Ana 
Luiza, em suas tentativas e convencer o motorista a saciar suas vontades, dá vazão a 
manifestação das forças centrífugas, que rompem com as barreiras impostas pela moral 
e os bons costumes da época.  
     Ao colocarmos lado a lado as duas protagonistas analisadas, é notável que, partindo 
da escolha linguística das personagens, Ana Luiza mostra-se mais disposta a explorar 
e expressar sua sexualidade sem culpa, livre das pressões das forças centrípetas que 
a forçariam a abafar seu furor sexual para cumprir o papel de jovem virgem da alta 
sociedade. Ariella, embora reconheça seu desejo e o explore ao seduzir outras pessoas 
e ao arriscar-se a proporcionar prazer ao seu próprio corpo, ainda ecoa vozes sociais 
que condenam o desejo feminino, quando ela utiliza adjetivos como “hedionda” e 
“poluta”, ao passo que Ana enxerga no sexo a beleza da natureza.  
     Após essas observações sobre as personagens em seus universos particulares e 
comparando os pontos que aproximam e distanciam as protagonistas, faremos uma 
breve análise das jovens com relação ao contexto histórico em que foram criadas por 
Carraro e Rios.  
     A respeito das décadas de 60 e 70, Cunha (2001) aponta que, embora no período 
de 1945 a 1964 a sociedade brasileira tenha vivido uma série de transformações 
proporcionadas pelo desenvolvimento econômico – entre outros fatores – que 
desencadearam uma certa redução na distância entre homens e mulheres no tocante a 
“regras sociais que vão do namoro à intimidade do relacionamento familiar, onde a voz 
feminina passa a ser mais respeitada”, ainda era difícil que as mulheres rompessem 
com o modelo dominante do papel feminino, que pregava divisões rígidas de papéis e 
atribuições entre gêneros, a valorização da virgindade e a autoridade do marido sobre 
a mulher. Sobre a época e o seu reflexo nas revistas destinadas ao público feminino, a 
autora declara:  
 
[...] naquele momento, é possível percebermos que diversas questões e tabus ainda 
chocam a sociedade e a discussão aberta sobre temas como o aborto, a sexualidade 
dos jovens, a infidelidade feminina ou a gravidez de moças solteiras, ainda era uma 
excepcionalidade. Vários destes tópicos fizeram parte de reportagens especiais em 
revistas da época, provocando grande sensação e “cortes” da censura que, então, 
vigorava. (CUNHA, 2001)  
 
     Com relação à sexualidade, especificamente, é necessário ressaltar que na década 
de 60 surge a pílula anticoncepcional que, apesar de causar uma certa insegurança nas 
mulheres – quanto à forma de usar e a consequência do uso – e de ser condenada pela 
Igreja, torna-se “um dos grandes detonadores da revolução sexual que proporcionará à 
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sexualidade feminina a possibilidade de busca exclusiva do prazer, plenamente 
desvinculada da procriação” (CUNHA, 2001).  
     Considerando esse cenário de revolução sexual, pode-se elaborar a hipótese de que 
as protagonistas analisadas neste trabalho faziam parte da geração que vivenciava essa 
transformação e passava a ter maior liberdade para explorar sua sexualidade. Indo um 
pouco além, é possível imaginar ainda que Ariella, por ter sido concebida por Cassandra 
Rios na virada dos anos 60 para os anos 70, representa a parcela de mulheres que, 
mesmo fazendo experimentos com suas possibilidades sexuais, ainda tinha dificuldades 
em livrar-se de fato dos modelos femininos impostos no passado, enquanto que Ana 
Luiza, imaginada por Adelaide Carraro no início da década de 80, já demonstra uma 
maior segurança a respeito de sua sexualidade, não se deparando, então, com tantos 
conflitos internos, gerados pelo rompimento com um ideal de mulher que existiu e foi 
reproduzido por tanto tempo. 
 

Conclusão 

 
     Ao fim da análise dos enunciados de Ariella e Ana Luiza, concluímos que ambas 
podem ser consideradas como mulheres que vão de encontro àquilo que é a elas 
imposto pela sociedade, sendo, então, vozes sociais que concentram forças centrífugas, 
que escapam à tentativas da elite de reprimir e controlar a sexualidade que naturalmente 
se manifesta em seus corpos jovens.  
     Ao compararmos as escolhas linguísticas das autoras, percebemos que a 
protagonista de A paranóica aparenta ainda ter resquícios das foças centrípetas da 
sociedade, não conseguindo lidar com seu aflorado desejo sexual de forma tão natural 
quanto a personagem de Fogo (só para homens), que em nenhum momento demonstra 
considerar o sexo como um ato impuro, sujo ou artificial.  
     Paralelamente, ao analisarmos as adolecentes em contraste com a sociedade em 
que foram escritas por Rios e Carraro, podemos elaborar a hipótese de que as 
contradições de Ariella devem-se ao fato de A paranóica ter sido escrita no fim da 
década de 60, onde toda a novidade da revolução sexual ainda estava encontrando 
espaço e lutando contra o modelo feminino que havia sido, há tanto tempo, estabelecido 
e perpetuado pela sociedade. Enquanto isso, Fogo (só para homens), escrito já no início 
da década de 80, nos apresenta uma personagem que lida com sua sexualidade de 
uma forma natural e reconhece nos discursos de outros – como o próprio Ted – 
pensamentos datados sobre o papel feminino, que já haviam passado por um processo 
de atualização.  
     Para finalizar, podemos observar a importância de revisitarmos essas obras para 
nelas identificarmos características nocivas – a repressão sexual feminina – da 
sociedade de épocas passadas que podem ainda ser reproduzidas nos dias de hoje. 
Através desse reconhecimento, podemos evitar que as forças centrípetas de outrora 
ganhem forças novamente e acabem com o espaço que as mulheres tanto lutaram – e 
ainda lutam – para conquistar. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ambiente colaborativo para produção e validação de 

planos de aulas inovadoras em Matemática 

Resumo 

A implantação de um software, pode ser resumida em sua liberação para uso como 
produto ou serviço, mas está longe de significar o passo final dentro de seu 
desenvolvimento. Quando um software é criado, surgem diversos defeitos, desde antes 
de ele estar em produção, defeitos que não puderam ser detectados até momento final. 
Mas a manutenção de software não está retratada em sua totalidade apenas em seu 
caráter corretivo, possui também características adaptativas e evolutivas que derivam 
de novas visões e demandas após o uso e entendimento de tal produto. O presente 
artigo tem por objetivo relatar as atividades de desenvolvimento e manutenção da 
plataforma Obama, e seu ambiente de produção de planos de aula colaborativos, 
englobando aspectos como dificuldades, objetivos realizados, projeções e discussões 
acerca do futuro da própria plataforma, modificações previstas e descrição de urgências 
dentro do próprio código. 
 
Palavras-chave: Manutenção, Ambiente Colaborativo, Matemática, Desenvolvimento. 

TITLE: Development of a collaborative environment for the production and validation of 

innovative lesson plans in Mathematics 

Abstract 

The implementation of a software can be summarized in its release for use as a product 
or service, but it is far from signifying the final step in its development. When a software 
is created, several defects arise, since before it was in production, defects that could not 
be detected until now. However, software maintenance is not portrayed in its entirety 
only in its corrective character, it also has adaptive and evolutionary characteristics that 
derive from new views and demands after the use and understanding of such products. 
The purpose of this article is to report on the development and maintenance activities of 
the Obama platform, and its environment for producing collaborative lesson plans, 
encompassing aspects such as difficulties, accomplished objectives, projections and 
discussions about the future of the platform itself, expected modifications and description 
urges within the code itself. 
 

Keywords: Maintenance, Collaborative Environment, Mathematics, Development. 

Introdução 

A plataforma Objetos de Aprendizagem para Matemática (OBAMA) foi “desenvolvida 
com o propósito de oferecer ao professor da Educação Básica acesso, em único 
endereço web, ao maior número de Objetos de Aprendizagem (OA) e espaço para 
visualizar e produzir, colaborativamente, planos de aula com os recursos 
disponibilizados e práticas pedagógicas inovadoras em Matemática.” (Oliveira et al. 
2018). A plataforma está no ar desde 2017, fornecendo aos seus usuários o acesso aos 
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OAs como um referatório e a possibilidade de redação textual colaborativa de plano de 
aula, por meio de seu editor de texto open source integrado, o firepad. 

Como todo produto de desenvolvimento, a mesma apresenta falhas e requer atenção 
constante para as demandas de correções de erros, criações e atualizações de 
funcionalidades. Estes erros podem ser internos, derivados da programação envolvida 
em qualquer modificação feita na plataforma; Ou externos, como a mudança de um link 
no lugar em que está hospedado e que era referência para um dos OAs, tornando o link 
“quebrado”. Essas e outras demandas se alinham como necessidades primordiais na 
manutenção de um ambiente funcional. 

Dentre as demandas trabalhadas, três serão citadas na seção a seguir, visto que têm 
implicações diretas com a produção dos planos de aula e a introdução de novas 
funcionalidades, que foram a migração do editor de texto firepad para o etherpad, a 
criação de um pequeno quadro com os verbos fortes para auxílio na escrita dos planos 
e as constantes resoluções de conflito nas atualizações do servidor de homologação, 
tendo em vista que no âmbito de desenvolvimento o ambiente de homologação é o 
servidor utilizado para testes e o de produção é onde está hospedado o produto final. 

 
Metodologia 

 
Ao ingressar no projeto, foram passados cursos formativos sobre Java, Hypertext 
Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) e outras linguagens 
pertinentes de forma a nivelar os desenvolvedores. Após reuniões semanais com 
responsáveis com o grupo de desenvolvedores, demandas eram passadas para cada 
desenvolvedor, baseado em seu conhecimento atual e experiência com o assunto. 
Citando dois exemplos de demandas de tipos diversos, temos a demanda de integração 
do etherpad, que exigiu a busca baseada em parâmetros, de uma ferramenta que 
precisava das seguintes características: Ser colaborativa, estar em estado de 
desenvolvimento ativo, ser Open Source, permitir comentários e histórico de mudanças 
no arquivo. O etherpad se encaixou em todas essas premissas, tendo ainda de ser 
julgado entre outras duas ferramentas o CodiMD, criador de notas com funcionamento 
similar ao Latex e o ProseMirror, que pode ser resumido em um kit de ferramentas para 
a montagem de um editor de texto próprio na web. A decisão pela ferramenta se deu 
pelo fato de que o CodiMD trazia um grau de complexidade maior para a criação de 
textos, por criar cada um deles com markdown, com dinâmica similar à programação e 
também pelo fato de que o ProseMirror exigiria um tempo maior para a aquisição de um 
editor, visto que é o kit para a criação e não um editor de texto propriamente dito. Após 
a pesquisa e definição de um candidato, os próximos passos foram os de estudo, testes 
e mapeamento de implicações, etapas que podem ser sumarizadas, respectivamente, 
por ler a documentação sobre uso da ferramenta, aprendizagem por meio de comandos 
dados a Application Programming Interface (API) do programa e por fim realizar a 
integração dessa ferramenta com o código atual do projeto, documentando áreas que 
têm importância para o funcionamento da ferramenta e implicações diretas da mesma 
sobre funcionalidades chave da plataforma. 

Lendo a documentação foi percebido que o etherpad além de ser uma ferramenta 
bastante completa, possui diversos plugins disponíveis para instalação que podem 
adicionar mais funcionalidades, os comandos realizados ao servidor que roda 
localmente não diferem tanto das requisições feitas atualmente, então é algo que facilita 
a recuperação e transferência dos planos do banco de dados para o editor, mas ainda 
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assim há mudanças a serem realizadas em aspectos mais técnicos do código, para 
ajustar o formato atual de manipulação do plano às especificações do etherpad, levando 
em consideração que todas as funcionalidades já implementadas têm obrigatoriamente 
que continuar funcionando, o que não configura uma tarefa simples. 

A outra demanda está mais relacionada ao foco da pesquisa, foi pedida uma revisão de 
literatura sobre plataformas de elaboração de planos de aula colaborativos, para isso foi 
utilizada a metodologia de criação de strings de busca, que consiste na elaboração de 
uma concatenação de termos, com conectivos lógicos, pertinentes a uma pesquisa e 
utilização da mesma em plataformas que se utilizem disso, como é o caso do Google 
Acadêmico e da base de dados do Workshop de Informática na Escola (WIE). Um 
exemplo de tal concatenação seria “Plataforma” AND “Plano de Aula” AND 
“Colaborativo”. Essa mesma string é reformulada diversas vezes, adicionando ou 
retirando termos, ou mudando os conectivos, até que os resultados da pesquisa sejam 
satisfatórios, nesse caso específico a quantidade de trabalhos ter sido reduzida a 70. 
Com um número razoável de artigos e trabalhos em mãos, deu-se a triagem por títulos 
e resumos e após a leitura dos mesmos, ergueu-se o embasamento necessário para a 
elaboração de um trabalho e um conhecimento mais aprofundado do assunto. 

 

Resultados e Discussões 

 
Depois da pesquisa feita para revisão de literatura, foi possível constatar mais uma vez 
o caráter inovador da plataforma, visto que nenhum dos trabalhos listados apresentou 
uma ideia minimamente similar, o que torna também um tanto quanto difícil elencar 
mudanças baseadas em dados que não sejam obtidos pelo próprio uso da plataforma. 
Apesar de existirem dados sobre práticas e trabalhos colaborativos o objetivo da 
pesquisa era o ambiente de criação e manutenção de tais coisas e não sobre seu 
conteúdo. 

Com a integração do etherpad, a problemática inicial dos comentários vai ser resolvida 
e diversas outras coisas poderão ser adicionadas como funcionalidades extras ao editor 
de texto, como a mudança de cor da fonte, mudança de tamanho com um intervalo 
maior que o firepad, criação de linhas do tempo que indicam mudanças no documento 
e de quem foi a autoria destas, cópia direta de imagens por meio do atalho ctrl+c ctrl+v, 
entre outras coisas que podem ser customizadas com os plugins disponíveis no 
repositório da ferramenta. 

Tendo em vista, como dito anteriormente, que o planejamento de novas funcionalidades 
e modificações do ambiente atual derivam diretamente do uso e feedback dos usuários 
do ambiente, trabalhos já estão sendo realizados para coletar os dados sobre satisfação 
das formações realizadas utilizando a plataforma e verificar o impacto que a mesma 
possui, por exemplo na sequência do segmento profissional dos educadores formados, 
verificando se os mesmos utilizam do conhecimento adquirido em formação e no uso da 

plataforma em suas aulas. 

 
Conclusão 
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Parte dos objetivos da bolsa foram concluídos, como a apropriação do código fonte da 
plataforma, apesar de ser um processo contínuo, uma vez que a mesma está em 
constante modificação, identificar e avaliar em conjunto com os colaboradores do projeto 
funcionalidades a serem implementadas e melhorias no projeto, envolvendo todo o 
processo de escolha e migração do editor de texto e colaboração nas demais etapas da 
pesquisa auxiliando os demais membros em formações e desenvolvimento de outros 

módulos da plataforma. 

Dentro do período da bolsa, foi possível aprofundar o conhecimento sobre o código e 
as necessidades da plataforma OBAMA e conhecer parte da realidade sobre lacunas 
formativas dos professores com relação ao uso de Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC) e elaboração de planos de aula. 

Foi também desenvolvida uma funcionalidade de auxílio de escrita, houve um avanço 
considerável na migração para o novo editor de texto e foram diversas as atividades 
relacionadas com manutenção da plataforma e envolvimento em atividades da mesma 
como, atualização dos OAs, participação em formações diversas, auxílio de 
desenvolvimento em outros módulos como o de certificados, trabalho na organização 
da dinâmica de desenvolvimento do laboratório adotando a metodologia ágil Extreme 
Programming (XP) e trabalho na resolução de conflitos nas versões enviadas para o 

servidor de testes. 

Apesar de ter avançado bastante na etapa de migração de editor, ainda faltam pontos 
chave para o término dessa demanda, como deixar o serviço dedicado do mesmo 
rodando em um servidor Linux, atividade que requer esse recurso específico para ser 

desenvolvida. 

Grande parte do impedimento deste progresso e das demais etapas se deu pelo estouro 
da pandemia de COVID-19, impossibilitando o trabalho e pesquisa dentro da 
universidade. Sem possibilidades de acesso externo aos servidores, não há como 
atualizar o servidor de homologação nem o de produção, configurando uma barreira 
imensa para o avanço do desenvolvimento das demandas. 

Ainda há um espaço e potencial de crescimento enormes para a plataforma OBAMA. 
Houve diversas sugestões sobre novas funcionalidades no quadro de demandas de 
desenvolvimento do grupo, mas apesar de configurarem boas idéias ainda existem 
diversas correções a serem feitas no atual código e uma das dificuldades encontradas 
e que configura uma necessidade crucial para melhoria do projeto como um todo é a 
falta de documentação e padronização do código, dificultando sua leitura e mapeamento 

de funcionalidades. 
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TÍTULO: Análise das características das mídias youtube e podcast, considerando o 

potencial de ambas como ferramenta pedagógica de ensino. 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de dados, para servir 
como base para a construção de um modelo de ferramentas tecnológicas educacionais. 
Para isso analisou-se dois tipos de mídias diferentes, podcast e canais no youtube, 
ambas as modalidades com foco em divulgação acadêmica. Por meio deste estudo 
entender quais as principais características utilizadas nesses meios de comunicação 
para a passagem de conhecimento e como isso pode auxiliar no ensino dentro de 
ambientes educacionais. 

 
 

Palavras-chave: Podcast; Youtube; Divulgação Cientifica 

TITLE: Analysis of the characteristics of the youtube and podcast media, considering the 

potential of both as a teaching teaching tool. 

Abstract 

 

The present work aims to carry out a data survey, to serve as a basis for the construction 
of a model of educational technological tools. For this, two different types of media were 
analyzed, podcast and YouTube channels, both modalities focusing on academic 
dissemination. Through this study understand what are the main characteristics used in 
these means of communication for the transfer of knowledge and how it can help in 

teaching within educational environments. 

 
 
Keywords: Podcast; Youtube; Scientific divulgation 

Introdução 

A educação assim como diversos aspectos da vida de um cidadão deve ser adequada 
e moldada de acordo com o momento histórico e cultural que está se vivendo. De modo, 
a sempre permitir que o conhecimento seja transmitido e adquirido, apesar das barreiras 
ou situações adversas encontradas. Ferramentas tecnológicas podem auxiliar nessa 
quebra de barreiras e estigmas sociais de que a educação só acontece dentro das 
paredes de uma universidade ou escolas (ARAUJO, 2014). 
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Nesses novos modelos educacionais tanto o docente como o aluno se vêem chamados 
a fazer uso de novas tecnologias, e assim poderem ser incorporados no mundo 
educacional globalizado. De maneira a geral a utilização dessas ferramentas são vistas 
como uma forma de atualização de antigos métodos de ensino resolvendo alguns 
problemas educacionais, como a dificuldade ao acesso da informação e a extrapolação 
do conhecimento, de modo a garantir uma sociedade mais informada e com 

pensamento crítico (ORTIZ, 2008). 

As ferramentas tecnológicas inovadoras, variam tanto da inserção de mecanismos para 
interação de alunos por meio de aplicativos, integração entre aluno o professor por meio 
de plataformas online, acesso a bancos de artigos em bibliotecas virtuais e ainda a 
utilização de elementos audiovisuais ou apenas de áudios, como podcasts e canais no 
youtube. Elementos como esses podem aumentar o raio de alcance da educação, e 
contribuindo para uma sociedade mais justa e com menos desigualdade (BARROS, 
2010). 

O podcast é uma mídia em formato de áudio de grande disseminação atualmente, tendo 
em vista a facilidade de acesso e por tratar dos mais variados temas, indo tanto do 
conhecimento científico como apenas o entretenimento. De maneira geral os 
apresentadores que fazem uso desse formato, utilizam uma linguagem mais simples e 
didática para falar dos mais diversos assuntos, de modo a deixar a transmissão de 
conhecimento mais acessível até para o público leigo (FREIRE, 2011). De maneira 
semelhante acontece com os canais de youtube, nesse caso uma mídia audiovisual, de 
acesso amplo e irrestrito, transmitindo o mesmo conhecimento ao mesmo tempo não 

apenas para 40 alunos, mais para milhares de pessoas ao mesmo tempo. 

Tendo em vista a importância da utilização das ferramentas citadas acima, 
principalmente quando se analisa o quadro atual que o mundo se encontra de pandemia, 
o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo nas mídias de canais de 
youtube e podcasts, ambos voltados para divulgação de conteúdo acadêmico, 
destacando as principais características de ambos, por meio de um levantamento de 
dados e análise de diversos programas em ambas as modalidades. A partir desses 
dados abrir a oportunidade de criação de um modelo para uso pedagógico dessa 

tecnologia. 

 
Metodologia 

 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa inicial na página do youtube, em busca de canais 
de divulgassem conteúdo científico em uma certa janela de tempo. Tomando por base 
para a análise de cada canal, três episódios sequenciais que abordassem temas de 
divulgação científica, finalizando essa etapa com uma lista de 40 canais na janela 
temporal de 2019 até 2020, 112 canais na janela temporal de 2016 até 2020. 

Em seguida a etapa de análise foi iniciada, assistindo todos os programas, num total de 
120 videos, tomando nota dos principais aspectos como tempo, linguagem, elementos 
de humor, elementos audiovisuais entre outros. Esses dados foram anexados a uma 
planilha a fim da construção da nossa base de dados. 
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Após finalizar a análise dos canais do youtube foram analisados podcasts, buscando 
sempre por grupos que tenho como foco a divulgação científica. A pesquisa pelos 
programas foi realizada nas principais plataformas de transmissão de mídias de áudio, 
como spotify, itunes e google podcast resultando num total de 69 podcasts, e um total 
de 207 programas a serem analisados. 

De maneira análoga ao que aconteceu nos programas do youtube, os podcasts foram 
analisados de forma minuciosa, construindo a base de dados com as principais 
características dos programas em questão. Preenchendo uma planilha no excel com os 
dados capturados. 

Finalmente por meio de fórmulas encapsuladas nas planilhas de ambas as análises, 
realizou-se as análises necessárias e o cruzamento de dados a fim de se obter um 
panorama geral das características principais das mídias de divulgação científica, e 
desse modo realizar um estudo crítico do uso desse tipo de ferramenta para o ensino, 
tanto como um método auxiliar para o ensino presencial como uma forma de ensino 

remoto. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir das análises realizadas pode-se perceber que algumas características são 
comuns de ambas as mídias e que outras são mais específicas. Isso pode acontecer 
devido ao meio de divulgação e as políticas de publicação de determinada plataforma, 
outro fator que também pode influenciar seria o período no qual o programa foi ao ar, 
se atentando ao fato de que as mídias estão sempre em constante evolução e buscando 
fazer uso de uma linguagem que atraia a maior quantidade de público possível. 

Analisando inicialmente o youtube, uma das principais características que pode-se 
perceber é o fato de não estar tão presente o uso de palavrões, isso pode ser associado 
às políticas da própria plataforma. Esse dado é bastante interessante pois quando se 
volta os olhares para o podcast e a grande quantidade de plataformas nas quais ele 
pode estar disponível, isso permite uma flexibilidade maior com relação ao conteúdo e 
linguagem. 

Outra ponto que ficou bem claro foi o fato de que com o tempo a duração dos programas 
foi diminuindo com o tempo, e isso se deve ao fato das pessoas estarem atraídas por 
conteúdos mais diretos e compactos, tendo em vista que as pessoas estão sempre 
numa correria. Esse fato ocorre tanto nos canais de youtube como nos programas de 
podcast. De maneira sempre mais incisiva no youtube, os podcast tem uma maior 
número de ocorrências em programas médios e longos, já no youtube a concentração 

de programas de maneira predominante com duração curta. 

O número de pessoas no programa também é algo a se destacar tendo em vista que na 
maior parte dos podcasts ocorre a presença de 2 apresentadores ou mais, já no youtube 
a maior parte dos programas são de apenas um apresentador discorrendo sobre o tema, 
salve algumas exceções quando o canal é de uma instituição de ensino ou grupo de 
pesquisa.Já os podcasts é bem mais presente um programa composto por diversos 
apresentadores, com o tema sendo abordado de maneira geral no formato de uma 
discussão ou conversa. 
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Quando se trata de edição e efeitos sonoros, ambas as mídias trazem como principal 
elemento, vinheta e música de fundo. De maneira geral Um recurso que foi amplamente 
utilizado em quase todos os programas no youtube foi os visuais, pois se tratando de 
vídeos com o cunho científico essa ferramenta facilita e muito a compreensão sobre 
determinados temas, alguns exploraram esse recurso de forma mais abrangente 
realizando animações e outros apenas incluíram a presença de vídeos trechos de parte 
da pesquisa que está sendo exposta ou slides elucidando o que estava sendo tratado 
durante o vídeo. 

O uso de frases jocosas é uma ferramenta bastante utilizada na mídia podcast, e 
raramente utilizada nos canais de youtube, tendo em vista que no youtube a divulgação 
científica é tratada de maneira mais fiel a demonstração dos mais diferentes estudos, 
tentando passar o conteúdo de maneira clara mais ainda com o cunho e linguagem 
científica. Já quando analisamos os podcast percebemos que o conteúdo científico é 
passado de maneira muito mais informal e com uma linguagem que tenta prender o 
ouvinte, associando o conhecimento a entretenimento, tendo em vista que de maneira 
geral videos tendem a ser mais atrativos do que apenas recursos de áudio e dessa 
forma os ouvintes devem ser atraídos por outros fatores, nesse caso a facilidade de 
compreensão devido uma linguagem mais coloquial. 

 
Conclusão 

 

Com base em todos os dados obtidos e nas análises realizadas percebe-se que as 
mídias utilizadas como objeto de estudo podem ser utilizadas em larga escala como 
ferramentas tanto de divulgação como de ensino. Tanto na modalidade EAD, como 
auxiliando as aulas no âmbito presencial. A construção de metodologias como essas 
tornam o ensino ainda mais atrativo e ultrapassam as barreiras das universidades e 
escolas. O conhecimento é disseminado e alcança aqueles que querem absorver esse 
conteúdo. 

A construção de metodologias de ensino alternativas, com o enfoque em mecanismos 
de transmissão rápidas como a internet, se tornam cada vez mais indispensáveis. 
Oferecer várias vertentes de ensino, e de certa forma fazer com que o conhecimento 
esteja sempre sendo ofertado, mesmo que a distância, levando em consideração o 
mundo atual, é simplesmente acompanhar as mudanças na sociedade globalizada e 
fazer com que o ensino esteja sempre em constante transformação. 
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TÍTULO: Validação e publicação de planos de aulas ou sequências didáticas inovadores 

em Matemática 

Resumo 

Discussões acerca do uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) com objetivos pedagógicos têm crescido cada vez mais, especialmente ligadas 
à educação matemática. Surge então a necessidade de formar o docente que deseja 
utilizar esses recursos em suas aulas. A partir disso, esta pesquisa buscou inicialmente 
compreender o entendimento dos professores da educação básica a respeito de 
práticas inovadoras e uso de tecnologias digitais em sala de aula. O trabalho foi 
desenvolvido pela Equipe OBAMA e tem o objetivo de formar docentes para o uso de 
TDICs de forma pedagógica, e produção de planos de aula inovadores para serem 
disponibilizados de forma pública e gratuita na Plataforma OBAMA. 
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TITLE: Validation and publication of lesson plans or innovative didactic sequences in 

Mathematics 

Abstract 

 

Discussions about the use of Digital Information and Communication Technologies 
(TDIC) for pedagogical purposes have grown more and more, especially linked to 
mathematical education. Then the need arises to train the teacher who wants to use 
these resources in his classes. Based on this, this research initially sought to 
comprehend the understanding of basic education teachers regarding innovative 
practices and the use of digital technologies in the classroom. The work was developed 
by the OBAMA Team and aims to train teachers to use TDICs in a pedagogical way, and 
to produce innovative lesson plans to be made available to the public and free of charge 
on the OBAMA Platform. 
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Introdução 

Existem, pelo menos, três formas distintas de utilização de Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC) com propósitos pedagógicos, quais sejam: (i) 
recursos educativos digitais que explorem conceitos escolares; (ii) aplicativos e 
funcionalidades de dispositivos que permitem a produção de conteúdos; e (iii) 
ferramentas de interação e colaboração entre pessoas dentro e até fora da escola. 
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Todas essas formas de uso das TDICs podem ser exploradas para o ensino e 
aprendizagem da Matemática tanto por alunos, quanto também por professores, que 
são o foco principal deste estudo, e podem contribuir para a aprendizagem matemática, 
inclusive, de forma colaborativa (MAIA, 2016). 

Pesquisas realizadas indicam que os professores têm lacunas não apenas da 
apropriação pedagógicas das TDIC, mas também de ordem didática (SILVA et al, 2018). 
Parte-se do pressuposto que as TDIC, per si, não são capazes de promover mudanças 
positivas nas práticas de ensino de Matemática. O professor, ciente de seu papel como 
responsável pela aprendizagem do seu aluno e, por isso, pela escolha de recursos 
pedagógicos e metodologias para sua aula é que fundamental para o desenvolvimento 
de práticas que contribuam para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos pelos 
alunos. Para tanto, é necessário o desenvolvimento de alguns conhecimentos e 
habilidades docentes para o ensino da Matemática na atual sociedade, cada vez mais 
permeada por TDICs. Schmidt et al (2009) destacam que é preciso que o professor 
arregimente um conjunto de diferentes conhecimentos, embora relacionados, para 
proporcionar uma efetiva integração das TDIC nos processos de ensino e de 
aprendizagem. Baseados na proposta de Shulman, os autores, é necessário que o 
professor desenvolva o Conhecimento Pedagógico, Tecnológico e do Conteúdo 
(TPACK - Technological, Pedagogical and Content Knowledge), ou seja, o docente 
demanda conhecimentos relacionados à prática pedagógica e à didática, ao assunto a 
ser estudado na disciplina, e às tecnologias que podem dispor para melhor mediar a 
aprendizagem discente. 

Ademais, de acordo com dados do Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação (Cetic.br), 75% dos professores brasileiros admitem usar 
o computador e internet para preparação de atividades didáticas com seus alunos. 
Dentre essas ações mais realizadas estão a busca de exemplos de planos de aula 
(82%), seguida pelo compartilhamento de conteúdos educacionais com outros 
professores (78%) (CETIC.BR, 2017). Verifica-se, portanto, uma abertura de 
professores para utilizarem plataformas digitais para planejarem suas aulas. 

Nesse sentido, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa que tinha 
por objetivo realizar a validação e publicação de planos de aula inovadores para o 
ensino da matemática na Plataforma OBAMA, através de processos formativos 
realizados com professores da rede básica de ensino. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida utilizando-se uma abordagem qualitativa, voltada para a 
compreensão da necessidade de formação docente para uso das TDICs em sala de 
aula com o objetivo de transformar a prática docente através da inclusão de práticas 
pedagógicas inovadoras. Além disso, as formações realizadas com os docentes e os 
planos de aula produzidos durante o período da pesquisa estiveram fundamentados na 
forma de trabalho da Pesquisa Colaborativa. A investigação é feita com os professores 
e não sobre eles (GARRIDO; PIMENTA; MOURA, 2000). Por isso, em todas as etapas 
da pesquisa, têm-se o objetivo de dar voz aos professores e com eles aprender e 
desenvolver práticas inovadoras. Diferente de outros métodos de investigação, a 
Pesquisa Colaborativa não tem apenas como produto resultante a produção acadêmica 
do pesquisador. Nem poderia ser, principalmente, em uma proposta como esta que 
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intenciona a produção colaborativa de práticas inovadoras em Matemática para serem 
desenvolvidas em escolas de Educação Básica. Portanto, esta pesquisa procura 
contribuir para melhoria da aprendizagem matemática a partir dos conhecimentos 
produzidos de forma colaborativa e que são partilhados entre os participantes. 

Considerando a necessidade de um contato próximo e frequente com os professores 
que atuaram como colaboradores nesta pesquisa, o grupo optou por realizar uma 
parceria com escolas da rede pública municipal de Natal, buscando àquelas que já 
haviam participado de ações de pesquisa e formações realizadas sobre e com a Equipe 
OBAMA. A partir disso, seria feita a análise os planos de aulas elaborados na 
plataforma. O procedimento adotado foi adaptado do proposto por Maia e Castro-Filho 
(2017), em que, de forma colaborativa com professores que ensinam Matemática, 
seriam propostos planos de aulas, para serem discutidos em grupo, a partir das 
ferramentas de colaboração e outras estratégias sugeridas pelos colaboradores, e 
depois aplicados em situações reais de sala de aula. Para as avaliações dos planos de 
aula foram criadas categorias de análise acerca de práticas inovadoras, bem como a 
relação do que foi registrado e executado. As categorias surgem a partir dos referenciais 
teóricos adotados, bem como da própria realidade e, inclusive, de plataformas digitais 
que disponibilizam planos de aulas. Esses critérios levaram em conta, a viabilidade de 
realização da aula na escola, abordagens pedagógicas empreendidas e proposta de 
avaliação do aprendizado discente na aula considerando aspectos conceituais e 
atitudinais, indicadas em descritores de aprendizagem. O objetivo é sistematizar esses 
critérios para que sejam implementados na funcionalidade que auxiliará a equipe da 
OBAMA na validação e futura publicação dos planos de aula. Para o processo de análise 
das atividades realizadas nas escolas parceiras foi optado por realizar registros em 
formação de gravação de áudio e vídeo, dado o devido consentimentos do professores 
envolvidos. Ao final da pesquisa, os planos validados serão indicados no banco de 
planos de aula do OBAMA, com um selo de prática inovadora para que outros 
professores sejam incentivados a replicá-los e depois produzam os seus. Com isso, 
pode-se criar um círculo virtuoso de produção colaborativa e compartilhamento de boas 
práticas em Matemática, especialmente, em áreas que representem parte da 

necessidade formativa docente. 

 
Resultados e Discussões 

 

Uma vez que a equipe OBAMA já havia realizado diversas formações em que eram 
solicitados para elaborarem planos de aulas o procedimento inicial tomado para esta 
pesquisa foi o de analisar o conteúdo desses planos e buscar compreender e identificar 
as principais dificuldades encontradas pelos professores nesse processo de 
desenvolvimento. Atualmente, constam na Plataforma OBAMA cento e trinta e três (133) 
planos de aula pendentes de revisão para serem publicados, neste estão incluídos 
planos criados pela própria equipe durante procedimentos de teste para 
desenvolvimento da funcionalidade. Para efeitos desta avaliação foram analisados 
planos produzidos a partir de agosto de 2019, data em que se iniciou esta pesquisa, 
desde que não houvessem sido produzidos por membros da equipe. Seguindo-se esses 

critérios foram selecionados 10 planos de aula para análise. 

Durante o processo de análise dos planos, iniciou-se o período de isolamento social que 
está em vigor até o presente momento. A partir disso, o grupo precisou realizar uma 
reformulação da sua pesquisa visto que a próxima etapa, onde seriam realizadas as 
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formações, tornou-se temporariamente inviável. Seguindo essa nova realidade, decidiu-
se por realizar uma pesquisa investigativa que buscasse compreender o que os 
professores da Educação Básica entendem por práticas inovadoras. A pesquisa foi 
realizada a partir de um formulário, desenvolvido no GoogleForms, e direcionada a 
professores usuários da Plataforma Obama. O formulário foi enviado via e-mail para os 
1011 usuários cadastrados na plataforma, além de ser divulgado também nas redes 
sociais do grupo (Facebook e Instagram) e através de grupos do WhatsApp. A partir 
disso foram obtidas 73 respostas que estão em fase de análise. 

No questionário, constava a seguinte pergunta aberta e opcional: O que você entende 
por práticas inovadoras para ensino? Foram obtidas 44 respostas em que se destacam 
alguns trechos onde os professores fizeram a associação entre práticas inovadoras e 
uso de TDICs. Os nomes dos professores foram ocultados para efeitos de pesquisa. 
Abaixo, estão algumas respostas onde se percebe essa associação: 

“É a destruição cognitiva de processos educacionais mediados por tecnologias digitais 

às quais auxiliam o ensino e promovem a aprendizagem” (Professor X) 

“Maior abertura para a participação ativa dos estudantes e para o uso de recursos 
diversos, incluindo os tecnológicos.” (Professor Y) 

“Ter um laboratório de informática na escola que funcione de fato”. (Professor Z) 

Nestes fragmentos identificamos como categoria de análise as tecnologias digitais como 
recursos didáticos. Está categoria está de acordo com uma das formas de uso das 
TDICs apresentadas no início deste trabalho, que é o uso como ferramentas de 
interação e colaboração entre pessoas dentro e até fora da escola. 

Em outros casos, os professores associaram práticas inovadoras a uma abordagem de 
ensino construtivista. Onde podemos destacar algumas respostas: 

“São práticas em que os alunos são protagonistas” 

“Algo atrativo que o aluno seja protagonista do aprendizado” (Professor A) 

“É engajar o aluno para ser o protagonista nas aulas para que ele seja criador e não 
apenas consumidor e aprender fazendo.” (Professor B) 

“Práticas que levem o aluno a buscar o conhecimento” 

“o aluno passa ser o construtor”.(Professor C) 

Apesar das respostas prioritariamente destacarem de forma separada a tecnologia ou 
a prática construtivista como bases para a prática inovadora, é possível observar que 
os professores já começam a compreender a necessidade de dominar outros tipos de 
conhecimentos e habilidades, para além das disciplinas que eles ministram. Conforme 
já destacado neste trabalho, para uma prática docente inovadora e completa faz-se 
necessário o domínio de uma conjunto de conhecimentos, constituindo o Conhecimento 
Pedagógico, Tecnológico e do Conteúdo (TPACK - Technological, Pedagogical and 
Content Knowledge). 
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Nas respostas que trazem a tecnologia como centro da inovação, pode-se inferir que o 
professor já compreende a necessidade do conhecimento tecnológico (TK). Entretanto, 
só o questionário ainda não é suficiente para medir o domínio desse professor sobre 
esse conhecimento. A partir das formações a serem realizadas é que será possível 
verificar quais as necessidades e dificuldades que esse professor tem ao trabalhar com 
tecnologias digitais em sala de aula. 

Considerando as respostas que trazem as práticas construtivistas como centro do 
processo inovador, compreendemos que o docente já está ciente da necessidade do 
conhecimento pedagógico (PK) que torne o aluno produtor de conhecimento. Nesses 
casos, o nosso objetivo é apresentar a tecnologia como forma de ampliar essa interação 
mais ativa do aluno por meio da inserção de objetos de aprendizagem disponibilizados 
na Plataforma OBAMA. 

Destaca-se ainda um caso em que houve uma integração entre os pontos: 

“Práticas que alterem a dinâmica da sala colocando o aluno como protagonista das 

atividades e utilizando uma diversidade de tecnologias”. (Professor D) 

Nesse caso, o professor já demonstra estar ciente da necessidade do arcabouço de 
conhecimentos TPACK. Consideramos então a necessidade de desenvolver práticas 
que estejam de acordo com essa afirmação 

As etapas seguintes, onde seriam realizadas as formações de professores e 
desenvolvimento dos planos de aula de forma colaborativa não foram realizadas devido 
a suspensão de atividades acadêmicas que ocorreu a partir de março deste ano imposta 
pela Pandemia de COVID-19. Espera-se retomar essas atividades e dar continuidade a 

pesquisa assim que possível. 

 
Conclusão 

 

Os recentes acontecimentos relacionados a pandemia do novo Coronavírus e os efeitos 
na Educação Básica demonstraram a importância dos professores estarem alinhados e 
preparados para utilizarem as TDICs a favor da educação. Com a análise do formulário 
enviados aos professores cadastrados na Plataforma OBAMA foi possível observar o 
quanto já existe no docente a consciência de que a tecnologia pode ser uma aliada nos 
processos de ensino-aprendizagem. Apesar disso, muitos dos professores ainda afirma 

não se sentirem confiantes ou aptos para utilizar esse tipo de recurso em suas aulas. 

Como uma demanda futura, com o objetivo de dar continuidade a essa pesquisa que 
devido a pandemia necessitou ser interrompida, tem-se o objetivo de contatar esses 
professores e de convidá-los a realizar formações e estudos junto a equipe OBAMA 

para desenvolver os planos de aula que serão posteriormente publicados na plataforma. 
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Resumo 

 

Este artigo apresenta o relatório do plano de trabalho referente ao auxílio na produção 
e integralização de um material textual usado por alunos como um instrumento auxiliar 
para o aprendizado dos conteúdos da disciplina de Matemática Elementar (ME), com 
foco na apresentação das ferramentas e como elas foram utilizadas na escrita 
colaborativa das Notas de Aula. Tal relato é uma expansão do que foi apresentado em 
(VICENTE 2019) . A fim de aprimorar o desenvolvimento das Notas de Aula de uma 
forma geral, algumas modificações foram feitas no uso do sistema de preparação de 
documentos LaTeX e na plataforma GitHub, utilizada para o desenvolvimento 
colaborativo. Além disso, para obter uma melhor organização colaborativa das 
atividades, foi estabelecido o uso do Trello como uma ferramenta de gerenciamento de 
atividades exercidas pelos envolvidos na elaboração do material, tais como a atribuição 
de tarefas e documentação das atividades. Como resultado, as medidas organizacionais 
trouxeram benefícios para todos os envolvidos no processo, bem como o 

desenvolvimento colaborativo das Notas de Aula tornou-se mais eficiente. 

 
 
Palavras-chave: Matemática Elementar. LaTeX. GitHub. Trello. 

TITLE: Organization of the collaborative production of the Lecture Notes for the 

Elementary Mathematics discipline of the Bachelor of Information Technology. 

Abstract 

 

This paper presents the report of the work plan regarding the aid in the production and 
integration of a textual material used by students as an auxiliary tool for learning the 
contents of the discipline of Elementary Mathematics (EM), focusing on the presentation 
of the tools and how they were used in the collaborative writing of the Lecture Notes. 
This report is an expansion of what was presented in (VICENTE 2019). In order to 
improve the development of the Class Notes in general, some modifications were made 
in the use of the LaTeX document preparation system and the GitHub platform, used for 
collaborative development. In addition, in order to obtain a better collaborative 
organization of the activities, it was established the use of Trello as a tool to manage the 
activities performed by those involved in the preparation of the material, such as the 
assignment of tasks and documentation of the activities. As a result, the organizational 
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measures brought benefits to all those involved in the process, as well as the 
collaborative development of the Lecture Notes became more efficient. 

 
 
Keywords: Elementary Math. LaTeX. GitHub. Trello. 

Introdução 

Os estudantes brasileiros dos níveis fundamental e médio apresentam um rendimento 
deficiente no que tange à matemática, conforme relata o PISA 2015 (OECD 2016). 
Dentro dessa realidade, os estudantes ingressantes do curso Bacharelado em 
Tecnologia da Informação (BTI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) apresentam dificuldades logo no início do curso, principalmente nas disciplinas 
de matemática. Visando amenizar essa deficiência, foi criada a disciplina Matemática 
Elementar (ME) e, aliado a ela, o projeto de pesquisa intitulado Uso da Khan Academy 
Como Prática Auxiliar de Ensino da Disciplina Matemática Elementar do IMD. Um dos 
objetivos do projeto é produzir um material textual em formato de notas de aula, a fim 
de amenizar as dificuldades da falta de uma bibliografia adequada que abranja toda a 
ementa da disciplina. 

A princípio, as Notas de Aula surgiram a partir do material que o professor utilizou em 
suas aulas de ME. A intenção era ter uma base de um material para que futuramente 
mais conteúdos pudessem ser acrescentados. As Notas de Aula foram, então, da 
mesma forma que os slides, elaboradas utilizando o sistema de preparação de 
documentos LaTeX. Sua produção inicial se deu por um dos bolsistas e, durante seu 
processo de produção, o código das notas de aula foi sendo mantido em um repositório 
pessoal no sistema de controle de versões Git hospedado na plataforma GitHub. 

Com a inserção de mais colaboradores na produção das Notas de Aula, as demandas 
organizacionais para a escrita colaborativa se fizeram essenciais. Com isso, se fez 
necessário preparar um ambiente de desenvolvimento colaborativo e, além disso, 
preparar os demais colaboradores para utilizar o ambiente colaborativo produzido pelo 
bolsista, o que foi realizado através de formações ministradas pelo bolsista e 
coordenadas pelo professor orientador. Tendo isso em vista, este artigo complementa 
o que foi escrito em (VICENTE 2019). Com o relato a apresentação das ferramentas e 
como elas foram utilizadas no desenvolvimento de um ambiente de escrita colaborativa 
das Notas de Aula, e de como foi feita a introdução de novos colaboradores 

considerando o novo ambiente de produção colaborativa. 

 
Metodologia 

 

Para que o desenvolvimento das Notas de Aula pudesse ocorrer de forma colaborativa, 
algumas ferramentas foram introduzidas ou sofreram alterações no seu uso. 

Uma das ferramentas fundamentais para o desenvolvimento das Notas de Aula é o 
sistema de preparação de documentos LaTeX. Sua adesão já havia sido estabelecida 
antes de o bolsista ingressar no projeto. Foram feitas mudanças na estruturação dos 
arquivos e pastas do projeto, e no processo de compilação do documento a fim de 
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facilitar a adesão de certas práticas de desenvolvimento e versionamento do 
documento, práticas originadas da engenharia de software. Tais alterações promoveram 
uma maior escalabilidade para o projeto, o que aprimorou o desenvolvimento das Notas 
de Aula de uma forma geral. 

O sistema de controle de versões Git se mostrou como uma das ferramentas mais 
importantes para o desenvolvimento colaborativo das Notas de Aula. Através dele, foi 
possível manter os principais fluxos de desenvolvimento, chamados de branches, onde 
eram separados o fluxos de desenvolvimento em uma branch chamada development; 
das versões lançadas para os alunos em uma branch chamada master, e de arquivos 
temporários em uma branch chamada tmp. Além dessas branches, pontualmente, 
também são criadas para uma determinada demanda de maior complexidade, para 
poder separar os fluxos de modo que as implementações sejam desenvolvidas 
paralelamente, isto é, sem que uma interfira na outra. Esse padrão de projeto também 
é influência da engenharia de software. Cada atualização na branch master indica uma 

nova versão das Notas de Aula. 

A versão v0.0 das notas de aula – a primeira de todas – foi disponibilizada para os 
discentes durante as primeiras semanas de aula do semestre letivo regular 2019.1, com 
atualização média quinzenal por parte dos colaboradores. 

Como dito anteriormente, o código-fonte das Notas de Aula estava sendo mantido em 
um repositório Git pessoal de um dos bolsistas, hospedado na plataforma GitHub, e uma 
das primeiras medidas foi transferi-lo para uma organização na GitHub criada com o 
nome de matematica-elementar (acessível em https://github.com/matematica-
elementar) para associar diretamente o uso da GitHub ao projeto. Sendo assim, fez-se 
necessário que os colaboradores envolvidos aderissem à plataforma GitHub. Assim, 
todos estavam devidamente preparados para poder usar o Git. 

Outra medida estabelecida foi a padronização das mensagens de commit, que, a 
princípio, eram escritas em inglês, em vez disso, passou-se a utilizar o português, visto 
que a maioria dos desenvolvedores possuem mais familiaridade com o idioma. 

A um nível mais gerencial, a ferramenta que se mostrou importante para o 
desenvolvimento colaborativo das Notas de Aula foi o Trello. O objetivo de seu uso no 
projeto consiste em organizar as tarefas a serem realizadas no desenvolvimento das 
Notas de Aula aplicando princípios do Kanban. Sua principal característica é a de prover 
ferramentas como quadros, listas e cartões que permitem o controle e organização de 
tarefas. Na prática, permitiu a atribuição de tarefas pelo orientador aos bolsistas 
envolvidos no desenvolvimento das Notas de Aula, além do acompanhamento e 
documentação das tarefas. Foi criado um quadro para cada capítulo das notas para 
poder agregar as demandas mais próximas. Em cada quadro, havia um certo conjunto 
de listas pré-definidas; dentre as quais as principais são: Sugestões, Discussões, 
Pendências, Em Andamento, Em Análise e Finalizados. As listas possuem um certo 
protocolo para os seus cartões, como por exemplo: Comumente um cartão surge como 
uma sugestão, em seguida vira uma discussão, que através dela surgem cartões que 
viram pendências, daí entram em andamento, em análise e, por fim, finalizado. Também 
é muito comum de um cartão surgir diretamente como uma pendência. 

Foi criado um email (matematica-elementar@imd.ufrn.br) com o intuito de receber 
feedbacks dos alunos durante sua leitura das Notas de Aula. Geralmente, os feedbacks 
são relatos de erros encontrados no material. Além disso, também foi criado um site 
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(https://matematica-elementar.github.io) onde são disponibilizados o email de reportes, 
a versão mais recente das Notas de Aula, os slides utilizados em sala de aula e 
informações acerca da monitoria da disciplina. O site foi feito pela própria plataforma 
GitHub. Tal adoção facilitou a atualização dos conteúdos do site, principalmente quando 
se tratava dos lançamentos de versão das Notas de Aula. 

Se fez necessário preparar os colaboradores para utilizarem o ambiente de 
desenvolvimento colaborativo produzido pelo bolsista. Tendo isso em vista, o bolsista 
elaborou formações utilizando seus conhecimentos adquiridos e aprimorados no 
decorrer da pesquisa para que pudessem ser apresentadas aos demais colaboradores. 
As formações foram realizadas em alguns períodos para que os novos colaboradores 
pudessem utilizar de todas as ferramentas introduzidas sem passar por muitas 
dificuldades, ainda mais a se tratar de ferramentas de uso, na maior parte, por 
desenvolvedores de software, visto que os colabores em sua maioria possuem formação 
na área de Matemática e não necessariamente na área de TI. Tais formações foram 
ministradas pelo bolsista e coordenadas pelo professor orientador, e aconteceram em 
eventos promovidos pelo grupo de pesquisa (GIIfE), e apresentadas a todos do evento. 

 
Resultados e Discussões 

 
Como resultado principal, tem-se todas as versões das Notas de Aula, provindas da 
organização elaborada pelo bolsista juntamente com o uso das ferramentas Git e 
LaTeX. As versões do documento são fornecidas pela plataforma GitHub, além de que 
a versão mais recente está disponível no site da disciplina. 

Ademais, tal organização trouxe benefícios para a estrutura do projeto em LaTeX 
possibilitando a escrita de possíveis novos membros do projeto. Como aconteceu com 
o professor orientador e posteriormente com outros professores da disciplina. 

Atualmente, a escrita das Notas de Aula tem suas demandas bem definidas juntamente 
com os responsáveis por cada tarefa devido ao uso do Trello, tornando o processo de 

escrita mais rápido e eficaz. 

Outro resultado inerente às Notas de Aula é o seu código-fonte que por sua vez é 
mantido na plataforma GitHub e disponível abertamente na Internet, também chamado 
de open source pela comunidade de desenvolvedores. Tal medida colabora 
positivamente na comunidade de desenvolvedores de documentos em LaTeX pelo 
mundo. 

Uma das formações preparadas pelo bolsista teve objetivo central uma breve introdução 
à escrita com o LaTeX. Tal formação foi apresentada no Workshop do GIIfE (WGIIfE) 
em dezembro de 2019 no formato de minicurso. Além de uma versão simplificada ter 
sido feita com os alunos da disciplina Matemática Elementar nas ofertas dos períodos 
2020.5 e 2020.6, como estratégia chave de estudo presente no plano de curso da 
disciplina. A oferta da formação para o período de 2020.6 rendeu uma ação de extensão 
registrada no SIGAA. O documento da formação elaborado pelo bolsista, por sua vez, 
teve destaque pela sua eficiência e reusabilidade, podendo ser utilizado por qualquer 
membro do projeto que já esteja incluso nas tecnologias para replicar e apresentar os 
conteúdos necessários para introduzir novos colaboradores, como foi o caso do 
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professor orientador ministrar uma formação aos alunos do período letivo suplementar 
2020.6. 

Além disso, o site feito especialmente para a disciplina de ME tem seu destaque por 
servir de fonte de informação direta para os discentes. A praticidade de ter todas as 
informações acessíveis em um só lugar e de forma rápida facilitou bastante o acesso 
dos alunos à informação e o processo de lançamento de novas versões das Notas de 

Aula, pois o site é integrado na plataforma GitHub. 

A outra formação preparada pelo bolsista foi sobre o uso do Git e como gerenciar toda 
a organização presente nas Notas de Aula, desde sua escrita, versionamento, uso dos 
programas recomendados e gerenciamento do site da disciplina. Todos os atuais 
colaboradores estavam presentes, visto que esse bolsista encerrava naquele momento 
sua colaboração com o projeto. Logo, o intuito da formação foi o de permitir o 
gerenciamento das ferramentas para os demais membros. 

  

 
Conclusão 

 

De modo geral, a comunicação entre as ferramentas LaTeX, Git e Trello se deu de forma 
mais fluida, dadas as convenções de uso estabelecidas entre os desenvolvedores das 
Notas de Aula, provindas do ambiente de desenvolvimento colaborativo produzido pelo 
bolsista, contribuindo positivamente para o desenvolvimento colaborativo das Notas de 
Aula. 

As formações apresentadas pelo bolsista foram bem sucedidas, fazendo com que os 
novos integrantes pudessem colaborar com o desenvolvimento e escrita das Notas de 

Aula. 

As Notas de Aula se encontram hoje na versão v1.9, podendo dizer que esteve completa 
a partir da versão v1.0 e que desde então são feitos aprimoramentos e correções. As 
notas de aula se mostraram ainda mais úteis no período letivo suplementar 2020.5 e 
agora no período letivo 2020.6 (2020.1) por serem aplicados em formato inteiramente 
remoto e as Notas de Aula estarem disponíveis em formato digital. 
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TÍTULO: Suporte e manutenção da plataforma OBAMA 

Resumo 

 

Este trabalho é um relatório de uma Bolsista de Iniciação Científica do Ensino Médio da 
UFRN vinculada pelo Técnico de Tecnologia da Informação (TI) do Instituto Metrópole 
Digital (UFRN). Com o crescimento da Plataforma Objetos de Aprendizagem para 
Matemática (OBAMA), o suporte e a manutenção dela se torna cada vez mais essencial 
visto que o número de objetos de aprendizagem (OAs) dispostos na plataforma só 
aumenta, assim como o de usuário. Ademais, por se tratar de um repositório online, é 
necessário manter a plataforma atualizada para entregar o produto conforme proposto 
e assim, evitar que existam atividades e funcionalidades indisponíveis para os usuários 
que estiverem utilizando-a. Por se tratar de um referatório, podemos usar como 
endereços web dos OAs inacessíveis devido o link do seu desenvolvedor estar fora do 
ar. As correções e manutenção ocorrem a partir dos erros (bugs) apresentados pelos 
usuários da plataforma durante as formações ministradas para os professores da 
Educação Básica. Na ocasião é comum os docentes relatam bugs ou sugestões de 
melhorias para a Plataforma seja nos momentos síncronos ou assíncrono por e-mail ou 
pelo botão de reporte de erros diretamente na plataforma. Nesse relatório, será 
apresentado como o objetivo geral do plano de trabalho foi alcançado por meio dos 
objetivos específicos. De forma geral, os resultados foram satisfatórios pois foi possível 

atuar e contribuir nas demais etapas do projeto pesquisa e também para a sociedade. 

 
 
Palavras-chave: Suporte Web. Manutenção Web. Correções e ajustes Web. 

TITLE: Support and maintenance of the Learning Objects for Mathematics platform 

(OBAMA) 

Abstract 

This work is a report of a High School Scientific Initiation Scholarship from UFRN linked 
by the Technologist of Information Technology (TI) of the Instituto Metrópole Digital 
(UFRN). With the growth of the Learning Objects for Mathematics Platform (OBAMA) the 
support and maintenance of it becomes increasingly essential as the number of learning 
objects (OAs) arranged on the platform only increases, as does the user. In addition, as 
it is an online repository, it is necessary to keep the platform up to date to deliver the 
product as proposed and thus avoid activities and features that are unavailable to users 
who are using it. As it is a referral, we can use as inaccessible OAs web addresses 
because the link of its developer is down. Corrections and maintenance occur from errors 
(bugs) presented by users of the platform during training given to teachers of Basic 
Education. At the time, it is common for teachers to report bugs or suggestions for 
improvements to the Platform, whether in synchronous or asynchronous moments by 
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email or by the error reporting button directly on the platform. In this report, it will be 
presented how the general objective of the work plan was achieved through the specific 
objectives. In general, the results were satisfactory because it was possible to act and 
contribute in the other stages of the research project and also for society. 
 
Keywords: Web support. Web maintenance. Web corrections and adjustments. 

Introdução 

A Plataforma Objetos de Aprendizagem para Matemática (OBAMA) possui um 
referatório online de objetos de aprendizagem (OAs), direcionado ao público-alvo de 
professores da Educação Básica que ensinam Matemática. A proposta é que a 
plataforma OBAMA sirva como um catalisador das demandas de formação desses 
professores. 

Para a composição, desenvolvimento e manutenção da plataforma, contamos com uma 
equipe de colaboradores que possuem conhecimento em diversas áreas, tais como 
Informática, Engenharia de Software, Pedagogia e Matemática, e diante disso, é 
formado os Grupos de Trabalhos (GTs). 

As duas principais funcionalidades da OBAMA são: O referatório de OAs para o ensino 
da Matemática e o Plano de Aula Colaborativo. O referatório objetiva ofertar, ao 
professor da Educação Básica, um maior número de OAs de Matemática em um único 
endereço web a fim de complementar a formação continuada docente. Atualmente, a 
Plataforma OBAMA contém mais de 500 OAs disponíveis para acesso de dispositivos 
desktop e mobile. Esses OAs são classificados a partir de critérios pedagógicos e 
técnicos, onde, tais critérios podem ser filtrados em Nível de Ensino, Tema Curricular e 
Descritores da Prova Brasil, além de unidades temáticas da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), ou simplesmente, por meio de busca textual ao digitar o que está 

procurando, como por exemplo: Multiplicação. 

A segunda funcionalidade principal da plataforma, é referente ao Plano de Aula 
colaborativo, onde, oferecemos a possibilidade de elaborar uma aula em conjunto com 
outros professores. Para acessar o plano de aula colaborativo, é necessário primeiro, 
logar na plataforma através da página inicial, e botão acessar. Após o login, aparecerá 
uma barra branca com botões no lado esquerdo da página Inicial da Plataforma Obama, 
seguido de figuras que representam tais botões. 

A equipe da Obama também fornece formação aos professores, em que apresentamos 
nosso repositório, ensinando-os como utilizar a plataforma, mostrando na teoria e 
prática todos os recursos disponíveis da Obama aplicados ao usuário. Nessas 
formações, também participam, pelo menos, dois membros do GT Desenvolvimento 
tanto para prestar auxílio dando apoio em geral, quanto para anotar erros (bugs) 
referente a plataforma e repassar tais informações para os demais membros da equipe 
de Desenvolvimento em nossas reuniões semanais. Pois, nesta ocasião, é comum os 
docentes relatarem bugs ou sugestões de melhorias para a Plataforma, seja nos 
momentos síncronos ou assíncrono, por e-mail ou pelo botão de reporte de erros 
diretamente na plataforma. Inclusive, existe um trabalho publicado pelos membros do 
GT Desenvolvimento, no CBIE 2019 — Processo de Identificação e Correção de Erros 
da Plataforma OBAMA —, tratando especificamente do funcionamento desse processo. 
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Diante desses aspectos, para um melhor funcionamento da plataforma, é fundamental 
a manutenção e o suporte para manter a ferramenta e suas funcionalidades conforme 
o planejado. Atrelado a isso, me encaixei no projeto pesquisa como Bolsista CNPq de 
nível técnico, com vínculo pelo Técnico em Tecnologia da Informação (TI) do Instituto 
Metrópole Digital/UFRN, durante o período de Agosto 2019 à Agosto 2020, no Grupo de 
Trabalho do Desenvolvimento (GT Devs). Sendo assim, me foi atribuído o plano de 

trabalho intitulado: Suporte e manutenção da plataforma OBAMA. 

 
Metodologia 

 

Método de aplicação do Objetivo Geral e dos Objetivos Específicos 

Para cumprir o meu plano de trabalho, a partir do meu objetivo geral — Auxiliar na 
manutenção da Plataforma OBAMA por meio de soluções web — foi necessário seguir 
os objetivos específicos, que indicavam procedimentos metodológicos para executar as 
atividades. Para tanto, os objetivos específicos foram assim delineados: 

Implementar soluções web para atender a demandas da equipe da OBAMA  

Atuar na manutenção da Plataforma OBAMA 

Colaborar na correção de erros e ajustes da Plataforma OBAMA 

Colaborar nas demais etapas da pesquisa. 

Das atividades realizadas: 

Apropriação das ferramentas e linguagens de programação adotados no projeto. 

No primeiro mês, em Agosto, foi me passado cursos online para aprimorar os 
conhecimentos nas linguagens de programação utilizadas na plataforma Obama. Os 
cursos online foram realizados na Fundação Bradesco, gerando certificado após o 

término. Tais cursos estão listados abaixo: 

HTML - Básico, com carga horária de 11 horas. 

HTML - Avançado, com carga horária de 6 horas. 

Introdução à Programação Orientada a Objetos, com carga horária de 10 horas. 

Fundamentos do Design Gráfico, com carga horária de 6 horas. 

Linguagem de Programação Java - Básico, com carga horária de 24 horas. 

Estes cursos, me serviram como forma de aprimorar o conhecimento básico em 
programação, conhecimento este, adquirido a partir dos assuntos estudados na matéria 
Lógica de Programação, no Módulo Básico do Técnico em TI. Desse modo, me fez 
conhecer melhor outras linguagens de programação, pois, até o momento, só havia tido 
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contato com Potigol e Java básico. Assim sendo, com os cursos ofertados, foi possível 
conhecer e entender melhor a forma de estruturação dos algoritmos de outras 
linguagens de programação, inclusive, as que são utilizadas para o desenvolvimento e 
manutenção da plataforma. 

2. Atuar na manutenção da Plataforma OBAMA 

No fim de Setembro, foi iniciado a demanda de Correção dos links quebrados de alguns 
OAs da Plataforma, que seria para desabilitar links que estavam fora do ar na web. 
Porém, me pediram para pesquisar por esses OAs um a um pois seria possível que 
alguns tivessem seus domínios alterado. 

Inicialmente, já havia uma planilha criada com os OAs e seus respectivos links, seguido 
pelo erro que estava apresentando ao acessar aquele OA. Diante disso, esta demanda 
me custou muito tempo pois tive que encontrar novos links para substituir os que 
estavam fora do ar e atualizar na planilha, investigando-os. A princípio, 125 links de OAs 
foram classificados com algum erro ao acessar, erros esses qualificados em 404 e 500, 

deixando assim, os links inacessíveis (Figura 2.). 

Por se tratar de um referatório, podemos usar como endereços web dos OAs 
inacessíveis devido o link do seu desenvolvedor estar fora do ar. A maioria desses links 
inacessíveis, se deu por uma atualização do link, ou seja, o link pode ter sido substituído, 
excluído ou removido do site ( definição do erro 404 ). Nesse caso, deve-se procurar se 
os domínios dos links foram alterados. Então, eu fiz uma busca para cada OA a fim de 
encontrar seu novo link. Referente ao erro 500, se dá a partir de uma incompatibilidade 
do processamento de um servidor ou a configuração incorreta em uma aplicação do 

site, no qual aquele OA está hospedado. 

3.Colaborar nas demais etapas da pesquisa 

Ademais, colaborei nas demais etapas da pesquisa, participando das formações 
oferecidas aos professores acerca das ferramentas da Plataforma e demais tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TIDC) que a equipe domina e apresenta como 
possibilidades para o trabalho docente. Nesse aspecto, foram elaborados vídeos para 
divulgação destas formações, onde, eu também pude contribuir para esse momento 
através de uma participação artística com o objetivo de apresentar a disponibilidade da 
formação Ferramentas do Google for Education: Aplicações do Google Forms e 
Classroom para o Ensino e Aprendizado. 

Também contribui com as atividades da Iniciativa de Recuperação do Espaço Digital 
Escolar (InREDE). Esse é um projeto da equipe da Plataforma OBAMA coordenado pelo 
professor Nelson Ion de Oliveira, em que, por meio de um dos Grupos de Trabalhos 
(GT) dentro da equipe objetiva-se auxiliar as escolas para manterem ou reativar 
laboratórios de informática e rede internet para a realização das ações oferecidas pela 
OBAMA. 

No dia 20 de Agosto, o InREDE refez toda a estrutura de cabos de internet do laboratório 
da Escola Municipal Professora Zuleide Fernandes de M. Silva de nível de Ensino 
Fundamental e conectamos todas as máquinas a rede Giga Metrópole. Pude aprender 
e acompanhar o projeto de reestruturação de Redes da escola, aprendi a crimpar cabos 
e a passar cabos, implementei também o switch que interligava toda a rede. Esta ação 
foi registrada, inclusive, como matéria jornalística publicada no portal de notícias do 
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IMD/UFRN. A manchete desta matéria jornalística, estará disponível em Resultados e 
Discussões deste texto (Figura 4.). 

No dia 18 de Novembro, participei de uma outra formação na Escola CAIC de 
Parnamirim. Já nessa escola, a formação do InREDE foi para tentar recuperar as 
máquinas pois não havia nenhuma máquina funcionando. Então, foi preciso recuperar 
algumas máquinas a partir da mão de obra. Fizemos uma manutenção, em que pude 
contribuir auxiliando e prestando suporte em geral, por fim, conseguimos recuperar 4 
máquinas, trocando fonte, limpando memória e testando os equipamentos disponíveis. 

Ainda no contexto do InREDE, elaborei um texto para a página de solicitações na 
plataforma Obama descrevendo o projeto e publiquei o vídeo da ação realizada na 
Zuleide Fernandes no canal do Youtube do Obama. Podendo ser vistos em 
obama.imd.ufrn.br/solicitacoes e clica para abrir InREDE: Visita Técnica. 

 
Resultados e Discussões 

 

Dos resultados demanda dos links quebrados: Diante dos erros apresentados, consegui 
os seguintes resultados: dos 125 links dados como inválidos, 26 OAs foram restaurados 
porque eu consegui encontrar novos links para substituir o link exatamente daqueles 
OAs; 8 links de OAs foram sugeridos como um novo OA pois era bem parecido e similar 
o proposto na plataforma; 11 funcionavam normalmente. E o restante, dos OAs não 
consegui encontrar de forma alguma os novos endereços de links que disponibilizassem 
os OAs. 

Segue o gráfico de setores para representar os dados que foram listados: (Figura 3.) 

Só pude concluir a demanda da busca pelos OAs no início de Novembro pois segui 
procurando os 82 links dos OAs não encontrados, por essa razão me demandou muito 
tempo. 

Com os resultados da planilha, eu fui para o servidor de homologação para atualizar os 
status dos OAs, em outros termos, fui ao ambiente de testes onde as ações não 
impactam diretamente no site oficial da Plataforma, servindo para testar o código que 
foi aplicado e verificar se a atualização aplicada acarretou em resultados positivos, 
conforme previsto. Com isso, também elaborei um tutorial simples e rápido de acordo 
com os procedimentos necessários para cumprir essa demanda em nível de banco de 
dados, utilizando MySQL, pois até então eu não tinha tido contato com o banco de dados 
e não havia tutorial disponível. No tutorial, informei como atualizar os OAs, 
desabilitando, ativando e substituindo os links através da programação inserida no 
Banco de Dados e linguagem SQL. Os códigos do tutorial são seguidos de explicação 
referente ao algoritmo e prints como representações do exemplo. O link do tutorial ficou 
disponível apenas para os membros da equipe do GT Devs. 

Referente a manutenção da plataforma e demanda dada sob o problema apontado pelos 
usuários aos links dos OAs fora do ar ou links quebrados, a partir dos erros que já relatei 
(404 e 500), foi elaborado uma planilha. Essa planilha é seguida de todos os OAs que 
estavam fora do ar e seus respectivos erros. Os OAs de links não encontrado 
correspondente à eles, foram desabilitados. Com ajuda de uma das colaboradoras do 
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GT Devs, foi gerado um Script para atualizar os status no banco de dados e desabilitar 
aqueles OAs que não possuem links ativos. Assim, evitando expor ao usuário, o OA que 
não é possível trabalhar devido ao seu link ou domínio não estar disponível. Por isso, é 
importante a manutenção e o suporte, para assim, entregar um produto funcional dentro 
das condições necessárias para uso. Diante dos resultados expostos para desabilitar 
os links, sugiro que o GT Pedagógico junto ao GT Desenvolvimento procurem mais OAs 
para substituição desses que foram desabilitados e assim, manter um crescimento no 
repositório de Objetos de Aprendizagem para Matemática. 

Da colaboração nas demais etapas da pesquisa, acrescento que foi muito gratificante 
participar do projeto InREDE, juntamente ao professor coordenador da InREDE pois, 
pude acompanhar de perto, realizando ações para a sociedade e também por praticar 
o conhecimento teórico adquirido no Técnico do IMD com Ênfase em Redes de 
Computadores. A partir das instruções dadas pelo professor, na ação realizada na 
Escola Zuleide Fernandes, reestruturamos a estrutura de rede cabeada e foi possível 
conectar todas as máquinas a rede Giga Metrópole, uma vez que tinham um laboratório 
e não podiam realizar atividades virtuais enquanto não houvesse uma estrutura de redes 
adequada para conectá-las nesse meio. Assim, todos os alunos que desfrutar do 
espaço, terá acesso às máquinas com acesso a internet. 

Já na Escola CAIC de Parnamirim, a equipe do InREDE recuperou 4 máquinas que não 
estavam funcionando de forma alguma. A ação foi prestada após o pedido de uma das 
Mestrandas que utilizava as TDIC em sua pesquisa de Mestrado. A mesma relatou que 
estava somente com uma única máquina e era emprestada, sendo difícil de aplicar as 
demais etapas da sua pesquisa. Por essa razão, fomos até a escola realizar a ação. 
Limpamos os teclados, as memórias, testamos as fontes e assim recuperamos as 
máquinas. O resultado final, como já informado, foram quatro máquinas, somente com 
os equipamentos que já existiam no local, ajuda e orientações concedidas pelo Prof. 
Nelson. O feedback da Mestranda prestado foi positivo pois a mesma agradeceu e 
informou que com as máquinas disponíveis, conseguiu concluir a etapa da pesquisa de 
forma que não atrapalhasse no seu tempo de conclusão. (Figura 5. e 6.). 

Eu Também estava interligada ao GT Comunicações, em que elaborava vídeos 
gameplays e textos descrevendo o OA apresentado para então realizar as publicações 
nas nossas mídias sociais propondo uma primeira impressão aos seguidores, de uma 
visão mais aprofundada daquele OA a partir da jogabilidade e/ ou imagem do OA. A fim 
do público alvo acessar a plataforma e buscar pelo Objeto de Aprendizagem mostrado 
na publicação e então criar seu Plano de Aula acerca do OA, e consequentemente, 
divulgando também o nosso repositório de Objetos de Aprendizagem para Matemática. 
(Figura 7.). 

Referente aos cursos para apropriação das linguagens de programação utilizadas na 
plataforma, me serviram como forma de aprimorar o conhecimento básico em 
programação, conhecimento este, adquirido a partir dos assuntos estudados na matéria 
Lógica de Programação, no Módulo Básico do Técnico em TI. Desse modo, me fez 
conhecer melhor outras linguagens de programação, pois, até o momento, só havia tido 
contato com Potigol e Java básico. Assim sendo, com os cursos ofertados, foi possível 
conhecer e entender melhor a forma de estruturação dos algoritmos de outras 
linguagens de programação, inclusive, as que são utilizadas para o desenvolvimento e 
manutenção da plataforma. 
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Conclusão 

 

A partir da experiência de de Iniciação Científica, compreendi o quão é importante fazer 
ciência dentro da Universidade pública e, assim, contribuir diretamente para a 
sociedade. Ainda como estudante de nível técnico, pude acompanhar de perto 
Doutores, Mestrandos e seus projetos, e colaborar no projetos de pesquisa relacionados 
à Obama. Também percebi o quão a Plataforma Obama pode ajudar na prática docente 
referente a Ensino e Tecnologia. 

Citando como exemplo o período de Pandemia e o uso da tecnologia para o ensino, a 
UFRN, retomou o período letivo de forma remota mas, para isso, foi preciso prestar um 
Auxílio Instrumental e Digital para os alunos que não possuíam tal infraestrutura. 
Também existiu o fato do professor não estar apto a aplicar a matéria de forma remota, 
por isso, tiveram a opção de ministrar ou não a matéria no período Suplementar 
Obrigatório. Ligado a isso, acontece que muitos professores ainda não têm o suporte e 
conhecimento das tecnologias, e no que podem ser úteis. Sendo assim, no que se refere 
a Ensino e Tecnologia faz-se necessário conhecimento da Plataforma Obama e de suas 
formações, que servem como um auxílio para a prática docente, desde um novo método 
de ensino-aprendizagem por meio dos OAs e tecnologias digitais de informação e 
comunicação (TIDC) à elaboração de um Plano de Aula. 

Além disso, a nossa plataforma dispõe também de Trilhas de Aprendizagem (que foi 
desenvolvido durante a pandemia) onde é prestado dicas para conhecer as principais 
funcionalidades das mais importantes ferramentas do Google como, Google Classroom, 
Google Forms, Google Meet, e Gmail. 

Levando em consideração o que foi relatado, gostaria de destacar que, é evidente que 
a Plataforma Obama pode prestar o suporte e auxílio nas práticas docentes referente à 
tecnologias educacionais a partir de suas funcionalidades dispostas na Plataforma, 
principalmente neste período incerto. Também destaco todos os Grupos de Trabalho 
que formam o Projeto Pesquisa pois são essenciais para o seu funcionamento e demais 
etapas da Pesquisa. De forma geral, eu consegui contribuir para o Projeto, a partir dos 
meus objetivos específicos, participando de alguns Grupos de Trabalho tais como GT 
InRede, GT Developers e GT Comunicações e então, alcançar o objetivo geral do meu 
Plano de Trabalho. Infelizmente, devido a Pandemia do novo Coronavírus nossas 
atividades, tiveram que paralisar por pelo menos, 5 meses. Logo, algumas ações 
ficaram comprometidas como por exemplo, “Conhecendo a plataforma Obama” que 
inclusive, conseguimos adaptar para o formato remoto. Por conseguinte, eu também 
não pude me envolver tanto na manutenção da Plataforma Obama, quanto eu gostaria, 
pois estávamos sem acesso remoto ao servidor de testes para aplicar códigos para 
manutenção e correções. De todo modo, acredito que tais atividades devem ser 
retomadas assim que nós tivermos controle da situação, das medidas de segurança de 

saúde, e aptos a realizá-las novamente. 
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Figura 1. Página Inicial da Plataforma OBAMA 
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Figura 2. - Definindo os erros citados 

 

 

Figura 3. - Gráfico representação links quebrados 
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Figura 4. - Manchete InREDE da matéria jornalística realizada pelo IMD 

 

 

Figura 5. - Máquina recuperada após ação do InREDE 
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Figura 6. - As 4 máquinas recuperadas após ação do InREDE 

 

 

Figura 7. - Exemplo de publicação recente 
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TÍTULO: Organização do Banco de Dados de Doenças Raras na Maternidade Escola 

Januário Cicco - MEJC 

Resumo 

 

As anomalias congênitas são importante causa de mortalidade perinatal e infantil em 
países desenvolvidos e a principal causa de problemas de saúde nas crianças 
sobreviventes. O presente trabalho tem por objetivo construir um banco de dados de 
doenças raras de acordo com as variáveis que forem importantes serem coletadas de 
pacientes atendidos na Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, através de reuniões com a equipe multi da MEJC para obtenção 
de dados dos pacientes atendidos, para desenvolver o banco e hospedá-lo no domínio 
do Núcleo de Processamento de Alto Desempenho do Instituto Metrópole Digital da 
UFRN (NPAD/IMD). O desenvolvimento do projeto foi realizado em paralelo com outros 
trabalhos do Grupo de Pesquisa em Oncologia Molecular da UFRN, de forma a obter 
um conhecimento e experiência na manipulação de bancos de dados. O formato 
colaborativo gerou resultados e experiência para todos os membros envolvidos. 

 
 

Palavras-chave: Anomalias Congênitas. Banco de Dados. Doenças Raras. 

TITLE: Organization of the Rare Diseases Database at the Januário Cicco Maternity 

School - MEJC 

Abstract 

 

Congenital anomalies are an important cause of perinatal and infant mortality in 
developed countries and the main cause of health problems in surviving children. The 
present work aims to build a database of rare diseases according to the variables that 
are important to be collected from patients seen at Maternidade Escola Januário Cicco, 
Federal University of Rio Grande do Norte, through meetings with the MEJC multi team 
to obtain data on patients served, to develop the bank and host it in the Núcleo de 
Processamento de Alto Desempenho of the Instituto Metrópole Digital of the UFRN 
(NPAD/IMD) domain. The development of the project was carried out in parallel with 
other works of the Research Group on Molecular Oncology at UFRN, in order to obtain 
knowledge and experience in handling databases.The collaborative format generated 

results and experience for all members involved. 
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Introdução 

As anomalias congênitas são importante causa de mortalidade perinatal e infantil em 
países desenvolvidos e a principal causa de problemas de saúde nas crianças 
sobreviventes [1]. Em países com problemas socioeconômicos importantes, a real 
incidência não é conhecida e a população afetada carece de centros de referências que 
possam acolher e minimizar o sofrimento. Estas afecções ocorrem durante o período 
embrionário, quando os tecidos em desenvolvimento são susceptíveis a eventos de 
disfunção do próprio processo como também as lesões devido efeitos teratogênicos de 
agentes ambientais, possibilitando o surgimento de importantes malformações 
congênitas [2]. 

Inúmeras anomalias importantes podem ser diagnosticadas antes do nascimento, 
podendo ser discretas ou graves e muitas ser tratadas ou mesmo corrigidas; outras, 
contudo, não há tratamento tendo como consequência, crianças gravemente 
incapacitadas de forma permanente. Este fato é da maior importância, pois demonstra 

que uma ação preventiva é fundamental [2]. 

O número de padrões reconhecidos de malformações mais que triplicou nos últimos 25 
anos. Isto se deveu principalmente ao reconhecimento dos efeitos potenciais de várias 
drogas, agentes químicos e ambientais e ao aumento da identificação de vários defeitos 
genéticos e não genéticos pelo avanço dos métodos diagnósticos. Estimam-se em 3% 
os recém-nascidos no mundo com algum tipo de malformação expressiva [3]. Alguns 
deles só são diagnosticados com o desenvolvimento da criança. Aproximadamente em 
7,5 % das crianças com menos de 5 anos diagnostica-se um defeito deste tipo, embora 
muitos deles sejam insignificantes. Na América Latina as anomalias congênitas 
respondem por 10 - 25% das admissões hospitalares pediátricas, ocupando o 3º e 4º 
lugares dentre as causas de morte. 

No Brasil, os defeitos congênitos vêm se mantendo como a 2ª causa de mortes 
perinatais, contribuindo com 13% destas no ano de 2000. A elevada prevalência de 
pessoas com deficiência no Nordeste brasileiro pode ter associação com a manutenção 
da tradição de casamentos consanguíneos nessas populações e parte dessas 
deficiências pode ser causada por doenças genéticas. O Estado do Rio Grande do Norte 
(RN) é o terceiro em ocorrência de casamentos consanguíneos no Brasil, onde foram 
estimadas frequências de casamentos consanguíneos que variam de 9 a 32%, com 
média de 14%. Esse índice aumenta as chances de ocorrência de doenças genéticas 
de herança recessiva [4]. 

Neri em 2003 mostrou que os estados com maior taxa de pessoas com deficiência e 
incapacidades se localizam no Nordeste, onde a Paraíba apresenta 18,76% de sua 
população com alguma deficiência, seguida pelo Rio Grande do Norte (17,64%), Piauí 
(17,63%), Pernambuco (17,4%) e Ceará (17,3%) [5]. Dois exemplos que retratam esse 
perfil de doenças raras no RN é a incidência da Síndrome de Berardinelli e de SPOAN, 

ambas de herança autossômica recessiva. 

A Síndrome de Berardinelli ou Lipodistrofia Generalizada Congênita (MIM #269700) tem 
ocorrência mundial de 1:10.000.000 [6]. Na região Seridó do RN, foi identificada uma 
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frequência 70x maior, com mais de 70 pacientes diagnosticados. Sobre a Síndrome de 
SPOAN (MIM #609541; do inglês Spastic Paraplegia, Optic Atrophy, and Neuropathy), 
pesquisadores mapearam 73 pessoas em todo o país, sendo 72 delas no oeste do RN, 
em especial na cidade Serrinha dos Pintos, cidade de 4.000 habitantes. Esses 72 casos 
no Estado são frutos de 43 casamentos, sendo 39 deles comprovadamente entre 
familiares, quase sempre entre primos de primeiro grau [7]. Nós queremos organizar o 
ambulatório de genética humana para diagnóstico das doenças raras na MEJC (pleito 
de outra cota de bolsa) e a partir dessas informações, organizar o banco de dados e 
futuramente um biorrepositório dos pacientes com doenças raras. 

Objetivo geral: construir o banco de dados de doenças raras de acordo com as variáveis 

que forem importantes serem coletadas. 

 
Metodologia 

 

Trabalho colaborativo com outros membros e projetos do Grupo de Oncologia Molecular 

da UFRN e de alunos do Instituto Metrópole Digital da UFRN: 

Desenvolvimento de uma Plataforma para Localização de Portadores de Doenças 
Raras no Interior do Rio Grande do Norte, a qual seguiu as etapas: 

- Levantamento bibliográfico de levantamento de dados para o descobrimento de 
doenças raras; 

- Coleta de requisitos e modelagem do protótipo do aplicativo; 

- Implementação do protótipo; 

- Avaliação do protótipo implementado e integrado; 

- Levantamento e análise dos dados adquiridos. 

Desenvolvimento de um projeto analítico e qualitativo acerca do câncer de mama triplo 
negativo (publicado na edição passada deste congresso), obtendo conhecimento e 
experiência no manuseio e desenvolvimento de bancos de dados públicos, que por sua 
vez, seguiu as seguintes etapas: 

- Coleta de informações do banco de dados do TCGA; 

- Triagem dos pacientes pela expressão dos biomarcadores; 

- Identificação de variantes para verificar quais dos pacientes possuíam mutações nos 
genes supressores de tumor, para obtenção e divisão dos subgrupos de mutações, 

comparando genes normais com os genes dos pacientes; 

- A divisão em subgrupos foi feita a partir da verificação de quais desses genes estavam 
mutados, e se havia mutação exclusiva (de apenas um gene) ou mutações em conjunto 
(de dois, três, quatro ou os cincos genes ao mesmo tempo) para cada paciente. 
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- Análise dos genes: heterozigose (aumento do risco de desenvolvimento do TNBC) ou 
homozigose (transformação maligna); 

- Análise de subgrupos (aumento de risco de desenvolvimento de TNBC); 

- Análise de mutações: exclusivas ou em conjunto afetam a sobrevida livre de 
progressão da doença; 

- Comparações entre os grupos com presença e os grupos com ausência de mutações 
patogênicas, para saber qual grupo possui maior risco para o desenvolvimento do 
TNBC; 

- A partir dessas análises obteve-se dados de sobrevida global, de tempo livre de 
progressão da doença e do tempo de progressão da doença e foi possível fazer 
comparações entre os subgrupos e verificar qual(is) subgrupo possui maior risco para o 
desenvolvimento do TNBC. 

 
Resultados e Discussões 

 

No desenvolvimento de tais projetos e na interação com os demais membros de um 
grupo multidisciplinar, foram obtidos resultados satisfatórios para um projeto de 
iniciação científica. Durante o processo de construção da plataforma, nos foi permitido 
perceber quais as maiores dificuldades de obter dados acerca de doenças raras, como 
o baixo volume de dados em bancos públicos, o mapeamento dos pacientes atendidos 
na MEJC, e atualização desses dados para os mais diversos fins. Com isso, foi 
desenvolvido um aplicativo user friendly que viria a ser alimentado com os dados 
coletados. 

Já no desenvolvimento do projeto intitulado “Biomarcadores de Câncer de Mama Triplo 
Negativo”, conseguimos uma ótima evolução no processo científico como um todo, 
desde a negativa da hipótese inicial até a descoberta de novos meios de pesquisa e 
desenvolvimento para a constatação dessa hipótese. A priori, encontramos novamente 
uma dificuldade em relação ao volume de dados em bancos públicos, não nos 
permitindo uma conclusão confiável acerca da hipótese levantada inicialmente, o que 
nos levou a buscar outros meios de obter esses dados, como o contato com hospitais 
Independente da conclusão do projeto ter sido prolongada, muitos dados e informações 
foram obtidos no processo. 

Com o desenvolvimento desses trabalhos, passamos a ter um grupo mais preparado e 
engajado para projetos cada vez mais completos. Com os resultados obtidos nesses e 
a experiência adquirida em seus desenvolvimentos, percebemos a necessidade de uma 
mudança no cronograma inicial que, juntamente com a pandemia, nos impossibilitou de 
realizar as reuniões com a equipe multi da MEJC, e assim, não obtendo o produto final, 
o banco de dados de doenças raras de pacientes atendidos na maternidade. 

Em meio a todo o processo de desenvolvimento de projetos em paralelo, percebemos 
o quanto a imersão em um grupo composto por membros de áreas distintas contribui 
para o enriquecimento intelectual desses membros, do grupo, da universidade, e da 
Pesquisa Científica como um todo. 
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Espera-se com esta pesquisa que novos pesquisadores se engajem com o tema e 
possam construir o banco e novos trabalhos com os resultados obtidos até o momento. 
E ainda que incentive o surgimento de novos projetos que possam aumentar o banco 
de informações acerca de doenças raras em populações com pouco acesso a um 
sistema de saúde. Em suma, um projeto como esse abre um leque de novas 
possibilidades de pesquisa acerca do tema. 

 
Conclusão 

 

O presente trabalho surgiu da necessidade de um estudo acerca de doenças raras 
pertinentes em crianças no estado do Rio Grande do Norte, responsáveis por grande 
parte das anomalias congênitas nesses indivíduos. Parte dessas anomalias podem ser 
diagnosticadas antes do nascimento, demonstrando que uma ação preventiva é de 
suma importância. Com isso, pensou-se na construção de uma base dados para para 
armazenar informações acerca de pacientes atendidos na MEJC para uma análise 
eficaz acerca de tais doenças. Após consultas em bancos públicos e uma maior 
experiência com outros trabalhos, o projeto gerou uma plataforma para coleta de dados 
de desses pacientes. 
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TÍTULO: PIRÓLISE CATALÍTICA DO ÓLEO DE GIRASSOL NA PRESENÇA DO 

CATALISADOR (Mo/AlSBA-15) PARA OBTENÇÃO DE BIO-ÓLEO 

Resumo 

 

A necessidade por fontes inesgotáveis de energia e que sejam ambientalmente 
amigáveis ao planeta, impulsionou o estudo de obtenção de bio-óleo semelhante a 
composição do óleo fóssil por meio da biomassa. Para isso se faz necessário a 
utilização da pirólise juntamente com a presença de catalisadores que auxiliem na 
produção de um bio-óleo de alta qualidade. Em virtude disso, neste trabalho foram 
apresentados os aspectos teóricos e os resultados iniciais para o prosseguimento futuro 
desta pesquisa. O material AlSBA-15 foi sintetizado pelo método hidrotérmico e avaliado 
pelas análises de difratometria de raio-x (DRX) e espectroscopia na região do 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). De acordo com os resultados, o DRX 
indicou que o material apresentou os picos característicos do sólido mesoporoso e que 
o processo de calcinação provocou condensações dos grupos siloxanos, resultando 
numa estrutura mais ordenada. O FTIR sugeriu que após o processo de calcinação o 
direcionador orgânico foi removido dos poros do AlSBA-15, indicando que o processo 
foi efetivo na eliminação do direcionador uma vez que o espectro da amostra calcinada 

exibiu ausência das bandas relacionadas ao direcionador P123. 

 
 
Palavras-chave: Biomassa. Pirólise. AlSBA-15. Bio-óleo. 

TITLE: CATALYTIC PYROLYSIS OF SUNFLOWER OIL IN THE PRESENCE OF THE 

CATALYST (Mo / AlSBA-15) TO OBTAIN BIO-OIL 

Abstract 

The need for inexhaustible sources of energy that are environmentally friendly to the 
planet, spurred the study of obtaining bio-oil similar to the composition of fossil oil through 
biomass. For that, it is necessary to use pyrolysis together with the presence of catalysts 
that assist in the production of a high quality bio-oil. As a result, in this work the theoretical 
aspects and the initial results for the future pursuit of this research were presented. The 
AlSBA-15 material was synthesized by the hydrothermal method and evaluated by X-ray 
diffractometry (DRX) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. According to 
the results, the DRX indicated that the material presented the characteristic peaks of the 
mesoporous solid and that the calcination process caused condensations of the siloxane 
groups, resulting in a more ordered structure. The FTIR suggested that after the 
calcination process, the organic driver was removed from the pores of the AlSBA-15, 
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indicating that the process was effective in eliminating the driver since the spectrum of 
the calcined sample showed the absence of bands related to the P123 driver. 
 
Keywords: Biomass. Pyrolysis. AlSBA-15. Bio-oil. 

Introdução 

O desenvolvimento industrial e o melhoramento dos padrões de vida da sociedade 
levaram o crescimento da demanda por fontes de energia. Como a principal fonte 
energética, os combustíveis fósseis participam de 80% do fornecimento total. Esse 
consumo em massa vem provocando preocupações, pois resulta no esgotamento dessa 
fonte, poluição do ar, mudanças climáticas a nível global e danos definitivos ao meio 
ambiente (Ong et al 2020). Diante disso, diversas pesquisas estão sendo realizadas 
com a finalidade de encontrar fontes energéticas renováveis e ambientalmente 
amigáveis. 

Uma fonte com essas determinadas características que vem recebendo destaque é a 
biomassa pelo fato de sua abundancia na terra e capacidade de renovação. Dentre os 
diversos tipos de biomassa, os óleos vegetais apresentam-se como uma alternativa 
promissora, pois possibilitam a redução de poluentes atmosféricos, permitem o 
desenvolvimento agrícola e fornecem benefícios socioeconômicos, uma vez que 
estimulam a geração de empregos em áreas de plantio (Melo, 2018, Jahirul et al 2012). 
Em função de seu alto teor de óleo, o girassol mostra-se ser uma biomassa propicia à 
substituição dos combustíveis fósseis, uma vez que maior parte do território brasileiro 
apresenta-se apta para seu cultivo, sendo uma opção de rotação de culturas e com 
vantagens em relação a outras plantas, por sua resistência a seca e baixas 
temperaturas (Neves et al., 2005). 

Em termos de aproveitamento da bioenergia armazenada e como forma de amplificar 
sua utilidade, o óleo de girassol necessita passar por processos de conversão. Dente 
os possíveis processos a pirólise recebeu significativo destaque, pois fornece produtos 
de melhor qualidade em comparação com qualquer outro processo termoquímico 
(Dermibas, 2010). A pirólise corresponde à degradação térmica da biomassa na 
ausência de oxigênio numa faixa de temperatura de 300 °C a 900 °C fornecendo três 
produtos: gás, carvão e bio-óleo, sendo este último o de maior interesse (Blin et al., 
2007). Sua composição é formada por centenas de compostos orgânicos como ácidos, 
álcoois, cetonas, aldeídos, fenóis, estéres e água (Kan et al., 2016). No entanto, a 
presença desses compostos oxigenados ocasionam alta viscosidade e baixo teor 
energético tornando esse bio-óleo distante das características do petróleo. 

Como forma de solucionar esses entraves, a inserção de catalisadores no processo de 
pirólise a fim de tornar a composição do bio-óleo semelhante ao óleo fóssil, é viável. 
Logo, materiais mesoporosos do tipo SBA-15 são concorrentes ao uso como 
catalisadores pirolíticos por apresentarem grandes poros permitindo facilmente a 
passagem das grandes moléculas de bio-óleo e alta estabilidade hidrotérmica e térmica 
(Kim et al 2013). No entanto, a SBA-15 por ser sílica pura carece de sítios ativos, 
necessitando da inserção de metais em sua estrutura, como o cátion trivalente Al+3 
durante sua síntese causando desequilíbrio de carga. Além dele, outros metais podem 
ser adicionados, simultaneamente, para um acréscimo na atividade catalítica, como o 
molibdênio (Lima, 2018; Lu et al., 2010). 
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Para que se possa ter o entendimento do processo de degradação térmica de biomassa 
e avaliar a atividade catalítica de um catalisador, a realização do estudo cinético é 
recomendada. Nesse estudo, os dados obtidos da análise termogravimétrica são 
inseridos em modelos cinéticos matemáticos que fornecem os valores de energia de 
ativação para cada grau de conversão de decomposição térmica da biomassa, como os 
modelos cinéticos livres e não-isotermicos Ozawa-Flynn-Wall e Kissinger-Akahira-

Sunose. 

Levando em consideração esses aspectos, este trabalho tem como objetivo de 
apresentar uma abordagem teórica mais ampla sobre os conceitos mencionados, bem 
como estudar a síntese do material Al-SBA-15 como resultados preliminares a aplicação 
do catalisador MoAlSBA-15 na obtenção de bio-óleo a partir da pirólise do óleo de 
girassol. 

 
Metodologia 

 

O material mesoporoso AlSBA-15, apresentando razão Si/Al= 50, foi sintetizado pelo 
método hidrotérmico apresentado por Zhao et al. (1998 a, b). Para a obtenção do 
material foram utilizados os reagentes copolímero tribloco Pluronic P123 (poli(óxido de 
etileno)-poli(óxido de propileno)-poli(óxido de etileno), PEO20PPO70PEO20)) (Sigma 
Aldrich Chemistry) como direcionador orgânico, ácido clorídrico 37 % (Synth) como 
controlador de pH, água destilada como solvente, tetraetilortosilicato (TEOS) (Sigma 
Aldrich Chemistry) como fonte de sílica e pseudobohemita (AlOOH) como fonte de 
alumínio. A composição molecular do gel de AlSBA-15, bem como os procedimentos e 
as condições de síntese foram baseadas nos trabalhos de Ferreira (2018) e Coutinho 

(2006). Dessa forma, o gel de AlSBA-15 apresenta a seguinte composição molecular: 

1 TEOS: 0,02 Al2O3: 0,017 P123: 5,7 HCl: 193 H2O 

Primeiramente, o direcionador orgânico P123 foi dissolvido em água destilada e HCl sob 
agitação constante a temperatura ambiente. Logo após, a pseudobohemita foi 
adicionada, sendo em seguida fornecido tempo de 2 horas para a completa dissolução 
do P123. Após esse tempo a fonte de silício tetraetilortosilicato (TEOS) foi adicionada. 
A mistura reacional, apresentando pH=1, foi mantida em agitação constante em 
temperatura ambiente por 24 h. Após o tempo decorrido, o gel homogêneo foi transferido 
para autoclaves de teflon e acomodadas em uma estufa por 48 h a 100 °C. 
Posteriormente, o gel obtido foi lavado com uma solução de 2 % em volume de ácido 
clorídrico (HCl) em etanol (EtOH), filtrado e seco a temperatura ambiente por 24 h. Após 
a secagem, o sólido foi calcinado por 1 h em atmosfera de nitrogênio seguida de mais 
uma hora em ar sintético a 550 °C com uma rampa de aquecimento de 1°C/min com o 
intuito de eliminar o direcionador orgânico dos poros do material mesoporoso. 

O catalisador AlSBA-15 antes e após o processo de calcinação foi analisado pelas 
técnicas de difratometria de Raio-X e espectroscopia na região do infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR). 

A análise de difratometria de Raio-X foi realizada através do método do pó, com o intuito 
de verificar a formação da estrutura característica do AlSBA-15. O material foi analisado 
em um difratometro Bruker D2Phaser equipado com um detector Lynxeye, utilizando 
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radiação CuKα (λ=1,54Å) com filtro de Ni, corrente de 10 mA e voltagem de 30 KV. A 
varredura foi realizada em baixo ângulo, na faixa de 0,5° a 5° com passo de 0,01° e 

tempo de aquisição de 0,3s. 

Os valores de espaçamento interplanar (d100) e parâmetros de rede hexagonal (a0) 
foram calculados por meio do valor do pico referente a reflexão no plano (100) por meio 
das equações expostas nas Figuras 1 e 2, respectivamente (Rodrigues, 2015). 

A espectroscopia na região no infravermelho foi realizada a fim de identificar as 
frequências vibracionais e suas respectivas contribuições das ligações características 
do catalisador, bem como comparar a presença dos grupos funcionais do direcionador 
orgânico na AlSBA-15 antes e após o processo de calcinação, uma vez que os 
espectros da amostra calcinada apresentarão ausência dessas bandas, com isso, 
certificando a eficiência do processo de calcinação para remoção do direcionador. Os 
materiais foram analisados em um espectrofotômetro PerkinElmer Frontier. Para a 
análise, as amostras foram misturas com KBr e prensadas para a obtenção de pastilhas. 

Os espectros foram obtidos na região de 400 a 4000 cm-1 com resolução de 4 cm-1. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como forma de entender a importância dos resultados obtidos nesse trabalho preliminar 
à pirólise termocatalítica do óleo de girassol, alguns aspectos são viáveis de serem 
explanados. Dessa forma, os próximos tópicos abordarão pontos necessários ao 
conhecimento geral do tema deste trabalho e, em seguida, serão apresentados os 
resultados das caracterizações pelas técnicas de DRX e FTIR da AlSBA-15 antes e 
após o processo de calcinação. 

Biomassa é um termo designado a qualquer matéria orgânica originada de plantas e 
animais que ao passar por um processo de conversão, fornece energia (Saidur et al., 
2011). Exemplos de fontes de biomassa são: resíduos orgânicos urbanos, agrícolas 
como florestais e animais, além dos óleos vegetais como girassol e soja (Tursi, 2019). 

Ela se apresenta como uma fonte de energia em constante crescimento uma vez que 
dispõe de características positivas frente ao petróleo como ser uma fonte de energia 
renovável, neutra na emissão de CO2 devido sua renovabilidade possibilitando 
diminuição de gases poluentes para a atmosfera, além de sua disponibilidade em 

quantidades abundantes (Rosie et al 2008). 

O girassol (Helianthes annus L.) pertencente a família Composita é uma planta de ciclo 
anual, tendo como característica crescimento rápido, resistência a seca, ao frio e ao 
calor superior a maioria das espécies de cultivo econômico no Brasil (Dalchiavon et al 
2016). A sua baixa sensibilidade fotoperiódica permite que, no Brasil, o seu cultivo possa 
ser realizado durante o ano todo, em todas as regiões produtoras de grãos (Correia, 
2016). 

A sua semente apresenta alta porcentagem de óleo, cerca de 45% a 55% sendo a 
composição desse óleo composto por altas quantidade de ácido graxos poli-insaturados 
como ácido linoleico (18:2) (48 a 74 %) e oleio (C18:1) (13 a 40 %), além de outros 
ácidos graxos em menor quantidade como ácido láurico (C12:0) (<0,1 %), palmistico 
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(C16:0) (5 a 8%), esteárico (C18:0) (2,5 a 7%), linolênico (C18:3)(<0,3 %) e lignocérico 
(C24:0) (<0,4%) (Castro, 2017). 

As características de alto teor de óleo nas sementes de girassol bem como sua 
composição química resultam em alta aplicação desse óleo na indústria cosmética, 
farmacêutica e alimentícia (Campestre, 2020). 

Como forma de aproveitar a energia armazenada na biomassa e transforma-la em 
produtos de alto valor agregado, essa fonte bioenergética deve passar por processos 
de conversão. Os processos que se destacam são gaseificação, transesterificação, 
liquefação e pirólise (ANEEL, 2020). Dentre esses processos o de maior interesse nos 
dias atuais é a pirólise por fornecer produtos de alta qualidade (Adams et al 2018). 

A pirólise é um processo em que consiste na degradação térmica da biomassa na 
ausência de oxigênio utilizando uma faixa de temperatura entre 300 °C e 800 °C, 
resultando no fornecimento de produtos gasosos, líquido e sólido (Agrela et al 2019). 

A fração gasosa é composta principalmente de CO2, H2 e hidrocarbonetos leves. A 
fração líquida, denominada de bio-óleo, é composto por uma mistura complexa de 
substâncias orgânicas. Enquanto que a fração sólida é composta por cinzas e carvão 
(Guedes et al 2018). 

O processo de pirólise pode ser divido em pirólise térmica ou pirólise catalítica. 

A pirólise térmica consiste na degradação da biomassa apenas com a presença do calor 
(Araujo, 2012). Enquanto que a pirólise catalítica consiste na aplicação do calor aliada 
à presença de um catalisador (Dwivedi et al., 2019). 

Das três frações obtidas desse processo de conversão, o bio-óleo apresenta maior 
destaque devido a sua vasta aplicação como combustível, além de ser matéria-prima 
para diversos produtos químicos (Hu et al.2013). No entanto, devido a sua composição 
apresentar elevado teor de compostos oxigenados o bio-óleo apresenta algumas 
desvantagens em relação ao óleo fóssil como alta acidez (pH~2,5) e alta viscosidade, ( 

Xu et al 2011). 

Diante disso, como forma de eliminar esses percalços, há a necessidade de realizar 
processos que melhorem (“upgrading”) a qualidade do bio-óleo, como por exemplo a 
pirólise catalítica em que o catalisador auxilia na liberação do oxigênio por meio de 
reações de desidratação, descarboxilação e descarbonilação originando produto como 
H2O, CO2 e CO, respectivamente (Machado, 2018). 

Um catalisador é uma substância que, adicionada em pequenas quantidades, acelera 
uma reação química sem ser consumido (Bernado-Gusmão et al., 2017). A catálise pode 

ser divida em homogênea e heterogênea (Araújo, 2012). 

Pelo fato dos catalisadores homogêneos apresentarem desvantagens como dificuldade 
na separação e recuperação do catalisador, os catalisadores heterogêneos são 
preferíveis (Rodrigues, 2010). Neste caso o catalisador usualmente é um sólido como, 

por exemplo, as peneiras moleculares (Rodrigues, 2010). 
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Peneiras moleculares são definidas como sólidos com porosidade definida e 
apresentam capacidade de distinção de moléculas por suas dimensões e geometrias 
(Júnior, 2018). Segundo a IUPAC esses sólidos são classificados de acordo com o seu 
diâmetro do poro (dp), como: microporosos: dp < 2 nm; mesoporosos: 2 < dp < 50 nm e 
macroporosos: dp > 50 nm (Kaneko et al., 1994). 

No início dos anos 90 pesquisadores da Mobil Corporation descobriram uma família de 
materiais mesoporos, denominados como M41S (Kresge et al., 2004). Essa família era 
composta por três tipos de sólidos mesoporosos: MCM-41(estrutura hexagonal); MCM-
48 (estrutura cúbica); MCM-50 (estrutura lamelar) (Bastos et al., 2011). 

Esses materiais possuem alta área especifica de até 1400 m²/g, com poros cilíndricos 

regulares e de estreita distribuição, na faixa de 15 a 120 Å (Schwanke, Pergher, 2012). 

Após a descoberta da família M41S, outros materiais mesoporosos foram sintetizados, 
como SBA-15 (Scwanke et al., 2017). 

A SBA-15 apresenta canais de SiO2 dispostos em uma estrutura hexagonal 
bidimensional p6mm, com diâmetro de poro na faixa de 5 e 30 nm e área superficial em 
torno de 600 a 1000 m²/g. Comparada com a MCM-41, a SBA-15 apresenta maior 
estabilidade térmica e hidrotérmica, bem como parede de poros mais espessas de 30 a 
60 Å. Dessa forma, a SBA-15 possui uma ampla área de aplicações como separação, 

catálise e adsorção (Nascimento, 2014; Sena, 2012). 

Pelo fato da SBA-15 apresentar somente silício e oxigênio em sua composição, ele 
apresenta baixa ou nenhuma acidez limitando suas aplicações. Diante disso, é 
necessário inserir sítios ácidos em sua estrutura, através da inserção de heteroátomos 
como Al, Mo, Ni, Co que geram cargas na estrutura, formando os sítios ativos do material 
(Hermida et al., 2008). 

Como forma de estimar a energia de ativação e o grau de conversão das reações que 
ocorrem durante a degradação de uma biomassa o estudo cinético se faz necessário. 
Para a realização do estudo a análise termogravimétrica é realizada (Souza, 2019). Os 
dados obtidos são inseridos em modelos cinéticos adequados. O modelos cinéticos 
mais utilizados devido a sua facilidade de administração e confiabilidade, são os 
modelos livres não-isotermicos Ozawa-Flynn-Wall e Kissinger-Akahira-Sunose. Esses 
modelos permitem estimar os valores das energias de ativação a partir dos coeficientes 
angulares de seus gráficos (Ma et al., 2019; Souza, 2019). Suas equações 
representativas são expostas nas Figuras 3 e 4, respectivamente. 

Finalizado as discussões dos aspectos teóricos, os próximos parágrafos discutirão as 
leituras das análises de caracterização realizadas no material AlSBA-15 antes e após o 
processo de calcinação. 

Na Figura 5 estão apresentados os difratogramas, a baixo ângulo, das amostras AlSBA-
15 antes e após o processo de calcinação. A análise de difratometria de raio-x é 
realizada com o objetivo de verificar se houve formação da estrutura hexagonal da 
AlSBA-15 (Morais, 2012). Diante do gráfico, é possível verificar que as amostras 
exibiram o perfil de difração típico característico do material mesoporoso AlSBA-15, uma 
vez que apresentam um pico de elevada intensidade e outros dois picos com menores 
intensidade, referentes as reflexões nos planos (100), (110) e (200), respectivamente 
(Marinho, 2016). A presença desses picos sugere a formação de uma estrutura 
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hexagonal bidimensional P6mm ordenada (Yuan et al., 2014, Kumaran et al., 2008). 
Esses dados estão de acordo com o estudo de Oliveira et al (2019). Em relação aos 
valores das propriedades texturais como espaçamento d100 e parâmetros de arranjo 
hexagonal a0, não houve modificação em seus valores para a amostra antes e após a 
calcinação, apresentando valores de 99,79 Å e 115,2 Å, respectivamente indicando que 
não ocorreu desestruturação após o processo de calcinação (Abd-Elbary et al 2014). No 
entanto, as intensidade dos picos para a amostra AlSBA-15 calcinada aumentaram em 
comparação com a amostra não calcinada. Esse aumento é justificado devido a 
condensação dos grupos siloxano durante o processo de calcinação, o que resulta na 
melhoria da ordem estrutural do material (Abd-Elbary et al 2014). 

Os espectros na região do infravermelho para as amostras de AlSBA-15 antes e após o 
processo de calcinação estão apresentadas na Figura 6. Ela foi realizada com o intuito 
de poder identificar, através das bandas de absorção, os grupos funcionais orgânicos 
do direcionador. Dessa forma, essa técnica serve de indicativo para o conhecimento do 
sucesso da remoção do direcionador dos poros do material mesoporoso após o 
processo de calcinação (Araujo, 2012). Os espectros das amostras AlSBA-15 antes e 
após a calcinação apresentaram bandas semelhantes em 3384, 1633, 1061, 942, 797, 
560 e 442 cm-1. A banda em 3384 cm-1 corresponde as vibrações das ligações dos 
grupos O-H, enquanto que a banda 1633 cm-1 relaciona-se às vibrações de deformação 
das moléculas de água fisicamente adsorvida no material (Magalhães et al 2018; Sahel 
et al 2019). Em 1061 cm-1 compreende ao alongamento assimétrico dos grupos Si-O-
Si (Sacramento et al 2019). A banda 942 cm-1 está relacionada com a vibração dos 
grupos Si-OH (Subhan et al 2018). Enquanto que as bandas em 797 cm-1 e 442 cm-1 
correspondem as vibrações de alongamento simétricas das ligações T-O do tetraedro 
TO4 (T= Al ou Si) e vibração de flexão das ligações Si-O-Si, respectivamente (Xing et 
al 2017). No entanto, as bandas na faixa de 2969 cm-1 a 2878 cm-1 e 1462 cm-1 a 1370 
cm-1 fizeram-se presença apenas na amostra não calcinada. Elas são bandas 
atribuídas as vibrações das ligações C-H dos grupos CH2 e CH3 e vibrações das 
ligações C-O-C do direcionador orgânico P123, respectivamente (Araujo et al 2009; 
Ferreira, 2018). A ausência de bandas relacionadas ao direcionador P123 na amostra 
AlSBA-15 calcinada indica que o processo de calcinação foi eficiente na remoção do 
surfactante (El-Nahhal et al 2018). 

 
Conclusão 

 

A peneira molecular mesoporosa AlSBA-15 com razão Si/Al= 50 obtida pelo método 

hidrotérmico foi sintetizada com sucesso. 

Para a comprovação da formação do material as técnicas de DRX e FTIR foram 
realizadas antes e após o processo de calcinação. A partir da análise de DRX foi 
possível observar os picos referente às reflexões nos planos (100), (110) e (200) 
característicos do AlSBA-15 tanto para a amostra não calcinada quanto para a amostra 
calcinada. Foi também observado que na amostra calcinada o pico (100) apresentou-se 
mais intenso, indicando que o processo de calcinação provocou condensação dos 
grupos siloxanos, favorecendo uma estrutura mesoporosa mais organizada. Por meio 
dos espectros da análise de FTIR, foi possível sugerir e eficiência do processo de 
calcinação para a remoção do direcionador orgânico P123, uma vez da ausência das 
bandas características do direcionador no espectro da amostra calcinada. 
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Diante dos dados desse estudo introdutório, é possível afirmar que o material mesoporo 
AlSBA-15 encontra-se apto para ser utilizado como suporte para o metal molibdênio em 
trabalhos futuros, bem como ser aplicado no estudo cinético de decomposição 
pirócatalítica do óleo de girassol para avaliar sua eficiência na diminuição da energia de 
ativação do processo, que servirá como estudo preliminar à pirólise catalítica do óleo de 
girassol na presença do MoAlSBA-15. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Equação de espaçamento interplanar d100 

 

 

Figura 2 - Equação de parâmetros de rede hexagonal a0 

 

 

Figura 3 - Equação Ozawa-flynn-Wall 

 

 

Figura 4 - Equação Kissinger-Akahira-Sunose 
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Figura 5 - Difratograma de raio-x das amostras AlSBA-15 antes e após o processo de 
calcinação 
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Figura 6 - Espectros na região do infravermelho das amostras AlSBA-15 antes e após o 
processo de calcinação 
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TÍTULO: Construção de uma interface gráfica de usuário para validação de um modelo 

de classificação visando o rastreamento do câncer de mama 

Resumo 

Este projeto objetiva a utilização da bioespectroscopia e aplicação de classificação 
multivariada como nova tecnologia para criação de um programa de rastreamento do 
câncer de mama entre a Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer em colaboração 
com a UFRN. Para isso, desenvolveu-se uma interface gráfica que servirá como 
ferramenta computacional para avaliar fornecer laudos clínicos.  
 
Foi construída uma interface gráfica de usuário (GUI) para análise precisa, econômica 
e rápida para o rastreamento do câncer de mama. Dessa forma, resolve-se problemas 
como a falta de profissionais especializados, tempo para entrega do resultado, menos 
resultados falso-positivos e falso-negativos, gerando um melhor prognóstico, levando 
assim a diminuição de mortes por câncer de mama. 
Na interface, utilizamos o modelo SPA-SVM, previamente treinado a partir de um 
conjunto de dados de plasma sanguíneo obtidos através da espectroscopia de 
infravermelho por transformada de Fourier no modo de reflectância total atenuada (ATR-
FTIR). Demonstraram-se excelentes resultados em pacientes (n = 476) com 
sensibilidade (94%) e especificidade (91%) equiparados a mamografia tradicional (88-
93% e 85-94%, respectivamente), mostrando-se como método alternativo viável. 
Objetiva-se aplicar a interface no processo de validação analítica a ser realizado na Liga 
Contra o Câncer. O método do duplo cego randomizado será realizado e assim, a real 
eficácia do método proposto será avaliado no meio clínico de forma simples. 
 
Palavras-chave: Bioespectroscopia. Câncer de Mama. Interface Gráfica de Usuário. 

TITLE: Construction of a graphical user interface to validate a classification model aimed 

at screening breast cancer 

Abstract 

This project aims to use biospectroscopy and apply multivariate classification as a new 
technology to create a breast cancer screening program between the Liga Norte 
Riograndense Contra o Câncer in collaboration with UFRN. For this, a graphical interface 
has been developed that will serve as a computational tool to evaluate providing clinical 
reports. 
A graphical user interface (GUI) was built for accurate, economical and rapid analysis 
for breast cancer screening. In this way, problems such as the lack of specialized 
professionals, time for delivery of the result, less false-positive and false-negative results 
are solved, generating a better prognosis, thus leading to a decrease in deaths from 
breast cancer. 
At the interface, we used the SPA-SVM model, previously trained from a set of blood 
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plasma data obtained through Fourier transform infrared spectroscopy in attenuated total 
reflectance (ATR-FTIR) mode. Excellent results have been demonstrated in patients (n 
= 476) with sensitivity (94%) and specificity (91%) comparable to traditional 
mammography (88-93% and 85-94%, respectively), showing themselves as a viable 
alternative method. The objective is to apply the interface in the analytical validation 
process to be carried out at the League Against Cancer. The double blind randomized 
method will be performed and thus, the real effectiveness of the proposed method will 
be evaluated in the clinical environment in a simple way. 

  

 
 
Keywords: Biospectroscopy. Breast cancer. Graphical user interface. 

Introdução 

A mortalidade por câncer de mama pode ser reduzida por meio de programas de 
rastreamento, onde testes clínicos preliminares são empregados em uma população 
assintomática, com o objetivo de identificar biomarcadores de câncer que podem 
permitir o encaminhamento precoce de mulheres com resultados alterados para análise 
clínica e tratamento mais aprofundado. A introdução de um rastreamento da população 
usando tecnologias novas menos invasivas como uma estratégia para detecção precoce 
do câncer de mama no Rio Grande d o Norte é, portanto, altamente necessária. 
A mamografia é o método recomendado para rastreamento de rotina do câncer de 
mama em todo o mundo. Essa técnica realizada em aparelho de raios X é descrita como 
um exame radiológico para avaliação das mamas. Pode ser usado para verificar lesões 
semelhantes ao câncer de mama em mulheres aparentemente saudáveis, encontrando 
nódulos ou calcificações. Além de ser considerada dolorosa e invasiva, relativamente 
cara, fonte de muito desconforto e até constrangimento aos pacientes, sua sensibilidade 
varia de 88 a 93%, e sua especificidade varia entre 85 a 94%. Sendo essas variações 
causadas por diversos fatores, tais como: qualificação da mão de obra, estado e 
especificação dos equipamentos, entre outros fatores. Essas métricas estatísticas 
revelam a proporção de mulheres com câncer de mama que apresentaram mamografia 
constando positivo para câncer e a taxa de mulheres sem câncer de mama que terão 
mamografia com resultado negativo para câncer de mama, respectivamente. 
 Além disso, o tempo desde o exame inicial do paciente até o diagnóstico pode ser muito 
longo; cerca de 70% dos casos de câncer de mama levam à remoção completa da 
mama. Muitos exames são necessários para identificar a presença de neoplasia: 
mamografia, exame de mama, biópsia, ressonância magnética (RM) e ultrassom. 
Pesquisas recentes estão progredindo gradualmente, nas quais excelentes resultados 
diagnósticos em comparação aos métodos tradicionais foram obtidos em vários tipos de 
câncer, como o de próstata, cervical e esôfago; além disso, para diagnosticar doenças 
neurodegenerativas, como Alzheimer (Baker, 2008) (MAZIAK, 2007). 
A aplicação da bioespectroscopia (empregada para derivar espectros de absorbância 
representativos de biomoléculas presentes em amostras biológicas) gera espectros que 
apresentam centenas de variáveis (comprimentos de onda, geralmente) por cada 
amostra analisada (PURANDARE, 2013). Assim, poucas amostras biológicas já 
resultam na produção de uma grande conjunto de dados a serem analisados e 
interpretados. A análise multivariada é a ferramenta utilizada para o tratamento destes 
dados espectrais obtidos por meio da bioespectroscopia (Kelly, Jemma G. et al. 2011). 
Como uma etapa inicial a construção de modelos, a maioria dos dados espectrais 
passam por uma etapa de pré-processamento no qual permitem que os espectros 
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possam ser comparados. Em alguns casos, algoritmos podem ser utilizados para extrair 
seletivamente informações espectrais que ajudam na redução do número de variáveis 
e reduzir efeitos como o sobreajustes. 
Existe uma grande demanda para melhorar os métodos de rastreamento do câncer de 
mama, particularmente em questões relacionadas com a rapidez, custos e praticidade 
para o resultado. Atualmente, o rastreamento é realizado por meio da mamografia 
levando a diminuição de pacientes que realizam tal exame como rotina. A rápida 
detecção da doença é fundamental para garantir uma intervenção correta e eficaz ao 
tratamento. De forma objetiva, a detecção rápida economiza tempo, esforço e custo, 
tornando o processo menos oneroso de maneira geral. Dessa forma, construímos uma 
Interface Gráfica de Usuário (GUI) que servirá como (1) ferramenta para automatizar o 
processo de testes no processo de validação analítica (que consiste, de forma resumida, 
na aplicação do melhor modelo em novas amostras), (2) melhorando assim a frequência 
analítica e a praticidade do método proposto de forma significante. 
 
Metodologia 

 

Foi avaliado dois grupos de mulheres. O primeiro, refere-se a um grupo de mulheres 
com diagnóstico de câncer de mama, com ou sem tratamento neoadjuvante. O segundo, 
refere-se a um grupo de mulheres sem diagnóstico prévio ou atual de câncer de mama, 
coletados na Prontoclinica Dr. Paulo Gurgel (Natal / RN), ambos no mesmo período. 
Para os dois grupos, as pacientes tinham idade superior a 18 anos e não foi considerado 
o histórico familiar relacionado a câncer. O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), da UFRN, aprovou este 
estudo (Número de Aprovação Ética - 44113115.1.1001.5292) e o consentimento 
informado foi obtido de todas as participantes. As amostras dos grupos foram obtidas 
após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e assinatura dos 
pacientes. O sangue coletado foi armazenado em tubos vacutainer BD EDTA (5 mL) 
usados com seringas a vácuo descartáveis. Em seguida, foram centrifugados por 10 
min e congelados a aproximadamente - 20 °C até o momento da análise. Obteve-se um 
total de 476 amostras. O grupo controle, que consiste em mulheres saudáveis, é 
importante para poder validar as variáveis espectrais encontradas no grupo de mulheres 
com câncer. Existem diferenças entre os padrões espectrais no infravermelho que serão 
calculados e identificados através da normalização destes padrões em relação ao grupo 
controle. 

As amostras foram removidas do freezer 15 minutos antes da análise para 
descongelamento. Estas foram randomizadas e, para minimizar os efeitos temporais 
e/ou instrumentais, um número semelhante de amostras de ambos os grupos foi 
analisado em um mesmo dia. Os espectros de absorção foram obtidos usando um 
espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier de reflexão total atenuada 
(ATR-FTIR) modelo IRAffinity-1S (Shimadzu Corp., Kyoto, Japão). Os espectros foram 
obtidos no intervalo entre 600 e 4.000 cm−1, com 32 varreduras co-adicionadas e 
resolução espectral de 4 cm−1 (2 cm−1 espaçamento de dados). O cristal de ATR foi 
limpo com álcool (70% v / v) e acetona (PA) para cada nova amostra e antes de definir 
o novo fundo. Uma estaca de 10 μL realizada. Este procedimento foi repetido em 
triplicado. O tempo de medição para cada amostra foi de aproximadamente 5 min. 

Os modelos foram realizados usando o ambiente MATLAB R2014b versão 8.4 
(MathWorks, Inc., Natick, EUA) com o PLS-Toolbox versão 7.9.3 (Eigenvector 
Research, Inc., Manson, EUA) e rotinas feitas em laboratório. As amostras foram 
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divididas em três diferentes subconjuntos pelo algoritmo de seleção de amostras 
Kennard-Stone (KS) (KERNARD, 1969): conjuntos de treinamento (70%), validação 
(15%) e teste (15%). O conjunto de treinamento foi utilizado para construir os modelos 
de classificação, enquanto o conjunto de validação para otimizar e avaliar seu 
desempenho interno. Finalmente, o conjunto de testes foi usado para avaliar o 
desempenho da classificação do modelo em relação a amostras externas. A média de 
três espectros por amostra foi calculada primeiro e os pré-processamentos usados 
foram suavização, correção de linha de base, corte na região da impressão biológica 
(900-1800 cm-1), correção de linha de base e normalização em relação ao pico da 
Amida I (1650 cm-1). 

No plano de trabalho anterior, referente a construção dos modelos, a análise 
computacional consistiu em testar modelos quimiométricos (PCA-LDA/QDA/SVM, SPA-
LDA/QDA/SVM e GA-LDA/QDA/SVM) para discriminar amostras de pacientes 
saudáveis e amostras de câncer de mama. Destes, foi selecionado como melhor modelo 
o algoritmo de projeções sucessivas (SPA) para seleção das melhores variáveis 
espectrais; e SVM como algoritmo classificatório (FREITAS, 2020). Esses algoritmos 
foram acoplados como seleção de variáveis e classificação como: SPA-SVM. No SPA, 
as projeções são usadas apenas para fins de seleção de variáveis. Assim, a relação 
entre as variáveis espectrais é preservada, funciona minimizando a multicolinearidade 
dos dados por meio de uma série de projeções dos números de onda originais de forma 
iterativa (PASSOS, 2020). Já o SVM é um poderoso método de classificação 
supervisionada que transforma de forma não linear o espaço de amostra de entrada em 
um espaço de recurso usando uma função de núcleo que maximiza as margens de 
separação entre os grupos de amostra e, em seguida, constrói um hiperplano linear que 
discrimina as amostras de diferentes grupos neste novo espaço (MORAIS, 2020). Neste 
estudo, apenas a função de núcleo RBF (função de base radial) foi utilizada para o 

classificador SVM. 

 
Resultados e Discussões 

 

JUSTIFICATIVA: 

Os modelos de classificação multivariada que foram desenvolvidos em 2017-2019 para 
implementação do rastreamento do câncer de mama no RN são de fundamental 
importância. Após a validação analítica dos modelos de classificação já construídos no 
plano de trabalho anterior, iremos obter o nível de confiança estatística para 
implementar o programa de rastreamento do câncer de mama no RN na rotina 
hospitalar. Com esse objetivo, foi contruída uma Interface para Rastreamento do Câncer 
de Mama (IRACEMA) para ser inserida no Hospital da Liga Norte-Riograndense Contra 
o Câncer a fim de validar o melhor modelo obtido de forma muito mais rápida, econômica 
e amigável para a paciente. Serão adicionadas e avaliadas novas amostras ao grupo de 
teste, onde, posteriormente, seus resultados serão avaliados em comparação com os 
resultados das mesmas a partir de laudo clínico, assim tratando-se de um processo de 
validação do tipo duplo cego randomizado durante um período de 12 meses com um 
determinado número de pacientes. 

IMPORTAÇÃO – IRACEMA: 
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Inicialmente, na IRACEMA, foi desenvolvido o código para a importação dos dados. 
Para que o processo seja efetuado, é necessário que três espectros sejam obtidos da 

mesma amostra, para assim se calcular a média espectral, reduzindo possíveis erros. 

PRÉ-PROCESSAMENTO – IRACEMA: 

Após isso, é necessário realizar os pré-processamentos, são esses: corte espectral na 
região da impressão digital (1.800-900 cm−1) suavização do tipo Savitzky-Golay 
utilizando janela de 7 pontos, ajuste polinomial de 2ª ordem, sem derivação seguido por 
correção de linha de base do tipo AWLS (Mínimos quadrados alternados ponderados, 
do inglês Alternative Weighted Least Squares) e normalização pelo pico da Amida I 
(1.650 cm −1). 

SELEÇÃO DE AMOSTRAS – IRACEMA: 

Todos os espectros das novas amostras a serem obtidas serão adicionados ao grupo 
de teste, visto que, como o melhor modelo foi previamente construído e selecionado, 
não será necessário a utilização do algoritmo de seleção de amostras Kernnard Stone 

(KS) ou outro algoritmo de seleção de amostras que tenha o mesmo objetivo. 

MODELAGEM – IRACEMA: 

Foram selecionadas 25 variáveis pelo melhor modelo (SPA-SVM), sendo estas: 900,76; 
958,62; 979,84; 999,13; 1018,41; 1047,35; 1072,42; 1097,50; 1276,88; 1363,67; 
1402,25; 1463,97; 1489,05; 523,76; 1544,98; 1558,48; 1581,63; 1610,56; 1625,99; 
1643,35; 1660,71; 1683,86; 1699,29; 1720,50; 1741,72 cm−1. Estas variáveis foram 
responsáveis pela maior diferenciação entre as classes analisadas (FREITAS, 2020). 
Dessa forma, a interface seleciona previamente apenas as variáveis que mais 
diferenciam os grupos (de maneira fixa para todos os casos a serem testados), 
resultando em um processo muito mais rápido comparado a forma ‘tradicional’, onde é 
necessário um cálculo com alto custo computacional para determinação deste conjunto 
de variáveis. Usar muitas variáveis torna a demanda computacional alta e de difícil 
execução, sendo assim apenas executado por um profissional quimiometrista. Com as 
variáveis previamente selecionadas pelo modelo SPA, sendo esse um modelo 
determinístico, ou seja, a sua utilização sempre geraria o mesmo resultado para um 
mesmo conjunto de dados, a localização das variáveis foi adicionada no código inicial 
da interface. Assim, como dados de entrada para o modelo SVM, os dados já se 
encontram selecionados anteriormente, de maneira automatizada e determinística pela 
interface. 

UTILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO – IRACEMA: 

A figura 1 mostra a GUI que foi criada como ferramenta para processar os dados de 
FTIR de amostras de plasma sanguíneo de mulheres com e sem câncer de mama. Para 
utilizar a GUI, é necessário apenas que os dados de FTIR sejam coletados em triplicata, 
estejam previamente salvos em extensão ‘.txt’ e que este esteja em uma pasta ao qual 
a interface também esteja conectada. A interface foi construída de forma que, 
selecionado-se o código do espectro que corresponde ao plasma da paciente, os três 
espectros da mesma paciente serão selecionados automaticamente, sendo o conjunto 
de dados importado e posteriormente processado. Os espectros obtidos no FTIR são 
os únicos dados de entrada necessários para que seja construído o modelo e o 

resultado seja produzido. 
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O passo final é a utilização do modelo SVM, o qual fornece resultados na forma de (-1) 
e (+1), mostrando assim se o paciente pertence ao grupo caso ou ao grupo controle, 
respectivamente. Dessa forma, para que o resultado seja apresentado de forma 
simplificada para a paciente, o resultado (-1) será apresentado na tela como ‘RISCO’ na 
área destinada ao resultado do diagnóstico (Figura 1 – (c)) mostrando assim que a 
mesma está no grupo que pertence a pessoas que podem possuir câncer e o resultado 
(+1) será interpretado pela interface como ‘SAUDÁVEL’, logo, a paciente saberá que 
está saudável. Todo este processo, após a etapa de coleta, extração e análise 
instrumental é realizado pela interface em aproximadamente 2 segundos por amostra. 

Pode-se observar na figura 2 - (A) a tela inicial da interface. Em seguida, na figura 2 – 
(B), tem-se o local para seleção do código de cada paciente. Após isso o processo pode 
ser iniciado. A figura 2 – (C) mostra como a tela se mantém após ser selecionado o 
código do paciente. Para prosseguir, é necessário que seja selecionado o botão 
diagnóstico. Na figura 2 – (D) é mostrado a mudança na cor e informação no botão para 
mostrar para aos pacientes que o modelo está sendo executado (dura aproximadamente 
2 segundos). Na figura 2 – (E) é mostrado o resultado para uma paciente que tenha 
resultado ‘RISCO’, ou seja, ela pertence ao grupo caso. Na figura 2 – (F) está destacada 
a região para que seja feita a escolha entre prosseguir e emitir um laudo contendo o 

resultado, e não o gerar, encerrando a interface. 

Como demonstrado na figura 2, outra vantagem da utilização da interface é que após a 
paciente visualizar o seu resultado na tela do computador, poderá gerar um laudo 
contendo o seu resultado. Para isso, é necessário que ela tenha previamente 
preenchido uma ficha com suas informações pessoais na recepção do hospital (ou seja, 
o prontuário clínico). Esses dados serão armazenados em um grande arquivo do tipo 
‘.xlsx’ contendo os prontuários dos pacientes ao qual só o hospital terá acesso. Ao 
selecionar a opção de gerar laudo, será imediatamente salvo um arquivo PDF com o 
resultado obtido. Dessa forma, ela poderá apresentar ao médico mastologista 
responsável para avaliação. Em seguida, está demonstrado um resultado para uma 
paciente que está no grupo de risco. Caso seja desejada mais informações sobre a 
metodologia proposta, a referência contendo o artigo utilizado como base está no 

rodapé da página, contendo também e-mail para contato do respectivo responsável. 

O método proposto foi aplicado para determinar pacientes no grupo de risco de câncer 
de mama ou do grupo saudável. Foi realizada uma validação interna, ao qual separou-
se 20% do grupo controle e do grupo caso para testar se os resultados obtidos pela 
IRACEMA seriam os mesmos que foram obtidos pelo modelo previamente construído. 
Para este teste de validação interna, todas as amostras tiveram os mesmos resultados, 
mostrando que a interface realiza o mesmo modelo gerando os mesmos resultados com 
redução significativa de tempo, de forma mais prática e fácil. Para validar o modelo de 
forma mais abrangente, mais amostras biológicas serão colhidas na Liga Contra o 
Câncer e utilizando o procedimento proposto, serão analisadas na IRACEMA, onde 
todos os resultados serão salvos e avaliados ao final da validação, comparando-os aos 
resultados obtidos através do método ouro (resultado dado pela mamografia com 
avaliação médica). Dessa forma, serão calculadas as figuras de mérito F-score e G-
score que calculam o grau de sensibilidade e especificidade, respectivamente, levando 
em consideração também o tamanho das classes. 

 
Conclusão 
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Esta pesquisa alcançou as seguintes contribuições científicas e tecnológicas: O 
desenvolvimento de uma interface amigável para diagnóstico rápido, por meio de uma 
análise não-destrutiva, estatisticamente confiável e de baixo custo que poderá ser 
inserida no meio clínico. Nesta perspectiva, erros serão minimizados, levando a maior 
frequência analítica do método proposto. Assim, o mapeamento bioespectroscópico de 
plasmas sanguíneos, bem como a sua interpretação multivariada será realizada em um 
pequeno intervalo de tempo (considerando do início ao fim do processo, um tempo de 
15 - 20 minutos para entrega do resultado), sendo um diagnóstico molecular baseado 
no padrão histopatológico. Realiza-se a produção de um laudo como resultado, o que 
acarreta maior conforto para a paciente. 

Há também a possibilidade de registro espectral utilizando instrumentos portáteis, 
podendo as amostras serem analisadas no próprio local de coleta, eliminando a etapa 
de transporte do material para um laboratório de análises clínicas, reduzindo os custos 
associados e mão de obra especializada. Além do mais, o mapeamento 
bioespectroscópico dos plasmas sanguíneos juntamente com as informações 
fornecidas pelas técnicas convencionais, possibilitam o desenvolvimento de um banco 
de dados, que podem ser controlados por um software, no qual em uma única 
plataforma, podemos encontrar outras características biológicas relevantes. 
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Anexos 

 

 

igura 1. A tela principal da interface pode ser divididos em 5 áreas: (a) Seleção de 
códigos dos pacientes; (b) Iniciar execução do procedimento; (c) Apresentação do 
resultado; (d) 'SIM' para construção do laudo; (e) 'NÃO' para sair. 
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A figura 2 esquematiza o passo a passo para utilizar a IRACEMA com todas as telas 
que são formadas de acordo com as opções selecionadas. 

 

 

A Figura 3 mostra um modelo de laudo clínico que conterá o nome, endereço e contato 
do hospital, o nome, código e CPF da paciente e o nome do respectivo médico. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4296 

 

CÓDIGO: ET0119 

AUTOR: NATANNY KELLY NASCIMENTO SILVA 

COAUTOR: ANNE BEATRIZ FIGUEIRA CÂMARA 

ORIENTADOR: LUCIENE DA SILVA SANTOS 

 

 

TÍTULO: APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA PARA 

DETERMINAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE DIESEL 

Resumo 

O óleo diesel é bastante utilizado no Brasil. Frequentemente, este óleo derivado do 
petróleo precisa passar por correções em suas propriedades físico-químicas por meio 
da adição de melhoradores, entretanto, é importante avaliar os parâmetros de 
estabilidade à degradação dos combustíveis, característica determinante da qualidade 
destes produtos. Ao decorrer do tempo o consumo do óleo diesel vem aumentando 
acarretando maior preocupação com a qualidade do produto no mercado. Com tudo a 
presença do biodiesel pode facilitar a adulteração de combustíveis no Brasil. Para 
garantir a qualidade do óleo foram utilizados métodos espectroscópicos, sendo o 
infravermelho médio com transformada de Fourier, MIR e o infravermelho próximo, NIR 
associados a técnicas quimiométricas, como o Multivariate Curve Resolution Alternating 
Least Squares MCR-ALS, para a identificação e quantificação de adulterantes, no óleo 
diesel comercializado, também foi utilizado propriedades físico-químicas especificadas 
pela Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustível – ANP. Portanto, esse 
trabalho tem como objetivo a incorporação de um óleo lubrificante residual ao óleo 
diesel, para promover a sua adulteração, bem como caracterização, identificação e 
quantificação desses produtos adulterantes por métodos espectroscópicos associados 
à calibração multivariada. 
 
Palavras-chave: Diesel, Adulteração, MIR, NIR, Quimiometria, MCR-ALS 

TITLE: APPLICATION OF MULTIVARIATED CALIBRATION TOOLS FOR 

DETERMINING DIESEL ADULTERATIO 

Abstract 

Diesel oil is widely used in Brazil. Often, this oil derived from petroleum needs to undergo 
corrections in its physicochemical properties through the addition of improvers, however, 
it is important to evaluate the parameters of stability to the degradation of fuels, a 
determining characteristic of the quality of these products. Over time, the consumption 
of diesel oil has increased, causing greater concern with the quality of the product on the 
market. However, the presence of biodiesel can facilitate adulteration of fuels in Brazil. 
To guarantee the quality of the oil, spectroscopic methods were used, with the medium 
infrared with Fourier transform, MIR and the near infrared, NIR associated with 
chemometric techniques, such as the Multivariate Curve Resolution Alternating Least 
Squares MCR-ALS, for the identification and quantification of adulterants in the 
commercialized diesel oil, physical and chemical properties specified by the National 
Petroleum Agency Natural Gas and Biofuel - ANP were also used. Therefore, this work 
aims to incorporate a residual lubricating oil to diesel oil, to promote its adulteration, as 
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well as to characterize, identify and quantify these adulterating products by spectroscopic 
methods associated with multivariate calibration. 
 
Keywords: Diesel S10, Adulteration, FT-IR, NIR, Chemometrics, MCR-ALS 

Introdução 

O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo, sua composição consiste 
majoritariamente em hidrocarbonetos com cadeia de 8 a 16 carbonos e podendo contar 
um percentual baixo de nitrogênio, enxofre e oxigênio, sendo formulado através de 
misturas de diversas correntes como o gasóleo, naftas, diesel leve e também o diesel 
pesado. Sendo para utilidade em motores de combustão interna e ignição por 
compressão. Devido ao elevado consumo desse combustível no Brasil, é necessário 
realizar o seu monitoramento, sob a responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Combustível (ANP) que utiliza especificações regulamentadas, indicando 
a qualidade mínima necessária para um bom funcionamento do combustível. A 
preocupação com o meio ambiente vem impulsionando o desenvolvimento de novas 
fontes alternativas de energia, como os biocombustíveis. De acordo com a lei de N° 
11.07, o biodiesel é classificado como um biocombustível derivado de biomassa 
renovável para o uso em motores a combustão interna com ignição por compressão, ou 
de acordo com o regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa 
substituir parcialmente ou totalmente o combustível fóssil. Já de acordo com a ANP, o 
biodiesel também pode ser classificado como um combustível renovável que é obtido a 
partir de transesterificação, assim os triglicerídeos presentes na gordura animal ou 
vegetal reagem com o álcool primário, etanol ou metanol gerando a glicerina e o éster. 
O éster após passar pelo processo de purificação para adequar-se a especificação de 
qualidade pode ser comercializado como biodiesel, sendo destinado para uso em ciclo 
diesel. O diferencial deste combustível é a ausência de compostos de enxofre e 
aromáticos, além de possuir um alto índice de Cetano. No entanto, possuem valores 
mais elevados para viscosidade, densidade, ponto de ebulição e valores menores para 
o ponto de entupimento de filtro a frio com relação ao biodiesel mineral. Porém, a 
produção do biodiesel conta com uma série de isenções fiscais, com o objetivo de 
incentivar a produção, fato que pode levar a alguns tipos de adulterações nas misturas 
biodiesel/diesel. A adulteração nos combustíveis consiste na adição de produtos de 
baixo custo substituindo o biodiesel. O diesel pode ser adulterado por diversas 
substâncias como óleos vegetais não transesterificados, querosene, água, entre outros. 
Tal adulteração pode acarretar inúmeros problemas, tanto financeiros como ambientais, 
pois a utilização destes combustíveis pode ocasionar problemas no motor do veículo, 
aumentando o consumo, ocasionando uma perda do rendimento e entupimento. A 
mistura do diesel fóssil com o biodiesel deu-se início em 2004 em caráter experimental, 
mas somente entre 2005 e 2007 com a implantação da Lei 11.07 no dia 13 de janeiro 
de 200, foram determinados cerca de 2% de biodiesel no diesel, que passou a ser 
voluntária na composição. Em março de 2019 cerca de 10% passou a ser obrigatória na 
composição e atualmente chega a 12% de biodiesel adicionado ao diesel fóssil. A ANP 
é o órgão que realiza o controle da qualidade deste combustível a partir da especificação 
do uso de propriedades físico-químicas para estabelecer a quantidade do óleo, através 
de ensaios pré-estabelecidos pelas normas da American Society For Tesying Materials, 
Associação Brasileira de Normas Técnicas e a Européen Normalization ou International 
Organization for Standartization. Contudo apenas estas avaliações não são suficientes 
para a determinação de adulterações, por isto é realizado por pesquisadores testes 
utilizando técnicas de espectroscopias vibracionais para obter resultados mais precisos, 
como a espectroscopia no infravermelho médio e no infravermelho próximo, associadas 
a análises multivariadas como o Multivariate Curve Resolution apresentam mais 
vantagens do que apenas as análises físico-químicas, uma vez que são mais rápidas 
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do que as técnicas usuais, tendo também bastante exatidão e precisão e não são 
técnicas destrutivas. 
 
Metodologia 

 

1.1 Preparo e análises físico-químicas das amostras 

Foram preparadas misturas do diesel S10B10 (10% de biodiesel) com diferentes 
concentrações volumétricas de lubrificante residual (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 
35%, 40%, 45% e 50%). Para caracterizá-las, foram realizadas análises físico-químicas 
de viscosidade cinemática a 40°C e massa específica a 20ºC (ASTM D7042), medidas 
pelo Viscosímetro Stabinger SVM 3000 da Anton Paar, sendo estas algumas das 
técnicas exigidas pela ANP para o monitoramento do diesel, seguindo as metodologias 
descritas nas respectivas normas ASTM. 

1.2 Caracterizações espectroscópicas 

Foram realizados testes de espectroscopia no infravermelho próximo com transformada 
de Fourier (NIR) e no infravermelho médio com transformada de Fourier (MIR). Os 
espectros de NIR foram obtidos no software ARCspectro ANIR versão 1.6, exclusivo do 
equipamento FT-NIR Rocket da ARCoptix, com intervalo de número de onda de 3800 – 
12500 cm-1 e com resolução de 8 cm-1. Já os dados de MIR foram obtidos no 
equipamento VERTEX 70 da BRUKER, com sistema de reflectância total atenuada 
(ATR), a partir do software OPUS, em uma faixa de número de onda de 400 – 4000 cm-
1, com resolução de 4 cm-1 e 16 scans. 

  

1.3 Métodos quimiométricos 

1.3.1 Pré-processamento do sinal 

Como os sinais obtidos carregam informações físicas do ambiente, tais como variação 
de temperatura e umidade, se faz necessária à aplicação de um pré-processamento 
espectral para reduzir os efeitos físicos e maximizar as informações químicas e assim 
melhorar a razão sinal/ruído. É necessário que exista um pré-processamento anterior à 
aplicação do modelo para que ocorra a redução do erro e para melhorar a razão 
sinal/ruído. Para isso, foi aplicado o filtro Savitisky-Golay com uma janela de pontos 
igual a 7, tanto para o MIR quanto para o NIR. O pré-processamento dos sinais foi 

realizado no software MATLAB R2014a (MathWorks, EUA). 

1.3.2 Criação dos modelos de calibração utilizando o MCR-ALS 

Para a criação dos modelos, tanto para o NIR quanto para o MIR, os dados foram 
divididos em dois grupos, um de calibração (70% dos dados) e um para predição (30% 
dos dados) aplicando o algoritmo Kennard-Stone. Feito isso, utilizou-se o MCR-ALS 
toolbox para a criação de um modelo de calibração multivariada. 

Para a criação do modelo, o primeiro passo foi a determinação do número de 
componentes e a escolha do método para a determinação do “puro” no final da 
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calibração. Em seguida, foi aplicada a não negatividade, pois, uma vez que se trata de 
dados espectrais, não podem existir valores negativos. Finalmente, foi escolhido o tipo 
de normalização a ser usado no modelo, o qual segue a norma Euclidiana e por fim o 
número de interações a serem realizados durante a otimização do modelo. Os modelos 
de calibração foram construídos utilizando o ambiente MATLAB R2011a (MathWorks, 
EUA) com a MCR-ALS Toolbox 2.0 (JAUMOT, JUAN E TAULER, 2015). 

 
Resultados e Discussões 

 

1.1 Caracterizações físico-químicas 

1.1.1 Viscosidade cinemática 

A viscosidade cinemática foi realizada à 40ºC para o diesel S10B10, e para as amostras 
adulteradas com diferentes concentrações do lubrificante residual, seguindo a norma 
ASTM D4052, os resultados são demonstrados no gráfico da Figura 1 em anexo. 

É possível notar um aumento da viscosidade cinemática à medida que se aumenta a 
concentração do lubrificante utilizado como adulterante, uma vez que este apresenta 
uma viscosidade de 20,50 mm2/s, muito superior ao do diesel S10. Entretanto, em 
pequenas concentrações de adulterantes, de até 10% (máximo uns 12%), não é 
possível confirmar a presença de adulteração, pois os valores obtidos para esse 
parâmetro ainda se encontram dentro da especificação da ANP, que varia entre 1,9-4,1 

mm2/s. 

1.1.2 Massa específica 

O perfil da massa específica do diesel S10B10 e das amostras adulteradas analisadas 
se mostraram insuficientes para a identificação de adulterantes com concentração 
abaixo de 10%, fato observado na Figura 2 em anexo, já que amostras com estas 
concentrações de adulteração se enquadram no limite de especificação das normas da 
ANP que varia de 0,815 a 0,850 g cm3. 

  

1.2 Caracterizações espectroscópicas 

1.2.1 Infravermelho próximo (NIR) 

Analisando a Figura 3 em anexo, pode-se perceber um aumento da absorbância, na 
medida em que se aumenta a concentração do adulterante, porém devido ao NIR 
apresentar uma superposição de vários sobretons e bandas de combinação, possuindo 
picos de baixa intensidade, diferentemente do infravermelho médio, ele não pode ser 
certo para identificação e quantificação de adulteração do combustível. 

1.2.2 Infravermelho médio com transformada de Fourier (MIR) 

Com os espectros de MIR, pode-se observar a presença de algumas bandas de 
absorção características dos grupos funcionais presentes nos componentes das 
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misturas. Apesar da variação na concentração do lubrificante residual, não há variação 
significativa no perfil dos espectros obtidos, indicando que a presença dele não afeta de 
forma relevante a composição química das misturas. A adulteração nas misturas não 
alterou significativamente as bandas características dos espectros, portanto, não é 
possível indicar a ocorrência de alguma alteração na composição das amostras devido 
a adulteração do diesel com lubrificante residual apenas com a observação dos 

espectros. 

  

1.3 Tratamento quimiométrico do sinal 

1.3.1 Aplicação do MCR-ALS às respostas obtidas no NIR 

Para a criação do modelo de MCR-ALS com os dados de NIR foram utilizadas três 
componentes, sendo elas correspondentes ao diesel, ao biodiesel e ao lubrificante 
residual, respectivamente. Foi obtida, então, a curva de predição para o modelo, 
apresentada na Figura 5 em anexo, com o coeficiente de correlação próximo de 1, que 

caracteriza um bom ajuste dos dados ao modelo. 

Sendo assim, com os resultados obtidos pode-se afirmar que a utilização da análise das 
componentes para a obtenção dos espectros do diesel se assemelha às respostas 
obtidas experimentalmente, o que mostra que a técnica quimiométrica empregada 
beneficia a análise requerida, por necessitar de menor tempo e recursos para a 
identificação de adulterantes. Os espectros recuperados pelo modelo podem ser 
visualizados na Figura 6 em anexo. 

1.3.2 Aplicação do MCR-ALS às respostas obtidas no MIR 

Para a criação do modelo de MCR-ALS com os dados de NIR foram utilizadas dois 
componentes, sendo elas correspondentes a mistura diesel/biodiesel e ao lubrificante 
residual, respectivamente. Logo após, foi obtida a curva de predição, apresentada na 
Figura 7 em anexo, que apresentou resultados esperados, confirmando a eficiência da 
técnica se comparada às respostas obtidas experimentalmente. Os espectros 
recuperados pelo modelo podem ser visualizados na Figura 8 em anexo. 

 
Conclusão 

 
Após a análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que as propriedades físico-
químicas, não possuem muita variação quando em pequenas quantidades do 
lubrificante residual inserido, possuindo valores que permanecem dentro da 
especificação da ANP. Assim, até a concentração volumétrica de 10% do lubrificante 
residual não é possível identificar adulteração. O modelo utilizando o NIR foi perceptível 
o aumento da absorbância em relação ao aumento da concentração do lubrificante, 
apresentou um ajuste linear bom, coeficiente de correlação próximo a um e erros de 
calibração de predição próximos de zero. Assim como o com o NIR, o modelo utilizado 
com o MIR também apresentou uma eficiência da técnica comparada a respostas 
experimentalmente. Portanto, as análises espectroscópicas associadas à calibração 
multivariada utilizando o MCR se mostraram métodos eficientes para a identificação e 
quantificação da adulteração. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Viscosidade cinemática para o diesel S10b10 e as amostras de diesel 
adulteradas 

 

 

Figura 2 – Massa específica para o diesel S10B10 e para as amostras de diesel 
adulteradas 
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Figura 3 – Espectro de NIR para o diesel S10 e para as amostras adulteradas 

 

 

Figura 4 – Espectro de MIR para o diesel S10 e para as amostras adulteradas 
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Figura 5 – Curva de predição para a obtenção da concentração do lubrificante residual 
pelo MCR usando o NIR 

 

 

Figura 6 – Comparação entre o espectro de NIR da amostra pura obtido 
experimentalmente e os espectros puros obtidos pelas componentes do MCR-ALS. 
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Figura 7 – Curva de predição para a obtenção da concentração do lubrificante residual 
pelo MCR-ALS usando o MIR 

 

 

Figura 8 – Comparação entre o espectro de MIR da amostra pura obtido 
experimentalmente e os espectros puros obtidos pelas componentes do MCR-ALS. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização do complexo cis-[Ru(bpy)2(2-amino)( NO)](PF6)3 

Resumo 

O óxido nítrico desempenha um papel importante no sistema cardiovascular e nos 
processos fisiológicos e fisiopatológicos, por isso vem sendo utilizado na formação de 
nitrosilos complexos, para possibilitar sua aplicação como metalofarmacos, elevando o 
interesse na química de coordenação em desenvolver complexos capazes de doar NO 
para o organismo. Desse modo, os nitrosilos complexos de rutênio tem sido utilizado 
devido sua baixa toxicidade, estabilidade térmica e potencial biológico em liberar a 
molécula de NO de forma seletiva e controlada. Nesse contexto o presente trabalho tem 
como objetivo sintetizar e caracterizar o novo complexo de rutênio com os ligantes 2,2-
bipiridina (bpy), 2-aminobenzotiazole (2-amino) e óxido nítrico (NO). O composto 
[Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 foi obtido através da reação do precursor [Ru(bpy)2Cl2] 
com 2-aminobenzothiazole e com a adição de NO gasoso, em metanol e sob agitação 
constante. Através da técnica da espectroscopia eletrônica na região do Uv-Vis foi 
identificada a presença de bandas intraligantes do ligante 2,2-bipiridina e 2-
aminobenzotiazole na região de 241 e 246 nm e bandas de transferência de carga do 
metal para os ligantes polipiridínicos na região de 334 e 450 nm. No espectro vibracional 
na região do infravermelho foi observado bandas de nNO+ em 1930 cm-1 indicando a 
coordenação do oxido nítrico na esfera de coordenação, bem como bandas entre 1600 
e 1450 cm-1 referentes a estiramento dos anéis dos ligantes polipiridínicos. 
 
Palavras-chave: Nitrosilo complexo. Rutênio. Bipiridina. Óxido nítrico. 

TITLE: Synthesis and characterization of cis-[Ru(bpy)2(2-amino)( NO)](PF6)3 

Abstract 

Nitric oxide plays an important role in the cardiovascular system and in the physiological 
and pathophysiological processes, with this it has been used in the formation of complex 
nitrosyls, to allow its application as metallopharmaceuticals, raising interest in 
coordination chemistry in developing complexes capable of donating NO to the 
organism. Thus, complex ruthenium nitrosyls have been used due to their low toxicity, 
thermal stability and biological potential to release a NO molecule in a selective and 
controlled manner. In this context, the present work aims to synthesize and characterize 
the new ruthenium complex with ligands 2,2-bipyridine (bpy), 2-aminobenzothiazole (2-
amino) and nitric oxide (NO). The compound [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 was 
obtained by reacting the precursor [Ru(bpy)2Cl2] with 2-aminobenzothiazole and with of 
gaseous NO, in methanol and under constant stirring. Through the technique of 
electronic spectroscopy in the Uv-Vis region the presence of intraligant bands of the 
ligand 2,2-bipyridine and 2-aminobenzothiazole in the region of 241 and 246 nm was 
identified and charge transfer bands from metal to polypyridines binders in the region of 
334 and 450 nm. In the vibrational spectrum in the infrared region bands of nNO+ were 
observed in 1930 cm-1 indicating the coordination of nitric oxide in the coordination 
sphere, as well as bands between 1600 and 1450 cm-1 referring to the stretching of the 
rings of the polypyridine binders. 
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Keywords: Nitrosyl complexes. Ruthenium. Bipyridine. Nitric oxide. 

Introdução 

Nos últimos anos, vem sendo publicado, em grande quantidade, estudos relacionados 
à atividade do óxido nítrico em sistemas biológicos, tendo como resultados novos papeis 
fisiológicos e aplicações terapêuticas (HEINRICH; TEDESCO; FUKUTO; SILVA, 2014). 
Isso ocorre devido a descoberta de que o NO está envolvido em diferentes processos 
fisiológicos, tais como regulador imune (ROSMANINHO-SALGADO; ARAÚJO; 
ÁLVARO; MENDES; FERREIRA; GROUZMANN; MOTA; DUARTE; CAVADAS, 2009), 
neurotransmissor (ZHOU; ZHU, 2009), controlador da pressão arterial (COSTA et al., 
2018) e ações antioxidantes (WINK; MITCHELL, 2003). 

Diferentes metais de transição são capazes de reagir com o NO formando complexos 
estáveis, podendo assim ser aplicado para sequestrar ou doar óxido nítrico (TFOUNI; 
TRUZZI; TAVARES; GOMES; FIGUEIREDO; FRANCO, 2012), como, por exemplo, o 
nitroprussiato de sódio que é um fármaco, usado clinicamente, que libera NO de forma 
espontânea (SILVA; ARAÚJO; HOLANDA; MEYER; SALES; DIÓGENES; CARVALHO; 
MOREIRA; LOPES, 2006), porém possui problemas associado a liberação de cianeto, 
causada pela suscetibilidade à fotólise e oxidação e decomposição pelo sistema 
imunológico (GUO; SADLER, 1999). 

Sistemas em que rutênio é o centro metálico utilizado tem sido escolhido por 
pesquisadores devido à sua baixa toxicidade, solubilidade em água, estabilidade 
térmica (CARAMORI, 2015) e a capacidade de liberar o óxido nítrico através de 
mecanismos de redução química ou eletroquímica e por indução de luz (CÂNDIDO; 
OLIVEIRA; SILVA; HOLANDA; PEREIRA; SOUSA; CARNEIRO; SILVA; LOPES, 2015). 
Além disso, para melhoria da atividade biológica dos nitrosilos complexos de rutênio, 
combina-se à sua esfera de coordenação um ligante biologicamente ativo, considerando 
que a eficiência desse ligante pode ser intensificada através dessa coordenação 
(APOHAN et al., 2017). Deste modo, os ligantes polipiridínicos, como a 2,2’-bipiridina e 
1,10’-fenantrolina são muito utilizados devido formar compostos estáveis, por possuírem 
coordenação bidentada, formando compostos quelatos (BENCINI; LIPPOLIS, 2010) e 
por manifestar ação como agente antimicrobiano (MENGJUN; JIANDING; MOHAMED, 
2012;) e agente antitumoral (KELLETT et al., 2012; MAZURYK et al.., 2014). 

Dessa forma, devido a relevância no estudo de moléculas com as características 
descritas acima, foi sintetizado e caracterizado o nitrosilo complexo de rutênio, 
[Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3], com os ligantes 2,2-bipiridina, 2-aminobenzotiazole e 
óxido nítrico. 

 

Metodologia 

 
Para a síntese do nitrosilo complexo de rutênio [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3], foram 
dissolvidos 100 mg (0,206 mmol) do complexo precursor [Ru(bpy)2Cl2] em 10 mL de 
uma solução metanol/água (1:1) e adicionado em seguida 37 mg (0,248 mmol) do 
ligante 2-aminobenzothiazole deixando sob agitação e sistema de refluxo durante 24 h 
à 80 ºC. Ao final deste procedimento evaporou-se o etanol e a solução foi resfriada e 
então adicionado hexafluorofosfato de amônio. O precipitado formado foi filtrado e 
solubilizado em 5 mL de acetona para nova reação através do borbulhamento contínuo 
de NO(g) nesta solução durante 4h e após o tempo de reação foi adicionado 
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hexafluorofosfato de amônio para a precipitação do complexo de interesse, que foi 
filtrado e estocado à vácuo. 

A caracterização do complexo se deu através das seguintes técnicas: Espectroscopia 
Eletrônica na Região do Uv-Visível e Espectroscopia Vibracional na Região do 
Infravermelho. 

 

Resultados e Discussões 

 

Espectro eletrônico do nitrosilo complexo [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 

No espectro eletrônico na região do UV-vis do complexo [Ru(bpy)2(2-
amino)(NO)](PF6)3, realizado em metanol (figura 1), foi identificado quatro bandas, 

sendo duas delas referente à transições intraligantes do tipo 𝜋→𝜋* da bpy e do ligante 
2-aminobenzothiazole em 241 nm (ε = 1,8 × 104 Mol L-1 cm-1) e 286 nm (ε = 3,0 × 104 
Mol L-1 cm-1) e duas bandas na região de menor energia atribuídas a transferência de 

carga metal-ligante (MLCT) do tipo dπRuII→ π∗ (bpy) em 334 nm (ε = 7,4 × 103 Mol L-
1 cm-1) e 450 nm (ε = 5,4 × 103 Mol L-1 cm-1). 

As bandas de transferência de carga MLCT do tipo dπRuII→ π∗ (NO+) para nitrosilos 
complexos presente na literatura, como por exemplo o complexo Ru(NH3)4(NO)X]n+, 
em que X = OH- , Cl- , Br- e I-, n = 2; X = OH2, n = 3, que possui e < 50 L mol-1 cm-1 
são exibidas em comprimentos de onda na faixa de 420 – 480 nm (CHEVALIER; 
GENTIL; OLABE, 1991; RONCAROLI et al., 2002; SILVA et al., 2006). Porém neste 

trabalho as transições MLCT do tipo dπRuII→ π∗ (NO+) não foram detectadas, pois a 
faixa em que elas aparecem coincidem com a faixa em que as transições MLCT do tipo 
dπRuII →π∗ (bpy) são vistas no espectro e estas transições possuem absortividade 
molar maior e, consequentemente, maior intensidade (SILVA; ARAÚJO; HOLANDA; 
MEYER; SALES; DIÓGENES; CARVALHO; MOREIRA; LOPES, 2006).. 

São expressas na tabela 1 as atribuições das bandas obtidas no espectro do nitrosilo 

complexo e suas respectivas absortividades molares. 

Ao comparar o nitrosilo complexo com seu complexo precursor (figura 2) é possível 
observar que houve um deslocamento das bandas para região de maior energia, ou 
seja, menor comprimento de onda, após a coordenação do ligante nitrosil, sendo as 

bandas MLCT com deslocamento mais significativo, conforme mostra a tabela 2. 

Esse deslocamento ocorre devido ao ligante NO+ ter caráter π receptor forte fazendo 
com que uma maior densidade eletrônica seja doada do orbital dπRuII para o orbital 
π*NO+ ocasionando maior desdobramento dos orbitais dπ do rutênio. 
Consequentemente a energia necessária para que ocorram as transições eletrônicas 
para os ligantes polipiridínicos aumenta e as bandas deslocam para regiões de menor 
comprimento de onda (CALLAHAN; MEYER, 1977; TREADWAY; MEYER, 1999; 
SAUAIA; SILVA, 2003; SILVA et al., 2006). 

Espectro vibracional do complexo [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 na região do 
infravermelho 
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O espectro vibracional do complexo [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 obtido em 
pastilhas de KBr na região de 4000 a 400 cm-1 (figura 3) apresenta uma banda alargada 
em torno de 3127 cm-1, a qual só foi possível observar o ν(C−H) , sendo característica 
do ligante bipiridina e 2-aminobenzothiazole, estando assim encoberta a banda 
referentes ao ν(N-H) do grupo amino que, de acordo com Pavia (2010) deveria estar 
presente em 3400 cm-1. 

As bandas entre 1600 a 1450 cm-1 são atribuídas ao modo de estiramento n(C=N) e 
n(C=C) presentes nos anéis aromáticos dos ligantes bipiridina e 2-aminobenzothiazole 
(SILVERSTEIN, 2007; PAVIA, 2010). Nesse intervalo também é possível observar uma 
banda em 1504 cm-1 atribuída a d (N−H) dentro do plano referente a amina secundária 
aromática do ligante 2-aminobenzothiazole e ainda bandas entre 1350 a 1000 cm-1 
atribuídas aos modos vibracionais n(C−N) desses mesmos ligantes conforme descrito 
na literatura (Knupp et al., 1997; PAVIA et al., 2010). A presença desses modos 
vibracionais característicos dos ligantes é um forte indicativo de que eles se encontram 

na esfera de coordenação do centro metálico de rutênio. 

A coordenação do óxido nitro ao centro metálico pode ocorrer de forma linear ou angular 
(figura 4), com isso a espectroscopia vibracional é usada para auxiliar a verificar o modo 
em que o ligante NO se encontra coordenado ao centro metálico (LOPES, 1997). 

O óxido nítrico, ao se coordenar de maneira linear ao centro metálico, é identificado por 
sua alta frequência de estiramento, na faixa de 1800 a 1970 cm-1 devido ao seu estado 
de oxidação mais elevado. Isso ocorre pois há diminuição na ordem de ligação quando 
comparado a sua forma livre, alterando de forma parcial o caráter de N≡O para o caráter 
de N=O, ao ocorrer a retrodoação do metal para o orbital π* do NO. Devido a essa 
retrodoação, o comprimento da ligação M−N diminui e a ligação N≡O é enfraquecida, 
estando sujeita a ataques nucleofílicos (FORD et al., 1998; KUMAR et al., 2013). 

Já a coordenação na forma angular ocorre quando este ligante encontra-se em baixo 
estado de oxidação, o que é identificada pela baixa frequência de estiramento, na faixa 
de 1400 a 1720 cm-1, o comprimento da ligação M−N é menor e está sujeita a ataques 
nucleofílicos (MCCLEVERTY, 2004). 

Observando o espectro na faixa de 2250 a 400 cm-1 (figura 5), nota-se um pico de alta 
intensidade em 1930 cm-1 atribuída ao nNO, indicando que o óxido nítrico se encontra 
na esfera de coordenação de forma linear (NO+). 

Em complexos similares da literatura, conforme mostra a tabela 3, verifica-se que as 
frequências de estiramento do ligante NO+ encontram-se na mesma região. 

Por fim, na região de baixa energia, as bandas em 727 e 765 cm-1 correspondem a 
deformações angulares C−H fora do plano dos ligantes aromáticos, banda em 654 cm-
1 atribuída ao estiramento C−S que de acordo com Sathyanarayanmoorthi (2013) é 
esperada na região de 716−609 cm-1 e bandas em 845 e 557 cm-1 atribuídas ao 
estiramento do íon PF6-. Na tabela 4 pode-se observar as atribuições referente as 
principais bandas presentes no espectro vibracional do nitrosilo complexo deste 
trabalho. 
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Conclusão 

 

Através da espectroscopia eletrônica na região do UV-Visível foi possível identificar 
bandas intraligantes e de transferência de carga dos ligantes bipiridina e 2-
aminobenzothiazole, além de observar deslocamento das bandas para regiões de maior 
energia, em razão da forte interação back-bonding do ligante NO+ devido este ligante 
possuir forte caráter π receptor, o que demonstra forte indícios que estes ligantes 

encontram-se coordenado ao centro metálico Ru(II). 

No espectro vibracional na região do infravermelho foi possível constatar frequências de 
estiramentos comuns e especificas dos ligantes 2,2-bisbipiridina e 2-
aminobenzothiazole, além de banda intensa em 1930 cm-1 atribuída ao estiramento do 

ligante NO+ indicando que está coordenado na sua forma linear. 
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Figura 1 – Espectro eletrônico do complexo [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3] em 
metanol na região de 200 a 800 nm. 
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Tabela 1 - Atribuição das bandas presentes no espectro eletrônico do complexo 
[Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 em metanol. 
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Figura 2 – Sobreposição dos espectros eletrônicos dos complexos (−) cis-[Ru(bpy)2Cl2] 
e (−) [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3] em metanol na região de 200 a 800 nm. 
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Tabela 2 - Dados comparativos do comportamento das bandas do espectro eletrônico 
do complexo cis-[Ru(bpy)2Cl2] e [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3] em metanol. 
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Figura 3 – Espectro vibracional do [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 na região de 4000 a 
400 cm-1. 
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Figura 4 – Possíveis modos de coordenação do óxido nítrico ao centro metálico. 
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Figura 5 – Espectro vibracional do [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 na região de 22500 
a 400 cm-1. 
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Tabela 3– Dados comparativos da frequência de estiramento do ligante NO+. 
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Tabela 4 – Dados de infravermelho do composto [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 em 
pastilha de KBr. 
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TÍTULO: Escalonamento de Síntese de Zeólitas a partir de Resíduo de Pó de Vidro 

Resumo 

A criação de rotas ambientalmente amigáveis e mais baratas a partir de materiais 
residuais para a síntese de zeólitas, chamadas sínteses eco-friendly, é uma forma 
alternativa e vem sendo amplamente discutido na literatura. Neste trabalho, foram 
realizados tratamento ácido no resíduo de pó de vidro e sínteses de zeólitas Linde Type 
A (LTA) e Faujasita-X (FAU-X), alterando a fonte de óxido de silício (SiO2), a fim de 
avaliar a utilização do pó de vidro como fonte de óxido de silício bem como o estudo dos 
parâmetros ideais de síntese para a formação de uma estrutura zeolítica característica 
escolhida. Para caracterização das amostras, as técnicas de Difratometria de Raios-X 
(DRX) e Fluorescência de Raios-X (FRX) foram utilizadas. Resultados do tratamento 
ácido no pó de vidro apontaram para um aumento significativo na % em massa de SiO2, 
em que a temperatura exerceu uma maior influência na remoção dos íons ferro (III), 
cálcio, e magnésio. E zeólitas com mais de uma fase foram obtidas com emprego do pó 
de vidro como fonte de SiO2 nas sínteses de zeólita FAU-X. 
 

Palavras-chave: Sínteses eco-friendly; Resíduo de pó de vidro; Zeólitas; 

TITLE: Scaled Synthesis of Zeolites from Glass Powder Residue 

Abstract 

The creation of environmentally friendly and cheaper routes from waste materials to 
synthesis of zeolites, called eco-friendly synthesis, is an alternative way and has been 
widely discussed in the literature. In this work, acid treatment was performed on the glass 
powder residue and synthesis of Linde Type A (LTA) and Faujasite-X (FAU-X) zeolites, 
changing the source of silicon oxide (SiO2) in order to evaluate the use of the glass 
powder as a source of silicon oxide as well as the study of the ideal parameters of 
synthesis for the formation of a chosen characteristic zeolite structure. For 
characterization of the samples, X-Ray Diffractometry (XRD) and X-Ray Fluorescence 
(XFR) techniques were used. Results of the acid treatment on the glass powder showed 
a significant increase in the % by mass of SiO2, where temperature exerted a greater 
influence on the removal of iron (III), calcium, and magnesium ions. And zeolites with 
more than one-phase were obtained by using the glass powder as a source of SiO2 in 
synthesis of FAU-X zeolite. 
 

Keywords: Synthesis Eco-friendly; Glass powder residue; Zeolites; 

Introdução 

Nas últimas décadas, um aumento no consumo de energia e recursos naturais vêm 
sendo crescente com o desenvolvimento industrial e a urbanização de espaços, o que 
em contrapartida acarreta a geração e acumulação de resíduos não-biodegradáveis. 
Problemas ambientais acerca da poluição por resíduos industriais vem causando 
grande preocupação pela falta de métodos eficientes de reciclagem e aplicação 
sustentável desses resíduos. Os riscos a saúde humana e ao meio ambiente podem ser 
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gerados dependendo do nível de toxidade desses materiais. Para Hao et al. (2020), não 
há dúvidas da relação direta entre a poluição ambiental e a urbanização, levando em 
consideração dados 29 províncias chinesas no período de 1998-2015. Além disso, os 
autores desse trabalho acreditam que amodernização da estrutura industrial pode 
contribuir para reduzir a poluição ambiental. Sob outra perspectiva, a produção de 
zeólitas em larga escala é cara devido ao uso de reagentes puros, principalmente sílica, 
alumina e agentes direcionadores de estrutura,como também um alto custo energético 
advindo do uso de métodos convencionais de aquecimento e demasiados tempos de 
síntese, com temperaturas em muitos casos acimade500°C. Logo, diversos autores 
estudam metodologias alternativas para a sínteses de zeólitas a fim de simplificar o 
processo e reduzir custos (Terzano et al., 2015; Majdinasab, Manna et al., 2019; 
Majdinasab e Yuan, 2019a; Majdinasab e Yuan, 2019b). Tendo em vista a incessante 
busca por soluções para tais fatos, a criação de rotas ambientalmente amigáveis e mais 
baratas a partir de materiais residuais para a síntese de zeólitas, chamadas sínteses 
eco-friendly, é uma forma alternativa e vem sendo amplamente discutido na literatura. 
Cinzas de alumínio, pó de pedras, cinzas volantes de carvão, casca de arroz e resíduos 
de porcelana são os materiais mais utilizados para a conversão desses resíduos em 
estruturas zeolíticas (Sivalingam e Sen, 2018; Kuroki et al., 2019; Collins et al., 2020). 
Vários autores mostraram a viabilidade de sínteses de zeólitas a partir de resíduo de 
vidro, dentre os diversos tipos, destacam-se: pó de vidro incolor (J. Alves et al., 2014; 
Vinaches, Rebitski et al., 2015; Vinaches, J. A. Alves et al., 2016) e cacos de vidro 
colorido (Takei et al., 2012); soda-lime-silica (Tatlier e Atalay-Oral, 2017; Lin, D. Wang 
e Ye, 2019; Taylor et al., 2020); agregado de vidro expandido Poraver® (Król, 2019); 
tubos de raios-catodo (Yao et al., 2017); lâmpadas fluorescentes (Sayehi et al., 2020); 
parabrisa (J. C. Kim, Choi, H. J. Song et al., 2015; J. C. Kim, Choi, D. S. Kim et al., 
2015); boroaluminossilicato em panéis de LCD (Kang et al., 2019; Tsujiguchi, Kobashi, 
Oki etal., 2014; Tsujiguchi, Kobashi, Utsumi et al., 2014b) e comercial (Tsujiguchi, 
Kobashi,Utsumi et al., 2014a); garrafas recicladas (Majdinasab, Manna et al., 2019; 
Majdinasab e Yuan, 2019a; Majdinasab e Yuan, 2019b; Terzano et al., 2015); e boro-
silica porosa (Dong et al., 1999). Por conseguinte, zeólitas podem ser produzidas a partir 
de resíduos industriais com valor agregado, que podem ser utilizadas em diferentes 
aplicações, muitas com apelo ambiental,como por exemplo remediação de efluente 
contaminados. Neste trabalho, a partir do estudo de sínteses de materiais zeolíticos 
utilizando resíduo de vidro poderá ser adquirido diferentes rotas de síntese, de forma 
que a aplicabilidade das metodologias produzidas possa passar posteriormente para 
uma escala piloto através do estudo de escalonamento. Isso trará contribuições em 
relação a criação de rotas eco-friendly, algo muito pouco explorado em projetos que 
visam o estudo da síntese de zeólitas. 
 
Metodologia 

 
Os materiais utilizados para os procedimentos experimentais foram: sílica (Aerosil 
200),pó de vidro (PV, lote 01, seco a 150°C,300μm), hidróxido de sódio (NaOH, 
Dinâmica–Química Contemporânea Ltda), aluminato de sódio (NaAlO2, anidro, Riedel-
de Haën) para as sínteses; e ácido clorídrico (HCl, P.A.37 %, Sigma-Aldrich) para o 
processo de lixiviação. As amostras obtidas foram analisadas por Difração de Raios-X 
em um difratograma Bruker D2-Phaser, detector Lynxeye, radiação de CuKα(λ= 1,54Å), 
com um filtro de níquel, corrente de 10 mA, voltagem de 30 kV, e em um intervalo de 
2θ=5° a 50°, ao passo de 0,02°; e por Fluorescência de Raios-X em um equipamento 
Bruker S2 Ranger, com detector XFlash© Silicon Drift, radiação de Pd/Ag anode, 
corrente de 2 mA, e voltagem de 50 kV. 1 Síntese da LTA: 3,763g de NaOH foram 
dissolvidos em 59,850g de H2O destilada, posteriormente foram adicionados 4,670g de 
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NaAlO2 e a mistura foi mantida sob agitação até dissolução. Em seguida, 3,010g de 
sílica aerosil foram adicionadas a essa mistura e mantida por agitação por 30 min, em 
temperatura ambiente (25°C). O gel formado (pH=14) foi transferido para 2 autoclaves 
de teflon e estas levadas para um bloco aquecedor estático para a etapa de cristalização 
a 100°C, por 120min. Ao final deste tempo, as amostras (ZA01_1 e ZA01_2) foram 
lavadas com H2O destilada e filtradas até que a água de lavagem desse um pH=8. As 
amostras foram secas na estufa a 60°C, overnight. 2 Síntese de FAU-X: 1,479g de 
NaOH foram dissolvidas em 13,422g de H2O destilada, e 0,650g de NaAlO2 foram 
adicionados a essa solução, e a mesma mantida sob agitação até dissolução, e 
reservada. Em paralelo, 2,962g de NaOH foram dissolvidos em 29,667g de H2O 
destilada,e 1,693g de sílica aerosil foram adicionados a essa solução, a mesma foi 
mantida sob agitação até a formação de um gel homogêneo, e reservada. 
Posteriormente, a solução com o NaAlO2 e NaOH foi vertida lentamente no gel contendo 
a sílica, mantida sob agitação por 30min em temperatura ambiente (25°C). O gel 
formado (pH=14) foi transferido para 2 autoclaves de teflon e levados para um bloco 
aquecedor estático para a cristalização a 100°C, por 24h. Ao final deste tempo, as 
amostras (ZX01_1 e ZX01_2) foram lavadas com H2O destilada e filtradas até que a 
água de lavagem apresentasse pH=5−6. As amostras foram secas na estufa a 60°C, 
overnight. 3 Lixiviação Ácida do Pó de Vidro: 2,000g de pó de vidro (PV) foram tratados 
com 40 mL de solução de HCl (2 mol/L),e mantidos sob agitação por 265min, em 
temperatura ambiente (25°C, PV01_25) e a 80°C (PV01_80) com sistema de refluxo. 
Em seguida, as amostras (pH=0−1) foram lavadas com H2O destilada e filtradas até 
que a água de lavagem tivesse um pH=5, e secas na estufa a 60°C, overnight. 4 Síntese 
de FAU-X (Resíduo n°01): 2,356g de NaOH foram dissolvidas em 25,179g de H2O 
destilada, e 0,945g de NaAlO2 foram adicionados a essa solução, e a mesma foi 
mantida sob agitação até dissolução, e reservada. Em paralelo, 4,757g de NaOH foram 
dissolvidas em 55,920g de H2O destilada, e 4,161g de PV foram adicionados a essa 
solução, a mesma foi mantida sob agitação até dissolução, e reservada. Por fim, a 
solução contendo NaAlO2 e NaOH foi vertida lentamente na mistura contendo o PV 
dissolvido, e esta mistura foi mantida sob agitação por 20min em temperatura ambiente 
(25°C). O gel formado (pH=14) foi transferido para 3 autoclaves de teflon e levados para 
um bloco aquecedor estático para a cristalização a 100°C, por (4, 21 e 24)h. Ao final 
deste tempo, as amostras (ZXPV01_4H, ZXPV01_21H e ZXPV01_24H) foram lavadas 
com H2O destilada e filtradas até que a água de lavagem apresentasse pH=7−8. As 
amostras foram secas na estufa a 60°C, overnight. 5 Síntese de FAU-X (Resíduo n°02): 
1,121g de NaOH foram dissolvidas em 11,570g de H2O destilada, e 0,461g de NaAlO2 
foram adicionados a essa solução, a mesma foi mantida sob agitação até dissolução e 
reservada. Em paralelo, 2,246g de NaOH foram dissolvidas em 25,699g de H2O 
destilada, e 1,578g de pó de vidro tratado (PV01_80) foram adicionados a essa solução, 
sendo mantido sob agitação até dissolução e reservado. Na sequência, a mistura 
contendo o NaAlO2e NaOH foi vertida lentamente na mistura contendo o PV01_80 
dissolvido, e esta mistura foi mantida sob agitação por 30min em temperatura ambiente 
(25°C). O gel formado (pH=14) foi transferido para 2 autoclaves de teflon e levados para 
um bloco aquecedor estático para a cristalização a 100°C, por (4 e 8)h. Ao final deste 
tempo, as amostras foram lavadas com H2O destilada e filtradas até que a água de 
lavagem apresentasse pH=6−7 para ZXPV02_4H e pH=7−8 para ZXPV02_8H. As 
amostras foram secas na estufa a 60°C, overnight. 6 Síntese de FAU-X (Resíduo n°03): 
3,302g de NaOH foram misturados até dissolução com 35,420g de H2O destilada, e 
1,384g de NaAlO2 foram adicionados a essa solução, a mesma foi mantida sob agitação 
até dissolução e reservado. Em paralelo, 6,622g de NaOH foram misturados até 
dissolução com 78,624g de H2O destilada, e 5,874g de PV foram adicionados a essa 
solução, a mesma foi mantida sob agitação até dissolução e reservada. 
Consequentemente, a mistura com o NaAlO2 e NaOH foi vertida lentamente na mistura 
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contendo o PV dissolvido, e esta mistura foi mantida sob agitação por 30 min em 
temperatura ambiente (25°C). Por fim, foram adicionados a mistura 0,174g de zeólita 
FAU-X (ZX01_1) como semente e mantida sob agitação por 5min, em que a quantidade 
equivale a 1% em massa dos sólidos: PV, NaOH e NaAlO2. O gel formado (pH=14) foi 
transferido para 5 autoclaves de teflon e levados para um bloco aquecedor estático para 
a cristalização a 100°C, por (4, 8, 14, 20 e 24)h. Ao final deste tempo, as amostras foram 
lavadas com H2O destilada e filtradas até que a água de lavagem apresentasse pH=7−8 
para ZXPV02_4H, pH=7 para ZXPV03_(8H, 14H e 24H), e pH=6−7 para ZXPV02_20H. 
As amostras foram secas na estufa a 60°C, overnight. 
 

Resultados e Discussões 

 
1 Síntese de Zeólita LTA: Análises de DRX e FRX foram realizadas nas amostras de 
zeólita LTA obtidas pelo método padrão de síntese hidrotérmica, tendo um rendimento 
de síntese, em base seca, 69% e 66% para as respectivas amostras ZA01_1 e ZA01_2. 
Os difratogramas das amostras ZA01_1 e ZA01_2 confirmam a formação de um material 
altamente cristalino, sem nenhuma outra fase, somente a presença da zeólita LTA, 
tendo em vista que a posição dos picos e suas intensidades relativas seguem a carta 
cristalográfica padrão da IZA (Baerlocher e L. McCusker, s.d.). A zeólita LTA, 
pertencente ao sistema cúbico, apresenta uma grande cavidade (α-cavidade) 
característica, definida pela reflexão basal d200, com 12,30Å em 2θ=7,17°, e uma razão 
Si/Al em torno de 1,1. Além disso, pelas análises de FRX, percebe-se uma % de Na2O 
considerável na composição de ambas as amostras, indicando a predominante 
presença desse íon inorgânico como cátion de compensação na estrutura zeolítica. A 
síntese da zeólita LTA foi realizada com o intuito de ter amostras padrões para o estudo, 
comparações e confirmações da formação desse tipo de estrutura em futuras sínteses 
coma mudança da fonte de SiO2. Faltam as análises de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) para uma maior confirmação da morfologia formada. 2 Síntese de 
Zeólita FAU-X: Com o mesmo objetivo de produção da zeólita LTA, a zeólita FAU-X foi 
obtida pelo método padrão de síntese hidrotérmica, com um rendimento, em base seca, 
de 21% e 22% para as respectivas amostras, ZX01_1 e ZX01_2. Para confirmação do 
material obtido, a carta cristalográfica padrão da IZA (Baerlocher eL. McCusker, s.d.) 
para a FAU-X foi utilizado para comparação, observando que a posição dos picos e suas 
intensidades relativas coincidem com o difratograma das amostras ZX01_1 e ZX01_2. 
Além disso, análises de FRX foram realizadas a fim de obtenção da composição % em 
massa dos óxidos presentes no material. De acordo com as análises de DRX, as 
amostras apresentaram uma reflexão basal d111 característica com 14,44Å em 
2θ=6,11°, a qual define o diâmetro interno da α-cavidade, bem como uma razão Si/Al 
em torno de 1,5. Além disso, pelas análises de FRX, percebe-se uma % de Na2O 
considerável na composição de ambas as amostras, indicando a predominante 
presença desse íon inorgânico como cátion de compensação na estrutura zeolítica. 
Faltam as análises de microscopia (MEV) para uma maior confirmação da morfologia 
formada. Ademais, a zeólita FAU-X foi escolhida como referência para o estudo das 
próximas sínteses em que o pó de vidro será a fonte de SiO2, sendo esse material 
aplicado in natura ou tratado. 3 Lixiviação Ácida do Pó de Vidro: De acordo com os 
dados da composição química percentual em massa do pó de vidro (PV), analisou-se 
que este material seria uma possível fonte de óxido de silício (SiO2) para as sínteses 
de zeólitas. Tendo em vista a impureza desse material, foi realizado o tratamento ácido 
no resíduo com o intuito de remover essas impurezas e outros cátions metálicos na 
forma de óxido que poderiam interferir no processo de nucleação e crescimento das 
nanopartículas para a formação da estrutura cristalina tipicamente zeolítica. Resultados 
das análises de FRX das amostras de pó de vidro (PV, PV01_25 e PV01_80) indicam 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4330 

 

um aumento da porcentagem de SiO2 e uma diminuição significativa na % de íons sódio 
somente com o efeito da concentração de HCl, porém a temperatura exerce uma maior 
influência na remoção dos íons Fe3+, Ca2+, e Mg2+ gerando um aumento efetivo na % 
de SiO2. 4 Síntese de Zeólita FAU-X (Resíduo n°01): Para esta síntese, foi utilizado o 
pó de vidro sem tratamento (PV) como fonte de óxido de silício com o objetivo de 
analisar a possível formação de um material cristalino (com uma ou mais fase) 
característico da zeólita faujasita X. O procedimento experimental apresentou um 
rendimento, em base seca, de 28 %, 31 % e 28 % para as amostras ZXPV01_4H, 
ZXPV01_21H e ZXPV01_24H, respectivamente. Com base nas análises de DRX, 
somente a partir de 21 h de duração da etapa de cristalização, foi possível observar 
picos que revelam uma possível formação do material, esses intensificados com 24 h 
de síntese, indicando a formação da estrutura com uma maior estabilidade. Além disso, 
com 4 h de cristalização, o material apresentou característica amorfa, bem como, não 
foi estudado durante o intervalo entre 4 h e 21 h se o material pode formar uma estrutura 
com característica cristalina ou não. Existem algumas opções de conexão das 
cavidades sodalita (β-cavidade): pela face quadrada, através de um prisma quadrado 
gerando a zeólita A ou diretamente pela face quadrada gerando o mineral sodalita; e 
pela face hexagonal, através de um prisma hexagonal gerando a zeólita faujasita (X ou 
Y, dependerá da razão Si/Al presente no material). Assim, a formação de um material 
(ZXPV01_24H) com mais de uma fase é bem provável de ocorrer devido a impureza do 
pó de vidro, um dos precursores dessa síntese, interferindo na nucleação e crescimento 
dos cristais. Ao comparar os difratogramas das zeólitas Na-A e Na-X, amostras ZA01_1 
e ZX01_1, com este resultado da zeólita ZXPV01_24H, percebe-se que alguns picos 
coincidem, o que confirma a obtenção de zeólita com mais de uma fase. Provavelmente 
uma terceira e quarta fase serão referentes a sodalita (2θ= 14,09°, 24,63°, 31,96°) e a 
zeólita Na-P1 (2θ= 17,69°, 28,10°, 33,39°). Além disso, faltam obter os resultados das 
análises de FRX e MEV dessas amostras para uma maior discussão e conclusão dos 
resultados, como a razão Si/Al, quais óxidos estão presentes na composição desse 
material e sua morfologia. 4 Síntese de Zeólita FAU-X (Resíduo n°02): Essa etapa 
experimental foi realizada com o intuito de saber se durante o período de 4 h e 8 h 
ocorreu a cristalização completa da zeólita FAU-X, utilizando a amostra de pó de vidro 
tratado com HCl (PV01_80) como fonte de óxido de silício, considerando-se que essa 
amostra de pó de vidro apresenta uma % em massa maior de SiO2 em sua composição 
quando comparado com a amostra PV, assim como, as informações discutidas sobre a 
síntese anterior (as amostras ZXPV01_?). Pelo difratograma, as amostras ZXPV02_4H 
e ZXPV02_8H apresentaram comportamento amorfo independente do pó de vidro 
utilizado apresentar 87,50 % em massa de SiO2 em sua composição, quando 
comparado com o pó de vidro sem tratamento (PV, 72,03 % de SiO2). Embora o 
tratamento ácido descrito tenha apresentado um ótimo resultado, a amostra PV01_80 
utilizada nessa síntese contém uma pequena porcentagem em massa de outros óxidos 
metálicos que interferem na formação do material, assim como, existe a possibilidade 
do tempo necessário para a cristalização ser maior que o período estudado. Além disso, 
faltam obter os resultados das análises de FRX e MEV dessas amostras para uma maior 
discussão e conclusão dos resultados. 5 Síntese da Zeólita FAU-X (Resíduo n°03): 
Devido aos resultados obtidos nas sínteses anteriores, um novo procedimento 
experimental foi realizado com o intuito de se obter zeólitas FAU-X, através do método 
padrão de síntese hidrotérmica, e além de utilizar o pó de vidro sem tratamento (PV, 
72,03 % de SiO2) como fonte de óxido de silício, foi empregado como semente a 
amostra de zeólita Na-X (ZX01_1). A semente foi utilizada com o intuito de direcionar o 
crescimento dos cristais para a formação da estrutura da zeólita X, tendo em vista que 
somente com o uso do pó de vidro, as amostras apresentaram a formação de alguma 
estrutura cristalina apenas com 21 h de síntese. O rendimento reacional foi de 28 %, 25 
%, 31 %, 28 % e 24 % para as respectivas amostras: ZXPV03_4H, ZXPV03_8H, 
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ZXPV03_14H, ZXPV03_20H e ZXPV03_24H. Sendo assim, pelos difratogramas, com 
4 h de síntese, pode-se identificar picos característicos da zeólita X. Para que não gere 
dúvidas sobre a formação de uma nova estrutura ou a presença desse tipo de zeólita 
na forma de semente, novas análises de DRX com a mistura de um material amorfo com 
a quantidade utilizada de semente deverão ser realizadas a fim de comparação. A partir 
de 8 h até 20 h de síntese, esses picos são intensificados, assim como surgem novas 
reflexões referentes a zeólita A, como em 2θ= 7,18°, indicando a formação de uma fase 
intermediária. Com 24 h de síntese, é perceptível a diminuição na intensidade de alguns 
picos (2θ=7,18°), bem como, o desaparecimento de outros, em 2θ = 16,09°, 24,06°, 
27,17°. Ao comparar os difratogramas das zeólitas Na-A e Na-X, amostras ZA01_1 e 
ZX01_1, com este resultado da zeólita ZXPV03_24H, percebe-se que alguns picos 
coincidem,o que confirma a formação predominante de zeólita X, uma fase secundária 
e pouca correspondente a zeólita A, e provavelmente uma terceira e quarta fase, 
referente a sodalita e a zeólita Na-P1 (2θ= 17,69°, 28,08°, 33,38°). Além disso, faltam 
obter os resultados das análises de FRX e MEV dessas amostras para uma maior 
discussão e conclusão dos resultados, como a razão Si/Al, quais óxidos estão presentes 
na composição desse material e sua morfologia. 
 

Conclusão 

 
As sínteses padrão das zeólitas LTA e FAU-X foram obtidas de forma satisfatória com 
base nas análises de DRX e FRX comparadas com dados da IZA. A zeólita faujasita X 
foi selecionada para o estudo das demais sínteses de zeólita tendo o resíduo de vidro 
como fonte de óxido de silício, em que as amostras-padrão foram utilizadas como 
material-base para comparação com as demais sínteses, levando em consideração a 
padronização das condições experimentais. Os estudos das sínteses utilizando o pó de 
vidro com fonte de sílica mostraram que para as sínteses ZXPV01 e ZXPV03, o tempo 
de 24 h é ideal para a formação de uma estrutura cristalina com mais de uma fase 
utilizando o pó de vidro não tratado, sendo predominante a presença de: zeólita A para 
ZXPV01, sem a utilização de semente; e zeólita X para ZXPV03, com o uso de semente. 
Para a síntese ZXPX02, a utilização somente do pó de vidro tratado, apesar de uma 
maior % de SiO2 presente no resíduo, não foi possível obter a formação de uma 
estrutura cristalina em no máximo 8 h de síntese. O esperado para essa síntese era a 
formação de alguma estrutura em menos de 24 h, porém não houve um intervalo 
adequado entre 8 h e 24 h para observar e comparar a formação de algum material. No 
geral, um intervalo adequado e maior que 24 h deverá ser estudado para a investigação 
do tempo de cristalização e formação de uma estrutura, levando em conta a presença 
de impurezas nos precursores na síntese de zeólitas (resíduo de vidro) requer um tempo 
maior para a formação de estruturas mais estáveis. De acordo com resultados 
satisfatórios obtidos do tratamento ácido no resíduo de vidro, esses servirão de base 
para a realização do planejamento estatístico experimental para um segundo tratamento 
ácido, que com obtenção dos resultados de FRX, poderá seguir para a próxima etapa 
do trabalho que será a realização de sínteses de zeólita FAU-X tendo como fonte de 
SiO2 as amostras de pó de vidro que obtiveram melhores resultados do planejamento 
estatístico, e avaliar a sua formação estrutural, composição e capacidade de troca 
catiônica (CTC). O objetivo de se realizar o CTC será para primeiramente avaliar a 
quantidade de íons cálcio presentes como cátions de compensação e dentro da 
estrutura zeólítica realizando a troca completa dos cátions de compensação pelos íons 
sódio, e em seguida medir a real capacidade de troca catiônica dessas zeólitas. 
Portanto, a utilização do resíduo de vidro como fonte alternativa de SiO2 para sínteses 
de zeólita mostra ser favorável. Pelo curto tempo de realização das etapas 
experimentais, interrompidas em março de 2020 por causa da pandemia do COVID-19, 
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não foi possível levar a diante as demais etapas de síntese e caracterização das 
amostras. Contudo, estudos mais aprofundados acerca dos parâmetros ideais de 
síntese para a formação de uma estrutura zeolítica característica escolhida, bem como, 
a obtenção de uma rota otimizada de tratamento do pó de vidro deverão ser realizados. 
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Tabela 1 - Fluxograma das amostras 
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Tabela 2 - FRX das amostras de zeólita LTA 
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Tabela 3 - FRX das amostras de zeólita FAU-X 
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Tabela 4 - FRX das amostras de pó de vidro 
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Figura 1 - Difratograma das amostras de zeólita LTA 
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Figura 2 - Difratograma das amostras de zeólita FAU-X 

 

 

Figura 3 - Difratograma das amostras de FAU-X (Fonte de SiO2:PV) 
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Figura 4 - Difratograma das amostras de FAU-X (Fonte de SiO2:PV01_80) 

 

 

Figura 5 - Difratograma das amostras de zeólita FAU-X (Fonte de SiO2:PV - 
Semente:ZX01_1) 
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TÍTULO: Obtenção de nanopartículas a base de quitosana por complexação 

polieletrolítica 

Resumo 

O presente trabalho consiste em estudar a adsorção dos corantes alaranjado de metila 
(AM) e ácido azul 260 (AA) em sistemas isolados e combinados, de maneira a identificar 
as influências que um exerce sobre o outro. Para isso, efetuaram-se análises de 
espectroscopia no ultravioleta/visível (Uv-Vis), com soluções de diferentes 
concentrações dos corantes para a formulação de curvas de calibração. A partir disso, 
foi possível estabelecer os parâmetros mais favoráveis a serem utilizados para 
desenvolvimento de um futuro método de adsorção de corantes com a utilização do 
biopolímero quitosana. 
 
Palavras-chave: ácido azul 260, alaranjado de metila, corante, adsorção. 

TITLE: CONSTRUCTION OF CALIBRATION CURVES OF ORANGE METHYL DYE 

Abstract 

The present assignment consists of studying the adsorption of methyl orange (AM) and 
blue acid 260 (AA) dyes in isolated and combined systems, in order to identify the 
influences that one has on the other. To do this, ultraviolet / visible (UV-Vis) spectroscopy 
analyzes were carried out, with solutions of different concentrations of dyes for the 
formulation of calibration curves. From this, it was possible to establish the most 
favorable parameters to be used for the development of a future method of adsorption 
of dyes with the use of the chitosan biopolymer. 
 
Keywords: 260 blue acid, methyl orange, dye, adsorption. 

Introdução 

A indústria têxtil, em geral, apresenta um alto potencial poluente dado ao fato de seus 
principais resíduos consistirem de matérias orgânicas solúveis recalcitrantes, ou seja, 
de difícil degradação e, consequentemente, bioacumulativos. Não obstante, a 
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 357 de 2005 
estabelece condições padrões de descarte de efluentes em meio aquático no Brasil, 
ainda assim é possível notar forte impacto resultante da lenta degradação e acúmulo 
dessas matérias no meio em que são dispersas. Um efluente relevante na contribuição 
de malefícios ao meio são os corantes, cujas classificações variam de acordo com as 
suas estruturas (por exemplo: azo, antraquinona, metalizado, di etriarilmetano, 
indigoide, ftalocianina, metina, polimetina, polienos, nitro, nitrosos, sulforosos e etc). 
Geralmente, esses efluentes não são biodegradados em processos aeróbicos 
convencionais, podendo, portanto, acumular-se e dificultar o processo de fotossíntese 
colaborando para o aumento da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e da demanda 
química de oxigênio (DQO). Além disso, existem alguns corantes que podem se 
degradar por processos anaeróbicos, quando sua estrutura permite tal feito, e ao se 
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degradarem liberam um grupo amina com potencial carcinogênico entre outras toxinas 
que impedem a utilização e consumo da água, como por exemplo, os corantes azos que 
são caracterizados pela ligação dupla entre nitrogênios (grupo azo), ligados a anéis 
aromáticos e a estruturas funcionais (auxocromos) tais como o grupamento amino (NH2) 
ou sulfônico (SO3H). Para diminuir os efeitos poluentes dos meios aquáticos é 
necessário o desenvolvimento aprimorado de métodos capazes de retirar os resíduos 
solubilizados de maneira minimamente invasiva e de baixo custo. A espectrofotometria 
é um método analítico, não invasivo e barato, que esquematiza quantitativamente a 
absorção de luz por uma amostra (densidade óptica). De acordo com a Lei de Lambert, 
nesse dispositivo um feixe de luz monocromático, de comprimento de onda (λ) e 

intensidade (I₀) conhecidas, incide com a amostra (em uma cubeta de quartzo) e refrata 
com o decaimento exponencial da intensidade (I) com o caminho percorrido dentro da 
amostra (caminho óptico). A lei pode ser descrita através da seguinte equação: I = Io . 
10-x1 (1) Sendo que “x” é o coeficiente de absorção (depende da amostra empregada) 
e “1” é a espessura do meio absorvente. Segundo a Lei de Beer, a intensidade do feixe 
refratado (I) decai exponencialmente à medida que a concentração da amostra aumenta 
aritmeticamente, podendo ser descrita pela segunda equação: I = Io . 10-kC (2) Sendo 
que “k” é o coeficiente de absorção e “C” a concentração da amostra. Quando tratadas 
simultaneamente, a “lei Lambert-Beer” permite calcular a transmitância (fração de 
radiação incidente transmitida pelo meio) da amostra. -log T=k. l . C (3) T= I/I₀ (4) 
Sabendo que o “-log (I/Io)” foi denominado densidade óptica (DO) ou absorbância (A), 
obtemos: A = k’.C (5) Considerando que uma indústria têxtil descarta uma diversidade 
de corantes, o estudo a seguir utiliza a espectrofotometria (na região do ultravioleta e 
visível) juntamente com as equações de Lambert-Beer, demonstradas acima, para 
construção de curvas de calibração que permitam verificar qual a faixa de comprimento 
de onda em que o corante alaranjado de metila (corante azo), dissolvido em água ou 
em outro corante, apresenta maior afinidade de absorção, avaliando, no segundo caso, 
a interferência causada pela presença de outra substância.  
 
Metodologia 

 
Materiais: Corante comercial ácido azul 260 (AA) (C. I. Acid Blue 260, CAS: 62168-86-
9) de estrutura antraquinona, dada na Figura 1, e massa molar 563,99 g/mol, da 
empresa Shaoxing Biying Textile Technology CO, LTD (China); Corante comercial 
alaranjado de metila indicador (C.I. 13025, CAS 547-58-0) de estrutura azo, dada na 
Figura 2, e massa molar 327,34 g/mol, da empresa Vetec Química Fina Ltda (Brasil); 
Água bidestilada com condutividade de 2,0 𝜇S/cm (± 0,2); Cubeta de quartzo; 
Espectrofotômetro UV-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo Electron Corporation, USA); 
Balança analítica; Balão volumétrico de 1000, 500, 250 e 25 mL; Becker de 100, 50 e 
25 mL; Banho ultrassom (10 minutos) para acelerar a solubilização dos corantes; 
Pipetas volumétricas variadas de acordo com a tabela 1; Pipeta de Pasteur. O trabalho 
consistiu em duas fases que são descritas abaixo: 1ª fase – Corante alaranjado de metila 
dissolvido em água Primeiro preparamos uma solução mãe do corante alaranjado de 
metila com concentração de 0,0380 g/L que, em seguida, é diluída seguindo as 
concentrações 0,00076; 0,00152; 0,00228; 0,00304; 0,00608; 0,00912; 0,01216; 
0,01824; 0,02128; 0,02432; 0,02736; 0,03040; 0,03344; 0,03648. Para cada solução 
realizou-se uma análise através do UV-vis que permitiu a elaboração de um gráfico com 
as curvas de calibração, das quais a banda de absorbância se localiza no comprimento 
de onda 464 nm. A partir disso, obtemos a equação da reta: A = 0,00338 + 54,5991 . 
[AM] (r2 = 0,99997) 2ª fase – Corante alaranjado de metila dissolvido em uma solução 
de ácido azul 260 A principio preparou-se uma solução mãe do corante ácido azul 260 
com concentração igual a 0,23 g/L. Em seguida, foi realizado uma mensuração no UV-
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vis numa faixa variando de 400-700nm que possibilitou a confirmação da concentração 
através da absorbância máxima de valor 2,00 (limite de detecção confiável do aparelho) 
no comprimento de onda 608 nm, banda de absorbância característica do analito 
constado na literatura. Em seguida, dilui-se essa solução a concentração desejada, 
sendo essas: 0,0046; 0,0368; 0,1472 ou 0,2300 g/L que correspondem aos fatores de 
diluição 0,02; 0,16; 0,64 e 1,00 respectivamente. Por ultimo, pesou-se uma massa do 
corante alaranjado de metila, correlato a uma absorbância 2,00, e a dissolve na solução 
mãe de corante ácido azul 260 precedido, preparando uma solução de 500 mL de uma 
solução problema que será testada numa varredura completa de 190-1100 nm no UV-
vis, seguindo a Tabela 1. Com o tratamento dos dados analisados foi possível observar 
a influência que ocorre na absorção dos corantes quando os mesmos estão misturados. 
As duas fases do experimento foram realizadas em triplicatas.  
 
Resultados e Discussões 

 
Primeira fase – alaranjado de metila dissolvido em água; A partir dos dados fornecidos 
pelo Gráfico 1(II) e a Tabela 2 juntamente com os conceitos da lei de Lambert-Beer, 
pode-se notar que a absorbância do corante alaranjado de metila aumenta em 
conformidade a sua concentração, explicitando, cada vez mais, a banda de absorbância 
(em 𝜆𝑀á𝑥 = 464 𝑛𝑚), que se aproxima de seu valor máximo (2,00). Segunda fase - 
alaranjada de metila (AM) dissolvida em uma solução de ácido azul 260 (AA); Conforme 
mostrado no Gráfico 2 (II) e na Tabela 3, percebe-se que à medida que a concentração 
do ácido azul 260 aumenta, sua banda de absorbância aumenta, juntamente com a do 
alaranjado de metila, em proporções diferentes. Isso provavelmente se deve ao fato de 
os corantes interagirem de maneira competitiva, ao ponto de interferir na absorbância 
um do outro, sendo que, possivelmente, a presença do corante ácido azul 260 possua 
maior influência nos resultados. Para verificar a relação existente entre essas duas 
variáveis (absorbância e concentração do corante) utilizamos um método estatístico de 
correlação linear, onde “r” (coeficiente de correlação linear de Pearson ou coeficiente de 
correlação produto-momento) mede o grau de correlação entre as variáveis 
quantitativas. Esse índice (adimensional) pode ser calculado através da Equação 6. 
Quanto mais o valor do índice se aproximar de 1, maior a correlação entre as variáveis, 
sendo que 1 indica uma correlação perfeita positiva, -1 uma correlação perfeita negativa 
e 0 a ausência de correlação. A partir disso, desenvolveu-se o Gráfico 3 (II) e o Gráfico 
4 (b). No Gráfico 3 é possível identificar a curva de calibração correspondente a cada 
concentração do corante ácido azul 260. Sabendo que, para cada amostra, o “r (a.u.)” 
varia de zero a um, verifica-se que quanto maior a reta, melhor a correlação entre as 
variáveis (concentração e absorbância). Posto isso, para prosseguir com a análise, 
deve-se escolher o pior caso de correlação, considerando que esse será o cenário mais 
pessimista a ser estudado. Sendo assim, avalia-se a amostra “e”, cuja reta sofre uma 
inflexão no menor comprimento de onda. A partir do Gráfico 4 (b), podem-se estabelecer 
os parâmetros mais seguros a serem trabalhados, uma vez que a melhor correlação 
pela faixa de ondas está entre, aproximadamente, 320 e 470 nm.  
 
Conclusão 

 
Ao identificar as curvas de calibração dos corantes misturados e compará-las aos 
resultados da primeira fase, cujos corantes são isolados, pode-se concluir que a 
participação crescente do corante ácido azul 260 interfere de maneira construtiva na 
absorbância do corante alaranjado de metila. A partir desses resultados, pretende-se 
validar o método e iniciar os testes de competição na adsorção desses corantes usando 
o biopolímero quitosana como sorvente. 
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Tabela 1 - Tabela de diluições 

 

 

Tabela 2 - Concentrações fase 1 
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Tabela 3 

 

 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 

 

Figura 1 - estrutura ácido azul 260 
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Figura 2 - estrutura alaranjado de metila 

 

 

Equação 6 
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TÍTULO: Construção da curva de calibração para uma mistura de dois corantes 

Resumo 

 

Os resíduos gerados pelas atividades industriais causam sérios prejuízos ao meio 
ambiente. Os corantes sintéticos são um dos principais componentes dos efluentes 
produzidos pela indústria têxtil. Várias técnicas de remoção e/ou degradação desses 
compostos têm sido estudadas para alcançar um tratamento realmente efetivo. E uma 
das formas de verificação da eficiência desses processos é a comparação entre a 
absorbância de uma amostra com os padrões definidos pela literatura. Nesse contexto, 
o objetivo deste trabalho é determinar os comprimentos de onda para a construção das 
curvas de calibração do corante azul ácido 260 em uma mistura com o alaranjado de 
metila, para futuros testes de adsorção competitiva dos corantes em membranas de 
quitosana. A partir das análises no espectrofotômetro, foi possível obter os espectros 
para inúmeras concentrações e os coeficientes de correlação, os quais foram usados 
para determinar a faixa de comprimento de onda segura para a construção das curvas 
de calibração. 

 
 
Palavras-chave: Azul ácido 260, alaranjado de metila, absorbância, curva de calibração 

TITLE: Construction of the calibration curve for a mixture of two dyes 

Abstract 

The waste generated by industrial activities causes serious damage to the environment. 
Synthetic dyes are one of the main components of the effluents produced by the textile 
industry. Various techniques for removing and/or degrading these compounds have 
been studied to achieve a truly effective treatment. And one of the ways to check the 
efficiency of these processes is to compare the absorbance of a sample with the 
standards defined by the literature. For this reason, the objective of this work is to 
determine the wavelengths for the construction of the calibration curves of the acid blue 
dye 260 in a mixture with the methyl orange for future tests of competitive adsorption of 
the dyes in chitosan membranes. From the analysis on the spectrophotometer, it was 
possible to obtain the spectrum for numerous concentrations and the correlation 
coefficients, which were used to determine the safe wavelength range for the 
construction of the calibration curves. 
 
Keywords: Acid blue 260, methyl orange, absorbance, calibration curve. 

Introdução 
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Os corantes sintéticos são compostos orgânicos complexos amplamente usados na 
indústria têxtil, farmacêutica, de alimentos, de cosméticos, fotografia e muitas outras, 
classificados pela sua estrutura química ou pelo grupo cromóforo (ZANONI; 
YAMANAKA, 2016), existindo no meio industrial aproximadamente 10.000 diferentes 
corantes e pigmentos (KUNZ, 2002). No ramo têxtil os tipos de corantes que mais se 
destacam são os corantes azo, antraquinona, metalizado, indigoide, ftalocianinas, 
metina e polimetinas (polienos e análogos), di- e triarilmetanos, nitro e nitrosos e 
sulfurosos (ZANONI; YAMANAKA, 2016). 

  

No Brasil, esse setor tem um importante papel na economia e geração de empregos, 
atingindo uma produção média de cerca de 1,2 milhões de toneladas só em 2018 (ABIT, 
2018). No entanto, devido principalmente à crescente demanda do mercado e à falta de 
tratamentos eficientes, acaba sendo produzido uma grande quantidade de águas 
residuais. Estima-se que 280 mil toneladas de corantes têxteis são lançadas em 
efluentes industriais todo ano ao redor do mundo (JIN et al., 2007; SARATALE et al., 
2011). 

  

Em contrapartida é possível observar graves disfunções ambientais, como poluição 
visual, eutrofização, elevação da turbidez, a qual reduz a incidência da radiação solar 
na coluna d’água, afetando então a fotossíntese e consequentemente a vida dos 
organismos aquáticos (QUEIROZ; MOREIRA, 2019). E além disso, estudos têm 
mostrado que algumas classes de corantes e seus subprodutos podem ser 

carcinogênicos e/ou mutagênicos (KUNZ et al., 2002). 

  

Os corantes azo, como o alaranjado de metila, formam o maior grupo de corantes 
sintéticos e são característicos por possuir um grupo cromóforo R-N=N-R’ e pelas cores 
vivas com uma gama de tonalidades. Já os corantes antraquinona, como o acid blue 
260, possuem grupos carbonilo em associação com um sistema conjugado de dois 
anéis de benzeno e alta resistência à luz, agentes redutores e oxidantes (GOMES, 
2000). 

  

Os tratamentos convencionais dados aos efluentes industriais e domésticos não são 
eficientes na degradação e/ou remoção de alguns compostos, graças às estruturas 
complexas dos corantes, como os ácidos e reativos. Isso levou ao desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de diversos procedimentos e tecnologias que empreguem materiais 
baratos visando uma remoção e degradação mais eficiente dos corantes. Por exemplo: 
oxidação, degradação eletroquímica, fotocatálise, ozonização, tratamento biológico, 
filtração por membrana e adsorção (MORAIS FILHO, 2018; PEIXOTO et al., 2013). 

  

De modo geral, a eficiência da remoção do corante das águas pode ser analisado por 
um padrão definido pela literatura e medido através de métodos espectrométricos. 
Assim, por meio da comparação direta entre a absorbância da amostra de um efluente 
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e o padrão de qualidade exigido, é possível avaliar o grau de contaminação previsto 
(GUARATINI, 2000). 

 
Metodologia 

 

MATERIAIS: 

  

Corante comercial azul ácido 260 (Figura 1) (AA) (C.I. Acid Blue 260, CAS: 62168-86-
9), obtido da empresa Shaoxing Biying Textile Technology C0., LTD (China); Alaranjado 
de metila (Figura 2) (AM) (C.I. 13025, CAS: 547-58-0), adquirido da empresa Vetec 
química fina, LTDA (Brasil); água bidestilada com condutividade 2 µS; 
espectrofotômetro UV-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo Electron Corporation, USA); 
balança analítica; banho ultrassônico; balões volumétricos (Classe A) de 25 ml, 250 ml 
e 1000 ml; pipetas volumétricas (Classe A); béquer 50 ml; pipeta de Pasteur. 

  

MÉTODO: 

  

O estudo foi realizado em triplicatas e dividido em duas partes. Ambas utilizam o método 
da espectrofotometria na faixa do UV-visível, de 190 nm a 1100 nm, e o auxílio de uma 
cubeta de quartzo para a construção dos espectros de absorção. 

  

A primeira fase consistiu na diluição dos corantes azul ácido (AA) e alaranjado de metila 
(AM) em água bidestilada dividida em 15 fatores de diluição (Tabela 1). 

  

Já na segunda fase foi feitaa dissolução do corante azul ácido em diferentes soluções 
do alaranjado de metila, formandoassim uma mistura dos dois corantes. 

  

Foram preparadas quatro diferentes soluções mãe do alaranjado de metila com quatro 
concentrações distintas, determinadas baseando-se nos fatores de diluição: 0,02 
(0,00076 g/L); 0,16 (0,00608 g/L); 0,64 (0,02432 g/L); 1,00(0,038 g/L), feitas com água 
bidestilada usando um béquer 50 ml e um balão volumétrico 1000 ml, com o auxílio de 
uma balança analítica e do banho ultrassônico. As quatro concentrações da solução 
mãe foram usadas para dissolver, cada uma, 0,0575 g do corante azul ácido 260 em 
um balão volumétrico de 250 ml. Dessa mistura foram feitas 15 diluições, em um balão 
de 25 ml, com a solução do alaranjado de metila de concentração correspondente à 
utilizada na dissolução (fator de diluição para a mistura: 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,12; 

0,24; 0,32; 0,48; 0,56; 0,64; 0,72; 0,80; 0,88; 0,96; 1,00). 
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Resultados e Discussões 

 

O método da espectrofotometria utilizado nas análises com o espectrofotômetro permite 
a obtenção dos espectros de absorção,gráficos da absorbância pelo comprimento de 
onda em nanômetros (nm). Eles são utilizados, principalmente, para encontrar 
concentrações desconhecidas quando se aplica a Lei de Lambert-Beer (equação 1) 
(SKOOG et al., 2006). Ela mostra, quantitativamente, como a atenuação (diminuição da 
energia do feixe de luz incidente) depende simultaneamente da concentração das 
moléculas absorventes e da extensão do caminho por onde ocorre a absorção. 

  

A=abc (Equação 1) 

  

Em que A é o valor da absorbância, a é a absortividade molar, b é a extensão do 
caminho óptico da cubeta, e c é a concentração da amostra. Sendo assim, a partir da 
Lei de Lambert-Beer, é possível afirmar que quando há um aumento da concentração 
de uma solução a absorbância também cresce e como resultado tem-se o gráfico de 
uma função linear Axc. 

  

Tendo em vista que os experimentos foram realizados em triplicata, ao todo, foram feitas 

270 análises no espectrofotômetro. 

  

Primeiramente foram analisadas 15 amostras de diferentes concentrações do azul ácido 
(AA) e 15 do alaranjado de metila (AM), sem que houvesse a interferência de um corante 
no outro. Por meio delas foi possível estabelecer os valores da absorbância máxima 
para o azul ácido na região de (λ_Máx=608 nm) (Figura 3) e para o alaranjado de metila 
na região de (λ_Máx=464 nm) (Figura 4). Em seguida foram feitas as curvas de 
calibração para ambos corantes (Figura 5 e 6), as quais fornecem as equações da reta 
do azul ácido (equação 2) e do alaranjado de metila (equação 3), validadas pela Lei de 
Lambert-Beer, tendo como principal objetivo auxiliar na verificação da concentração da 
solução mãe das demais análises das misturas que virão a seguir. 

  

A = 0,03806 + 8,83254 [AA] (r² = 0,99924) (equação 2) 

  

A = 0,00338 + 54,5991 [AM] (r² = 0,99997) (equação 3) 
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Nas leituras da mistura das soluções dos corantes, tendo em vista que o azul ácido é o 
soluto e o alaranjado de metila é o solvente, foram obtidos 180 resultados do espectro 

de absorção da interação dos corantes. 

  

Como é esperado, o espectro do AA praticamente se sobrepõe ao espectro do AM. É 
possível verificar esse fenômeno na figura 7 (I), ao comparar os espectros da mistura 
de uma mesma quantidade do corante azul ácido para cinco diferentes concentrações 
do alaranjado de metila. E observando a tabela 2, nota-se que a absorbância do AA em 
680 nm quase não foi modificada. 

  

Para a construção de um boa curva de calibração é preciso verificar os valores do 
coeficiente de correlação linear (r), pois quanto mais próximo de 1 ou -1 melhor a 
correlação entre os dois parâmetros. Sendo assim, foi calculado para cada comprimento 
de onda (190 nm - 1100 nm) a correlação (r) entre a absorbância e a concentração do 

AA na amostra e obteve-se o gráfico da Figura 8 (I). 

  

Com os resultados obtidos pode-se observar quena medida que a concentração do AM 
aumenta pior será a correlação entre a concentração do corante AA e a absorbância. 
Dessa forma, para a construção das curvas de calibração e tendo como parâmetro o 
gráfico da figura 9 (a) com a pior correlação, são relevantes apenas os dados de 
absorbância obtidos entre os comprimentos de onda de aproximadamente 500 nm a 
700 nm, onde o valor de r é próximo de 1. 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho foi possível criar os espectros da mistura dos corantes acid blue 260 e 
alaranjado de metila e determinar a faixa de comprimento de onda que trará um 
resultado satisfatório na construção das curvas de calibração, objetivando futuras 

aplicações em estudos sobre a adsorção competitiva em quitosana. 
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Figura 1 (Azul ácido 260 - AA) 

 

 

Figura 2 (Alaranjado de Metila - AM) 
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Tabela 1 (Primeira fase) 
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Figura 3 (Curva de absorção do azul ácido) 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4360 

 

 

Figura 4 (Curva de absorção do alaranjado de metila) 
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Figura 5 (Curva de calibração ácido azul) 
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Figura 6 (Curva de calibração alaranjado de metila) 
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Figura 7 (Comparação dos espectros da mistura de corantes) 
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Tabela 2 (informações do gráfico I / Figura 7) 
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Figura 8 (Gráfico da correlação pelo comprimento de onda para diferentes 
concentrações do alaranjado de metila) 
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Figura 9 (Gráfico da pior correlação obtida) 
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TÍTULO: SORÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PARTÍCULAS 

INTERPOLIELETROLÍTICAS HÍBRIDAS 

Resumo 

 

Neste trabalho foram obtidos compostos magnéticos, baseados em nanopartículas de 
magnetita, preparadas em complexos interpolieletrolíticos (IPEC) feitos de quitosana 
(CS) e poli (4-estirenossulfato de sódio) (NaPSS). Esse complexo híbrido foi utilizado 
para estudar o processo de sorção de um fármaco catiônico (cloridrato de tetraciclina, 
HTCCl) e de um aniônico (cromoglicato de sódio, NaCG). A sorção ocorreu na forma de 
múltiplas camadas, tendendo a um valor de saturação (seguindo a isoterma de Sips), 
com maior sorção do fármaco catiônico, provavelmente devido à protonação da 
quitosana pelo HTCCl, com energia livre de adsorção de Gibbs variando de ‒17 a -2.5 
kJ / mol. 

 
 
Palavras-chave: Complexo interpolieletrolítico. Quitosana. Magnetita. Sorção. Fármaco 

TITLE: DRUG SORPTION IN HYBRID INTERPOLYELECTROLYTE PARTICLES 

Abstract 

 

In this work, magnetic compounds were obtained, based on magnetite nanoparticles, 
prepared in interpolyelectrolyte complexes (IPEC) made from chitosan, (CS), and poly 
(sodium 4-styrenesulfate), (NaPSS). This hybrid complex was used to study the process 
of sorption of a cationic drug (tetracycline hydrochloride, HTCCl) and an anionic drug 
(sodium cromoglycate, NaCG). Sorption occurred in the form of multiple layers, tending 
to a saturation value (following the Sips isotherm), with greater cationic drug sorption, 
probably due to protonation of chitosan by HTCCl, with Gibbs free energy of adsorption 

ranging from -17 a -2.5 kJ/mol. 

 
 
Keywords: Interpolyelectrolyte complex. Chitosan. Magnetite. Sorption. Drug. 

Introdução 

A utilização de materiais compósitos como sorventes para técnicas de remoção de 
corantes e outros efluentes, assim como, para sistemas de liberação controlada de 
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medicamentos tem sido crescente nos últimos anos, com destaque para combinação de 
sistemas poliméricos e nanopartículas magnéticas[1,2]. O método de adsorção se 

destaca para o tratamento de efluentes por ser um método efetivo e de baixo custo[3]  . 

A adsorção é um fenômeno químico ou físico entre duas fases, podendo ser líquido-
gás, sólido-gás, líquido-líquido ou sólido-liquido, onde há o aumento da concentração 
de átomos ou moléculas de uma das substâncias na camada interfacial de 

interação[4].O melhor adsorvente, substância capaz de adsorver outros materiais em 
sua superfície, deve possuir uma superfície de contato adequada, estabilidade 

mecânica e química e ser seletivo, garantindo a efetividade do processo [5] . 

A magnetita (Fe3O4) é um óxido de ferro que quando produzida na escala nanométrica 
adquire caráter superparamagnético, ou seja, a sua magnetização ocorre apenas sob a 
presença de um campo magnético atuante. Assim, o seu uso como adsorvente é 
difundido positivamente, por seu tamanho particulado, síntese fácil, características 
magnéticas, e por ser um material de baixa toxidade[6]. Apesar de ser facilmente obtido, 
alguns dos problemas enfrentados é a possibilidade de agregação no processo de 
síntese, o que afeta a estabilidade dessas nanopartículas, ou ainda a oxidação à 

maghemita alterando o comportamento magnético [7] . 

Estudos mostram que a modificação de sua superfície com, por exemplo, matrizes 
poliméricas,podem solucionar os problemas encontrados na utilização de magnetita 

como adsorvente, além de aumentar suas aplicações [8] . O interesse científico nos 
polímeros se dá pela capacidade de reticulação 3D, a baixa solubilização explicado pelo 
tamanho molecular, apesar da hidrofilicidade,e a possibilidade de ser funcionalizado 

com grupos funcionais carregados e formação de copolímeros [9] . 

Para a formação de compósitos magnéticos com magnetita, a quitosana tem se 

mostrado bastante promissora [10,11], ela é obtida a partir da desacetilação parcial da 
quitina presente no exoesqueleto de crustáceos. É uma opção abundante, além de ser 

altamente biocompatível, versátil e apresentar uma natureza catiônica singular [12] . 

O presente trabalho, utilizou os polieletrólitos quitosana (CS) e poli (4-estirenossulfato 
de sódio) (NaPSS) , que possuem grupos ionizáveis e cargas opostas(figura 1), para 
formar um complexo interpolieletrolítico (IPEC) que revestiu nanopartículas de 
magnetita, otimizando o processo de adsorção. A capacidade adsortiva desse 
compósito híbrido foi testada para o cloridrato de tetraciclina (HTCCL), um fármaco 
catiônico, e o cromoglicato de sódio (NaCG), um fármaco aniônico, suas estruturas 
estão representadas na figura 2 . 

 
Metodologia 

 

MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados foram a quitosana, CS, adquirida da Polymar LTD (Brasil)(grau 
de desacetilação 88% e massa molar viscométrica de 1,6 x 10^5 g/mol);O Poli (4-
estirenossulfonato de sódio), NaPSS, com Mw = 7,0 x 10^4 g/mol, adquirido na Sigma-
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Aldrich CO (EUA); Cromoglicato de sódio, NaCG (Kopalle Pharma Chemicals, Índia); 
cloridrato de tetraciclina, HTCCl (Genise Indústria Farmacêutica, Brasil); ácido acético 
(PA IMPEX, Brasil); metanol (PA, Vetec, Brasil); sulfato ferroso heptahidratado (PA, 
Synth, Brasil) e cloreto férrico hexa-hidratado (PA, Synth, Brasil). Água bidestilada foi 
usada em todos os experimentos. 

 

TÉCNICAS E MÉTODOS 

 

PREPARAÇÃO DOS COMPÓSITOS MAGNÉTICOS 

 

Primeiramente, preparou-se as nanopartículas magnéticas pelo método de co-
precipitação química, fazendo a mistura de soluções de Fe(III) 0,1586 g/L e Fe(II) 0,0793 
g/L. A reação transcorreu por 30 minutos, em atmosfera dinâmica de nitrogênio, 
adicionando-se NaOH em excesso até pH básico (11-12), após esse tempo, com o 
auxilio de um ímã, fez-se a separação magnética do precipitado (magnetita) e o lavou 
com água bidestilada até o pH neutro. Essa reação pode ser, assim, representada: 

 

Fe2+(aq) + 2Fe3+(aq) + 8 -OH(aq) → Fe3O4(s) + 4H2O(l) 

 

Posteriormente, dispersou-se as nanopartículas de magnetita numa mistura das 
soluções de quitosana e de poli (4-estireno sulfonato de sódio), preparadas em ácido 
acético 2%, deixadas em agitação por 24 horas.A dispersão final foi separada por 
centrifugação a 6000 rpm, usando uma centrífuga Hermle (modelo Z 200A, Alemanha), 
lavando com água bidestilada e metanol e, por fim, seca em um forno a vácuo VDL 
(Tuttlinger, Alemanha) á 50 °C. O armazenamento se deu em dessecadores a 
temperatura ambiente. 

Foram obtidos dois tipos de compósitos, levando-se em consideração a razão molar 
entre os ânions sulfonato da solução de NaPSS e os grupos amino da solução de 
quitosana, sendo eles rca = 0.7 e rca= 1.4. 

 

ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

 

Para o estudo das isotermas de adsorção foram preparadas as soluções aquosas de 
fármaco cromoglicato ( 0,15 g/L) ou tetraciclina (1,7 g/L) que foram diluídas em um balão 
de 25 mL de acordo com a tabela 1, em seguida, 10 mL de cada diluição foi colocada 
em contato com 0,05 g de IPEC e deixados no banho termostático, à 25ºC, por 22 horas. 
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Passado o tempo de reação o sobrenadante foi magneticamente separado e sua 
concentração molar foi determinada usando um espectrofotômetro UV-Vis (Genesys 10 
UV-Vis, Thermo Electron Corporation, EUA) em um comprimento de onda de 327 nm 
para cromoglicato e 357 nm para tetraciclina. 

 
Resultados e Discussões 

 

Com o intuito de avaliar e comparar os fenômenos de sorção de diferentes fármacos, 
um aniônico e outro catiônico, em compósitos magnéticos com cargas superficiais 
opostas, CM+ e CM- , foram realizados experimentos de isotermas de adsorção. E o 
número de mols de medicamento sorvido por massa de sorvente, qE , foi calculado 

utilizando a equação (1): 

 

qE = (C0 – CE) V/mC (1) 

 

Em que C0 é a concentração inicial do sorvato; CE a concentração de equilíbrio, 
determinada pelo sobrenadante no UV-VIS; V o volume da solução e mC a massa do 
sorvente. 

A Figura 3 mostra as isotermas de sorção para o cromoglicato de sódio (NaCG) e para 
o cloridrato de tetraciclina (HTCCl) nos compósitos de magnetita/IPEC estudados. Ao 
analisar a figura é possível notar que a sorção CG‒ é menos intensa do que a sorção 
HTC+, mesmo para o compósito de carga oposta ao fármaco aniônico.Uma explicação 
é que, para a adsorção, além da interação intermolecular por força eletrostática, onde 
as partes carregadas podem vir de quitosana, do NaPSS, ou das nanopartículas de 

magnetita no caso de HTC +, como é visto abaixo: 

 

CG−(aq) + +H3N−MC(s) ⇌ CG−⋯+H3N−MC(s) 

HTC+(aq) + -O−MC(s) ⇌ HTC+ ⋯ -O −MC (s) 

 

Também é possível a protonação da quitosana, que adsorve a tetraciclina desprotonada 
(TC) pela interação intermolecular por efeito hidrofóbico, permitida entropicamente, ao 
gerar uma pertubação na camada de solvatação de ambas as moléculas: 

 

HTC+(aq) + 2HN−MC(s)⇌ +H3N−MC ⋯ TC (s). 
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Para esse estudo, diferentes funções isotérmicas foram aplicadas aos dados 
experimentais usando o software estatístico Rstudio, para se obter o melhor ajuste,e a 
Tabela 2 lista os valores dos coeficientes de correlação, r, para cada isoterma. De forma 
específica tem-se que a primeira isoterma, a isoterma de Langmuir, descreve a 
adsorção de pequenas moléculas de forma homogênea, sem interação entre as 
espécies adsorvidas, e ao formar uma monocamada na superfície do substrato a 

adsorção é máxima (q∞), sendo equacionada como [13]  : 

 

qE = q∞ [(KL.CE) / (1+KL.CE)]  (2) 

 

No qual KL é uma constante de equilíbrio, ou a razão entre as taxas nas quais o 
adsorvato é dessorvido e adsorvido, respectivamente, e q∞ é a adsorção máxima ou 

valor de saturação de qE. 

A isoterma de Freundlich, considera que ocorre um decréscimo na energia de adsorção 
a medida que a superfície é coberta pelo soluto, como consequência da 

heterogeneidade da superfície [14]é definida como: 

 

qE = KF.CE^(1/nF) (3) 

 

Onde KF é uma constante e nF indica a heterogeneidade do processo de adsorção de 
forma diretamente proporcional. 

A isoterma de Redlich-Peterson, é uma junção das isotermas citadas anteriormente e 
aplicada a altas concentrações configura-se de modo a seguir a isoterma de Freundlich 

e em baixas concentrações a de Langmuir [15] , a função é descrita como: 

 

qE = qRP {(KRP.CE) / [1+(KRP.CE)^α]} (4) 

 

Sendo qRP, KRP e α constantes. 

Por último, a isoterma de Sips, seguindo a ideia inversa da isoterma de Redlich-
Peterson, na qual, em baixas concentrações segue a isoterma de Freundlich e em altas 
concentrações tende a um valor de sorção de saturação, como no caso da isoterma de 

Langmuir [16], é apresentada da seguinte maneira: 

 

qE = q∞{(KS.CE)1/ns / [1+(KS.CE)^1/ns]} (5) 
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Ao fazer a análise dos resultados presentes da tabela 2 , percebe-se que as isotermas 
mais adequadas para comparar as diferentes situações foram as de Sips e Redlich-
Peterson. Como as isotermas Sips fornecem um parâmetro relacionado à saturação de 
sorção (q∞), escolhemos esta isoterma para realizar comparações entre as quatro 
diferentes configurações experimentais para todo o processo de sorção. Além disso, 
como os valores de r para Redlich-Peterson não foram tão inferiores, os resultados de 
KRP foram utilizados para comparar o comportamento dos compósitos quanto à sorção 
em baixas concentrações do fármaco. 

A Tabela 3 mostra os valores dos parâmetros relacionados ao melhor ajuste da isoterma 
Sips, como também, a constante KRP de Redlich-Peterson, e ao avaliar a saturação de 
sorção, quantificada por q∞, constatamos que é sempre maior para HTC+ do que para 
CG-. Uma explicação possível é que quando as cargas adsorvente/adsorvato se diferem 
a interação eletrostática é dominante, porém, quando as cargas IPEC/fármaco são 
iguais ocorre, para a tetraciclina, uma interação por efeito hidrofóbico mais forte se 
compararmos a outras interações mais fracas possíveis para o íon cromoglicato. A 
quitosana é protonada pela tetraciclina (fármaco catiônico) criando novos locais para 
interações físicas no polímero, aumentando as possibilidades de adsorção da 
tetraciclina para além das interações de dípolo (permanente ou induzido). Já para o 
cromoglicato (fármaco aniônico), entretanto, conforme a carga superficial da partícula 
se torna negativa (MC-), q∞ é reduzido, por apresentarem a mesma carga. 

Ademais,o parâmetro nS pode dar uma ideia da heterogeneidade do processo de 
adsorção, já que é sabido a relação diretamente proporcional entre o parâmetro e essa 

propriedade [17]. Podemos ver que para o fármaco aniônico (NaCG), o valor de nS mais 
alto é para sorção em partículas positivamente carregadas (MC+), e para o fármaco 
catiônico (HTCCl), o maior valor é para sorção em partículas carregadas negativamente 
(MC-), então,com essa constatação, podemos associar os maiores valores de nS com 
uma maior possibilidade de interações eletrostáticas, e com a presença dessas o 

processo de adsorção é o mais heterogêneo. 

A energia livre de adsorção de Gibbs, ΔGA, pode ser calculada a partir de 

 

ΔGA = -RT lnK (6) 

 

Com R sendo a constante universal dos gases, T é a temperatura absoluta e K é a 
constante de equilíbrio. Em termos genéricos, podemos representar a adsorção por 
meio do seguinte equilíbrio: 

 

S ⋯ H2O(s) + E(aq) ⇌ S ⋯ E(s) + H2O(l) 
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Onde S representa a superfície sólida do compósito magnético e E o medicamento 
sendo adsorvido. A constante de equilíbrio pode ser expressa como: 

 

K = (aH2O,S. aE,B) / (aE,S. aH2O,B) (7) 

 

onde a é a atividade e os subscritos S e B representam a superfície e o bulk do 

compósito, respectivamente. 

A adsorção de medicamentos em que as concentrações de droga são muito baixas, se 
supõe que ambas as atividades de H2O são muito próximas de 1, desconsiderando os 
termos aH2O S e B, assim como, nessas condições de concentração as soluções são 
consideradas ideais e as atividades se assemelham as suas respectivas frações 
molares. Fazendo-se as alterações e aproximações necessárias para as condições 
experimentais, K é descrita como: 

 

K = C°H2O.KRP (8) 

 

Com C°H2O= ρH2O/ MH2O , onde, ρH2O é densidade da água e MH2O a massa molar 
da água. E ΔGA fica da seguinte maneira: 

 

ΔGA = -RT ln(ρH2O.KRP/ MH2O) (9) 

 

Como MH2O = 1,80x10 mg/mol e, em T = 298 K, a densidade da água é 997,048 g/L , 
segundo a literatura, pode-se estimar os valores de ΔGA (usando os valores de KRP 
listados na Tabela 3) , que são apresentados na Tabela 4. 

Por fim, analisando os valores de ΔGA encontrados neste estudo, constatamos que 
estão na mesma faixa que os encontrados em situações semelhantes na literatura, 
assim como percebe-se a tendência da energia livre de sorção de Gibbs ser mais 
negativa quando a carga do sorvente é oposta à carga do íon do medicamento , 
confirmando a importância das interações eletrostáticas nas fases iniciais da sorção, 
quando se tem baixas concentrações de fármaco. Quando o íon do sorvato e a carga 
do sorvente são iguais e a sorção está ligada ao efeito hidrofóbico e/ou interações 
moleculares mais fracas, o cromoglicato tem o valor mais negativo de ΔGA, o que pode 
ser explicado como resultado do tamanho da molécula, que por ser menor apresenta 
maior flexibilidade do íon cromoglicato possibilitando maior número de conformações 

possíveis para adsorção. 
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Conclusão 

 

A partir dos dados apresentados conclui-se que complexos interpolieletrolíticos híbridos 
de magnetita/IPEC, carregados positiva ou negativamente, podem ser usados na sorção 
tanto de drogas catiônicas, como de aniônicas. E que as interações intermoleculares 
entre o compósito e o fármaco ocorrem de diferentes formas, além da força eletrostática. 
Ademais, o processo de sorção se adequou a função isotermica de Sips, ou seja, 
apresentou valores de saturação, semelhantes à isoterma de Langmuir, e adsorção em 
múltiplas camadas, caracteristica à isoterma de Freundlich. Por fim, a espontaneidade 
do processo,para todos os pares testados, foi comprovada pelos valores de ΔGA. 
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Figura 1 - Descrição da estrutura química dos constituintes do complexo 
interpolieletrolítico: (a) Quitosana protonada; (b) Poli (4-estirenossulfonato de sódio). 

 

 

Figura 2 - Descrição da estrutura química dos fármacos utilizados: (a) Cromoglicato de 

Sódio , NaCG, e (b) Cloridrato de Tetraciclina, HTCCl. 
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Figura 3 – Isotermas de sorção para (a) Cromoglicato de Sódio e (b) Cloridrato de 
Tetraciclina no compósito magnético positivo, MC+, representado por quadrados, e no 

carregado negativamente, MC- (círculos). A linha contínua é o melhor ajuste dos dados. 
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Tabela 1 - Concentrações, Co (em mol/L), das soluções diluídas dos fármacos 
Cromoglicato de sódio e Cloridrato de tetraciclina. 

 

 

Tabela 2 – Coeficientes de correlação gerados a partir do ajuste dos dados 

experimentais para cada função isotérmica. 
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Tabela 3 – Parâmetros da melhor função isotérmica ajustada, ou seja, de Sips, 
saturação de sorção (q∞) e relacionado a heterogeneidade (ns), e a constante de 

Redlich-Peterson (KRP) 

 

 

Tabela 4 – Energia livre de Gibbs de adsorção para todas as possibilidades 
fármaco/solvente de análise. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA HIDRÓLISE OXIDATIVA DE LIGNINA A PARTIR DE 

CATALISADORES HETEROGÊNEOS VISANDO A OBTENÇÃO DE ANTIOXIDANTES 

FENÓLICOS 

Resumo 

O aproveitamento sustentável de resíduos industriais é um recorrente tema na 
comunidade científica que busca sempre desenvolver processos limpos, para aproveitar 
substratos importantes, e o aproveitamento de resíduos lignocelulósicos é um dos mais 
procurados. Neste trabalho, a lignina foi isolada do pseudocaule da bananeira e oxidada 
com CuO (óxido de cobre II) em meio alcalino a fim de obter derivados fenólicos para 
caracterização e posterior aplicação. 
 

Palavras-chave: Lignina. Pseudocaule da bananeira. Oxidação. CuO. 

TITLE: Evaluation of oxidative lignin hydrolysis from heterogeneous catalysts aiming at 

obtaining phenolic antioxidants 

Abstract 

Sustainable use of industrial waste is a recurring theme in the scientific community that 
always seeks to develop clean processes, to take advantage of substrates important, 
and the use of lignocellulosic residues is one of the most sought after. In this work, lignin 
was isolated from the pseudostalk of the banana tree and oxidized with CuO (copper 
oxide II) in alkaline solution to obtain phenolic derivatives for characterisation and further 
application. 
 
Keywords: Lignin. Pseudostalk of the banana tree. Oxidation. CuO. 

Introdução 

Em princípio, a ciência foi criada para ajudar as pessoas a resolverem problemas. Nas 
últimas décadas, cientistas perceberam que muitos dos resíduos industriais ainda 
possuem características interessantes que deveriam ser estudadas. Um grande ramo 
de pesquisas surge então com o objetivo de tornar a indústria que trabalha com 
matérias-primas renováveis ainda mais verdes e amigas do meio ambiente. Toneladas 
de resíduos agroindustriais ainda são desperdiçados ou utilizados apenas para obter 
energia na forma de calor, entretanto, sabe-se que esses materiais, chamados de 
biomassas, são ricos em celulose, hemicelulose e lignina (Chen et al. 2017), que 
possuem um valor significante no ramo farmacêutico, químico e cosmético por exemplo. 
O destaque que é dado para a lignina acontece pelo fato de que se obtêm derivados 
fenólicos que podem ser utilizadas como moléculas plataforma para diversas sínteses. 
A lignina, por ser uma macromolécula complexa, ainda não é bem definida uma forma 
fixa para representa-lá, mas já é conhecido que é um polímero amorfo, formado por 
infinitas combinações de fenilpropanos, metoxilados e hidroxilados, ou seja, unidades 
aromáticas de C9 (Saliba et al, 2001). Sua oxidação resulta em compostos de baixa 
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massa molar, por exemplo o ácido vanílico, vanilina e outros aldeídos e ácidos que são 
comumente utilizados em sínteses orgânicas (Gonçalves; Benar, 2001). Não somente 
os compostos de baixa massa molecular são importantes, os de alta massa molar 
podem ser aplicados em fibras de carbono, adesivos e modificadores de polímeros 
(Frollini; Castellan, 2012). Neste contexto, o principal objetivo do trabalho é sintetizar 
catalisadores heterogêneos que possam ser aplicados na hidrólise oxidativa da lignina, 
buscando utilizar condições mais brandas de temperatura e pressão durante o ensaio, 
para obter derivados fenólicos que serão quantificados e avaliados quanto suas 
propriedades antioxidantes. 
 

Metodologia 

 
Síntese do catalisador  
A partir dos precursores cloreto de cobre e sulfato de cobre as nanopartículas foram 
sintetizadas. A reação foi feita em um balão de três bocas, o volume utilizado do 
precursor foi de 100 mL. Em sequência foi adicionado 100 mL de NaOH 1M gota a gota. 
A reação aconteceu sob aquecimento 50 ºC. O precipitado (CuO) foi filtrado a vácuo e 
lavado com água destilada e seco em estufa por 5h a 80 ºC. O agregado foi macerado 
para ser obtido o catalisador em pó fino.  
  
Preparação da biomassa  
O pseudocaule de bananeira antes de ser utilizado precisa ser tratado com água 
corrente e ficando de molho por 24h, o processo é repetido até que a água no recipiente 
do molho esteja limpa e sem odores fortes. Após isso, é levado para a estufa a 
temperatura de 100 ºC até que a massa fique constante, ou seja, toda água tenha 
evaporado. A próxima etapa é de moagem da biomassa e peneiração para que fique 
em um tamanho de mesh desejado, que são as porções entre 25 e 50 mesh, 
misturadas.  
  
Hidrólise com ácido  
O pseudocaule da bananeira foi pré-tratado com H2SO4 1,45% (v/v) em um 
equipamento rotaevaporador (802 D Fisatom) com uma razão sólido líquido 1:10 (m/v), 
em um banho a 105ºC por 75 min, com agitação constante de 60 rpm. Ao término, a 
amostra foi filtrada em um pano de algodão e lavada com água corrente até pH neutro 
e colocado na estufa para secar a 75 ºC. 
  
Extração alcalina oxidativa  
O sólido obtido na etapa anterior passa por outro pré-tratamento com NaOH 2,5% (m/v) 
e 0,2 g de CuO, com uma relação sólido-líquido de 1:10 (m/v), a 120ºC por 10min em 
reator de aço com parte interna em teflon. O líquido negro, de onde se obtém a lignina, 
é separado do sólido por filtração.  
  
Obtenção da lignina  
Adiciona-se uma solução fraca de H2SO4 para precipitar a lignina no licor negro em pH 
2, depois é lavado com água destilada até o pH aproximadamente neutro para retirar o 
ácido presente. O sólido é filtrado e seco a temperatura ambiente e denominado lignina 
do pseudocaule da bananeira. 
 

Resultados e Discussões 

 
A lignina é um substrato promissor, apesar de se conseguir pouca quantidade em massa 
a partir de biomassas quando comparado com outros produtos sintetizados na indústria, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4382 

 

seus derivados podem ser aplicados como agentes dispersantes, estabilizadores de 
emulsão, retardadores, pesticidas, existindo estudos em que parte do cimento é 
substituído por lignina em concreto auto-adensável (Calado et al. 2018). A lignina vem 
logo após a celulose em quesito de importância quando falamos de biomassa 
lignocelulósica, sendo ela a mais resistente quando usa-se o calor como parâmetro de 
análise (Bu et al. 2012). Quando usamos catalisadores heterogêneos normalmente 
estamos pensando em reutilizar o catalisador, por serem sólidos que são, ao final da 
reação, separados dos produtos finais. Pesquisadores que aplicam tais materiais 
procuram uma forma de manter uma vida útil para os catalisadores de forma que, possa 
cada vez mais ser de interesse industrial, onde a pesquisa tenha a possibilidade de sair 
da bancada do laboratório para ter impacto industrial. Catalisadores heterogêneos na 
forma de óxidos metálicos foram escolhidos por conseguirem chegar em conversões 
significativas de lignina bruta em meio alcoólico, aquoso ou em presença de oxigênio 
sob pressão (Behling et al. 2016). Devido a pandemia, o trabalho não foi concluído e 
não foram obtidos resultados do trabalho assim como espectros para caracterização. 
Como resultados para a pesquisa, era esperado que com a oxidação da lignina, 
produtos de interesse como siringaldeído, ácido ferúlico e principalmente a vanilina 
(Pegoraro et al. 2011), que foi inicialmente obtido do cravo-da-índia e hoje em dia, a 
maior parte da vanilina é produzida de de derivados do petróleo. Este que é aplicado 
principalmente na indústria alimentícia, como aroma de baunilha, quando advindo da 
lignina tem um caráter mais verde sendo uma alternativa para trabalhar em conjunto 
com os derivados do petróleo (Daugsch & Pastore, 2005). 
 
Conclusão 

 
Pelo que foi observado na literatura, os materiais lignocelulósicos são promissores e 
frutos de muitas pesquisas em todo o mundo para a utilização desse rico material, 
principalmente pelo fato de que tanto a celulose como a lignina podem ser precursores 
para moléculas plataforma em sínteses de interesse industrial. O método da oxidação 
utilizando óxidos metálicos ou oxigênio molecular é bem difundido em pesquisas e 
mostram bons resultados. Segundo Oliveira, reações de oxidação em meio alcalino tem 
um rendimento de vanilina superior em 2,5 vezes quando comparado com a mesma 
reação em meio aquoso. Quando oxidada com oxigênio molecular, a lignina apresenta 
uma maior diminuição de aldeídos fenolicos, quando comparados com a oxidação 
realizada por nitrobenzeno e CuO (Villar et al. 2001). Resultados parecidos com esses 
eram esperados para o trabalho. 
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TÍTULO: Aplicação de nanopartículas magnéticas dopadas em celulose na 

descontaminação de água atingida por óleo mineral 

Resumo 

Neste trabalho foram sintetizadas nanopartículas (NP's) de magnetita (Fe3O4) dopadas 
em celulose microfibrilada (MFC) para serem aplicadas na remoção de óleo em água. 
A MFC foi utilizada devido sua grande porosidade, sendo capaz de adsorver grande 
quantidade de óleo, além de ser um produto natural não agressivo ao meio ambiente, 
enquanto a magnetita é utilizada para facilitar a remoção do óleo adsorvido por meio da 
aplicação de um campo magnético. A rota de síntese utilizada apresentou desempenho 
satisfatório, onde, através do DRX, comprovou-se a composição de magnetita além de 
estimar o tamanho médio das NP’s de 11,26 nm para Fe3O4 (magnetita sem celulose) 
e 13,31 para Fe3O4-MFC (magnetita dopada em celulose microfibrilada). Através da 
MET, obtiveram-se tamanhos médio de partículas congruentes com os resultados do 
DRX, enquanto pelo DLS obteve-se 32,75 nm para Fe3O4 e 54,99 nm para Fe3O4-
MFC. Essa diferença deve-se a leitura de aglomerados de nanopartículas pelo DLS e 
não de nanopartículas solitárias, porém confirma o tamanho nanométrico e apoia os 
resultados anteriores. A análise termogravimétrica (TGA) que seria utilizada para 
determinação da estabilidade térmica e a medida do Potencial Zeta, que seria utilizado 
na determinação da estabilidade da dispersão não puderam ser realizadas devido a 
suspensão das atividades acadêmicas decorrentes da Pandemia de Covid-19, bem 
como o ensaio de remoção de óleo da água para aferição da capacidade de remoção 
do material desenvolvido. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas de magnetita; Celulose Microfibrilada, 

Descontaminação 

TITLE: Application of magnetic nanoparticles doped in cellulose in the decontamination 

of water affected by mineral oil 

Abstract 

In this work nanoparticles (NP's) of magnetite (Fe3O4) doped in microfibrillated cellulose 
(MFC) were synthesized to be applied in the removal of oil in water. MFC was used due 
to its great porosity, being able to adsorb a great amount of oil, besides being a natural 
product not aggressive to the environment, while magnetite is used to facilitate the 
removal of the adsorbed oil through the application of a magnetic field. The synthesis 
route used presented satisfactory performance, where by DRX, the composition of 
magnetite was verified besides estimating the average NP's size of 11.26 nm for Fe3O4 
(magnetite without microfibrillated cellulose) and 13.31nm for Fe3O4-MFC (magnetite 
doped in cellulose). By MET, average particle sizes were congruent with DRX results, 
while by DLS it was obtained 32.75 nm for Fe3O4 and 54.99 nm for Fe3O4-MFC. This 
difference is caused by the reading of nanoparticle clusters by DLS and not by solitary 
nanoparticles, but it confirms the nanometric size and supports the previous results. The 
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thermogravimetric analysis (TGA) that would be used to determine thermal stability and 
the measurement of the Zeta Potential, which would be used to determine dispersion 
stability could not be performed due to the suspension of academic activities resulting 
from the Covid-19 Pandemic, as well as the test of oil removal from the water to gauge 
the ability to remove the developed material. 
 

Keywords: Magnetite nanoparticles; Microfibrillated cellulose; Decontamination 

Introdução 

O derramamento de óleo em água é um dos principais causadores da poluição em 
ambientes aquáticos, pois pode causar severas alterações físicas e químicas no 
ambiente aquático devido à sua alta composição de substâncias tóxicas formadas pelos 
próprios hidrocarbonetos que compõe o óleo, metais pesados, derivados nitrogenados, 
oxigenados e sulfurados que são arrastados e agregados durante o processo de 
produção (THOMAS et al., 2001). Essas substâncias alteram propriedades físicas e 
químicas no ambiente em que se espalham, além de poderem ser ingeridas por animais 
e adsorver em seus corpos, de forma que aquele ambiente, que antes propiciava o 
desenvolvimento da vida, passa a ser o principal fator de sua degradação 
(LANGANGEN et al., 2017).  
Com o avanço da industrialização, efeitos da pesca em grande escala e do turismo 
desregrado, a vida marinha tem sofrido e se tornado cada vez mais frágil 
(ANASTASOPOULOU; FORTIBUONI, 2019), portanto, medidas de prevenção têm sido 
criadas e as legislações vigentes ficado cada vez mais severas e em casos de poluição 
em ambientes aquáticos, como derramamentos de óleo (Lei nº 9.966, de 28 de Abril de 
2000). Os efeitos são extremamente sérios e podem durar muito tempo, por isso 
tecnologias têm sido desenvolvidas para o seu combate, como por exemplo, materiais 
sorventes que possam reter certo volume de óleo (KARINA et al., 2016) ou até mesmo 
solventes orgânicos, como gelificantes, que atuam solidificando a mancha (OHSEDO, 
2016), facilitando assim sua remoção. Porém certas substancias utilizadas podem ser 
toxicas à fauna e flora (CANTAGALLO; MILANELLI; DIAS-BRITO, 2007), além disso, 
estas técnicas podem não remover completamente os contaminantes ou demorar muito 
no processo, portanto pesquisas recentes buscam o desenvolvimento de técnicas e 
materiais capazes de suprir esta demanda.  
Dentro do campo de desenvolvimento de novos materiais, os nanomateriais têm 
ganhado destaque na comunidade cientifica devido sua grande faixa de aplicações, uma 
vez que apresentam elevada razão área de superfície/volume, o que interfere 
diretamente na quantidade de material utilizado em relação à sua atividade, além de 
apresentarem propriedades diferentes do que em suas versões em escalas maiores 
(RODUNER, 2006). Ademais, os nanomateriais podem modificar ou terem suas 
superfícies modificadas por outras substâncias (FAVELA-CAMACHO et al., 2019), 
ampliando ainda mais o número de novas propriedades e consequentemente, suas 
possibilidades de aplicação. Nesse contexto, dentro do campo dos nanomateriais, a 
propriedade magnética vem sendo foco de grande interesse, visto que em escala 
nanométrica, certos materiais que antes não apresentavam comportamento magnético, 
podem passar a apresentar (RAKOTOMALALA ROBINSON et al., 2019), além desta 
propriedade poder ser controlada de acordo com o tamanho da partícula formada e sua 
rota de síntese, sendo assim, estão sendo amplamente utilizados no desenvolvimento 
de dispositivos de armazenamento de dados (FROLOV, 2001), farmacologia (ZHANG 
et al., 2013), catálise (JAVIDI; ESMAEILPOUR, 2016) e biomedicina (JUNIOR, 2016), 
entre outros.  
Outro grande destaque se dá à utilização de produtos naturais e seus derivados no 
desenvolvimento de materiais. O grande diferencial desses materiais é que partem de 
fontes que antes eram descartadas e agora agregam valor, além de substituírem 
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materiais sintéticos agressivos ao meio ambiente, tendo um apelo sustentável.  
Tendo em vista a necessidade de desenvolvimento e aprimoramento de novas 
tecnologias em prol do combate à contaminação de óleo derramado em água, aliado à 
ascensão da área de nanomateriais como uma alternativa que promete miniaturizar a 
ciência ganhando novas propriedades neste processo, este trabalho propõe o 
desenvolvimento de um material de fabricação simples capaz de remediar a 
contaminação de óleo por meio de absorção e separação magnética, através da síntese 
de nanopartículas magnéticas de magnetita e dopagem em celulose em uma única 
etapa 
 

Metodologia 

 
3.1 Reagentes  
  
Sulfato de ferro (II) heptahidratado (FeSO4.7H2O), Sulfato de ferro (III) anidro 
(Fe2(SO4)3), Hidróxido de sódio (NaOH), todos de grau analítico, foram obtidos junto a 
Sigma-Aldrich (Saint-Louis, USA). Celulose microfibrilada (MFC) obtida da Suzano 
Papel e Celulose (São Paulo, Brasil). Óleo Mineral “Naturol”, obtido da Farmax.  
  
3.2 Síntese das nanopartículas de Fe3O4 
  
 Foram pesadas 24 mg de FeSO4.7H2O e 69,1 mg de Fe2(SO4)3, respeitando a 
proporção 1/2 em mols de Fe2+/Fe3+. A massa de Fe2(SO4)3 foi transferida para um 
recipiente contendo 150 mL de água deionizada e, utilizando um rotor, foi colocada sob 
agitação à 500 RPM por 15 minutos e temperatura ambiente. A massa de FeSO4.7H2O 
foi adicionada e a mistura continuou sob agitação por mais 5 minutos (o tempo menor 
foi para evitar a oxidação do Fe2+). Foram adicionados 20 mL de NaOH rapidamente à 
solução, atingindo pH 11 e o volume do recipiente foi completado com água deionizada 
até atingir 200 mL. A mistura foi mantida sob agitação constante de 500 RPM por 30 
minutos. A agitação foi desligada e com o auxílio de um imã encostado do lado de fora 
do recipiente, o material obtido foi separado magneticamente do sobrenadante. O 
material foi lavado com água deionizada e separado magneticamente 5 vezes, depois 
foi levado à uma estufa à 50 ºC por 24 horas. O armazenamento do produto seco foi 
feito em um microtubo de centrifugação de 2,0 mL à temperatura ambiente.  
  
3.3 Síntese das nanopartículas de Fe3O4-MFC (Fe3O4 dopada em celulose 
microfiblilada)  
  
3.3.1 Preparação da celulose  
  
Foram pesadas 10 g de MFC e transferidas à um recipiente contendo 150 mL de água 
deionizada. A mistura foi colocada sob agitação constante à temperatura ambiente por 
24 horas. Logo após o término da agitação, a solução foi utilizada no preparo das 
nanopartículas de magnetita.  
  
3.3.2 Síntese das nanopartículas de magnetita e dopagem em celulose  
  
Foram pesadas 24 mg de FeSO4.7H2O e 69,1 mg de Fe2(SO4)3, respeitando a 
proporção 1/2 em mols de Fe2+/Fe3+. A massa de Fe2(SO4)3 foi transferida para o 
recipiente contendo a solução de MFC e, utilizando um rotor, a mistura foi colocada sob 
agitação à 500 RPM por 15 minutos e temperatura ambiente. A massa de FeSO4.7H2O 
foi adicionada e a mistura continuou sob agitação por mais 5 minutos, o tempo menor 
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foi para evitar a oxidação do Fe2+. Foram adicionados 20 mL de NaOH rapidamente à 
solução, atingindo pH 11 e o volume do recipiente foi completado com água deionizada 
até atingir 200 mL. A mistura foi mantida sob agitação constante de 500 RPM por 30 
minutos. A agitação foi desligada e com o auxílio de um imã encostado do lado de fora 
do recipiente, o material obtido foi separado magneticamente do sobrenadante. O 
material foi lavado com água deionizada e separado magneticamente 5 vezes, depois 
foi levado à uma estufa à 50 ºC por 24 horas. O armazenamento do produto seco foi 
feito em um microtubo de centrifugação de 2,0 mL à temperatura ambiente.  
  
3.4 Caracterização das amostras  
  
3.4.1 Difratometria de Raios X  
  
A análise por difratometria de raios X (DRX) foi realizada utilizando o difratômetro Bruker 
D8 Advance Eco, operando com radiação Kα de Cobre (λ=1,5418 Å) e velocidade de 
varredura de 0,0355º s-1, na escala de 10º<2ϴ<80º e em temperatura de 25ºC.  
  
3.4.2 Microscopia eletrônica de transmissão  
  
O tamanho de partícula e a morfologia foram determinados através de um microscópio 
eletrônico de transmissão (MET).  
  
3.4.3 Espalhamento dinâmico de luz  
  
O raio hidrodinâmico foi medido através do analisador de tamanho de partículas em 
submicron Brookhaven ZetaPALS. Soluções foram preparadas diluindo as 
nanopartículas em água deionizada até que a contagem de sinais ficasse no intervalo 
entre 100 a 500 mil contagens por segundo com as análises sendo realizadas em 
triplicata, no total de 100 ciclos, à temperatura de 25ºC, utilizando um feixe lateral (90º).  
  
3.4.4 Análise de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)  
  
A análise de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) foi realizada utilizando 
o espectrofotômetro Shimadzu FTIR-8400S, série IRAFFINITY-1, pelo método da 
pastilha de KBr (proporção mássica de 1%, onde 1mg de amostra de magnetita foi 
misturada em 100 mg de KBr) no intervalo entre 400 e 4000 cm-1.  
  
3.4.5 Análise termogravimétrica (TGA)  
  
A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada utilizando o equipamento SDT Q600 da 
TA Instruments no intervalo de temperatura entre 21 e 890 ºC.  
  
3.4.6 Medida de Potencial Zeta  
  
O Potencial Zeta foi determinado utilizando o equipamento Brookhaven ZetaPALS. 
Soluções foram preparadas diluindo as nanopartículas em água deionizada até que a 
contagem de sinais ficasse entre 100 e 500 mil contagens por segundo com as análises 
sendo realizadas em triplicata, em um tempo de 300 segundos, à temperatura de 25 
ºC.  
  
3.5 Remoção de óleo contaminante da água utilizando Fe3O4-MFC  
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Para o teste de remoção do óleo contaminante em água foi utilizado o óleo mineral 
“Naturol” da empresa Farmax. O procedimento seguido para a realização deste 
experimento está ilustrado na Figura 7 e segue a demonstração feita por Kumar, 2015. 
A massa (m1) de Fe3O4-MFC utilizada no experimento foi pesada. Um volume de 50 
mL de água deionizada foi adicionado em uma placa de Petri e a massa total (placa e 
água) foi determinada. A massa (m2) de óleo mineral foi adicionada à placa de Petri 
contendo águaágua e a massa (m1) de Fe3O4-MFC foi adicionada em seguida, sobre 
a mancha de óleo que se formou. Esperou-se cerca de 15 minutos para que o máximo 
de óleo aderisse nas NP’s. Utilizando um imã, o óleo contaminante foi removido 
arrastado pelas NP’s, este procedimento é chamado de Separação Magnética. Por fim, 
a massa (m3) do resíduo de óleo que sobrou na placa de Petri foi determinada e a 
capacidade de remoção das NP’s de Fe3O4-MFC foi determinada segundo a equação: 
q= (m2 - m3) / m1 (KUMAR et al., 2015) 
 

Resultados e Discussões 

 
4.1 Síntese  
  
A obtenção das nanopartículas de magnetita deste trabalho se deu através do método 
de coprecipitação dos íons Fe2+ e Fe3+, de acordo com a seguinte reação: Fe(2+) + 
2Fe(3+) + 8OH(-) = Fe3O4 + 4H2O Esta rota apresentou bastante sucesso na obtenção 
no material, porém nas primeiras tentativas, junto com o produto obtinha-se um material 
avermelhado, cor característica de óxido de ferro III ({Fe}_2O_3), ou seja, possivelmente 
houve oxidação do Fe2+, então testes foram feitos adicionando o precursor de Fe2+ ao 
meio reacional após certo tempo de reação e não mais no início juntamente com todos 
os outros reagentes, de forma que o tempo de contato com a água diminua e a oxidação 
também, consequentemente. Desta forma, houve diminuição significativa na formação 
do interferente avermelhado e esta nova rota foi padronizada para a obtenção nas NP’s 
de magnetita para as seguintes caracterizações. A obtenção de Fe3O4-MFC seguiu 
este método.  
  
4.2 Caracterização das amostras  
  
4.2.1 Difratometria de raios-X (DRX)  
  
A estrutura cristalina e composição química das amostras foram registradas utilizando 
a técnica de difração de raios-X no ângulo de varredura de 2ϴ na faixa de 10 a 80º como 
pode ser visto na Figura 8.  
Os difratogramas apresentam picos bastante alargados, o que pode ser explicado pelo 
possível tamanho nanométrico das partículas. No difratograma da amostra contendo 
celulose, observa-se a diminuição de intensidade e alargamento nos picos 
característicos ainda mais evidente, e isso pode ser explicado segundo o caráter amorfo 
adquirido pelo material pela interação com a celulose.  
Apesar da grande quantidade de ruído e da baixa intensidade do sinal, nos 
difratogramas apresentados aparecem picos nas regiões 2ϴ = 30, 36, 44, 58 e 63º, que 
são correspondentes típicos das estruturas cristalinas 220, 311, 400, 511 e 440 da 
magnetita (código ICSD: 084611).  
Os difratogramas também permitem estimar uma característica muito importante dos 
nanomateriais, o diâmetro médio das partículas, através da Equação de Scherrer:  
d= (K . h ) / (B . Cos Q)  
Onde:  
d = diâmetro médio das partículas  
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K = constante de Scherrer (pode variar de acordo com a simetria do cristal, para uma 
boa aproximação, utiliza-se geralmente 0,91)  
h (lâmbda) = comprimento de onda da radiação utilizada (em nanômetros)  
B (beta) = largura a meia altura (FWHM) do pico de difração (em radianos)  
Q (Theta) = ângulo de Bragg (em radianos)  
Essa lei relaciona a largura a meia altura dos picos de difração de raios-X com o 
diâmetro médio das partículas. Para materiais em nano escala, geralmente observa-se 
um alargamento nos picos do difratograma juntamente com a diminuição de intensidade, 
pois como pode ser observado na equação, o diâmetro é inversamente proporcional à 
largura do pico (PATTERSON, 1939; SCHERRER, 1918).  
Com auxílio do software X’pert Highscore Plus, os valores referentes as variáveis da 
equação foram obtidas do difratograma e utilizando a equação de Scherrer, o diâmetro 
médio das partículas foi determinado e ficou na faixa de 11,26 nm para as 
nanopartículas sem celulose e 13,31 nm para as nanopartículas com celulose.  
Apesar de uma nova variável ter sida adicionada no meio reacional (celulose), a 
formação das partículas de magnetita em nano escala foi consistente e muito próxima 
do resultado original, o que indica que suas propriedades se mantêm mesmo na 
presença de celulose.  
  
4.2.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)  
  
A morfologia e as dimensões das NP’s de magnetita sintetizadas foram observadas 
através da Microscopia Eletrônica de Transmissão e as imagens mais relevantes são 
apresentadas na Figura 9.  
Nas imagens a), b) e c) da Figura 9 estão as NP’s de magnetita, enquanto nas imagens 
d), e) e f) estão as NP’s de magnetita dopadas em celulose. Como pode-se observar, 
as imagens contidas na Figura 9 evidenciam certa semelhança entre as NP’s, tanto em 
seu formato, que é predominantemente arredondado, quanto em suas dimensões. Em 
ambas amostras se observa irregularidade na distribuição das NP’s, porém na amostra 
contendo celulose há maior aglomeração de partículas.  
Durante a síntese, as partículas formadas podem ter se depositado no interior dos poros, 
aglomerando-se e devido à agitação do meio reacional, o biopolímeros pode ter mudado 
de forma e aprisionado as NP’S no interior de sua estrutura, além disso o recobrimento 
das partículas com celulose pode ter atuado como espécie de cola, vencendo a repulsão 
natural das NP’s e agregando-as ainda mais.  
Os resultados obtidos pela difração de raios-X discutidos no item 4.2 evidenciaram os 
picos característicos da magnetita e através da equação de Scherrer, os diâmetros 
médios foram calculados sendo de 11,26 nm para as nanopartículas sem celulose e 
13,31 nm para as nanopartículas com celulose. Os valores obtidos pelo DRX são 
coerentes com as imagens obtidas pela Microscopia Eletrônica de Transmissão. Pode 
haver uma pequena diferença entre os resultados de ambas as técnicas e isso pode ser 
explicado pelo fato de que no DRX, o valor obtido é uma média de todas as NP’s, 
enquanto no MET, o resultado medido é individual.  
A análise dos diâmetros das NP’s a partir das imagens do MET foi possível a partir da 
observação dos padrões cristalográficos. As diferentes orientações cristalográficas 
permitiram a identificação do perímetro e assim, a delimitação individual de cada 
partícula. Na Figura 10, são mostradas setas indicando a orientação cristalográfica de 
algumas partículas.  
Como discutido no tópico 2.3.3, materiais superparamagnéticos se orientam 
aleatoriamente quando não estão sob influência de um campo magnético. A magnetita 
faz parte deste grupo de materiais e isso fica evidente na Figura 10, onde observa-se o 
crescimento de cristais em posições e orientações cristalográficas aleatórias.  
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Essa aleatoriedade nos padrões cristalográficos pode ser a causa do alargamento nas 
bases e achatamento dos picos dos difratogramas apresentados no tópico 4.2, refletindo 
a baixa cristalinidade do material analisado como um todo e não de cada partícula 
individual.  
  
4.2.3 Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS)  
  
A Tabela 1 mostra valores da determinação do diâmetro médio das amostras de NP’s 
com e sem celulose pelo método de Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS). As 
informações obtidas são referentes aos diâmetros médios das amostras dispersas em 
água deionizada.  
Nesta técnica, os valores obtidos dos diâmetros médios das NP’s foram mais elevados 
do que por MET e pela difração de raios-X, porém ainda em escala nanométrica. Está 
técnica se baseia na medida do espalhamento de luz provocado, independendo da 
composição do material, medindo não só as NP’s de magnetita como também 
possivelmente a celulose, no caso da amostra Fe3O4-MFC. Sendo assim, pode-se 
concluir que a leitura em ambos os casos foi feita de aglomerados e não de NP’s 
isoladas.  
Com a ausência de campo magnético externo, as interações dipolo-dipolo entre as NP’s 
podem ter ocasionado a aproximação destas, formando vários aglomerados, fazendo 
com que a leitura, neste caso, tenha sido feita destes aglomerados e não das NP’s 
isoladas.  
No caso da amostra Fe3O4-MFC observa-se um valor mais elevado de diâmetro médio 
em comparação com a amostra Fe3O4. Além do fenômeno de aproximação, a 
aglomeração pode ter sido intensificada pela presença da celulose, que além de atuar 
como espécie de “cola”, juntando as NP’s, pode ter aumentado a área dos aglomerados 
formados. Dessa forma, observa-se valores coerentes de diâmetros médios em 
confronto com as outras técnicas apresentadas.  
  
4.2.4 Análise de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)  
  
Na Figura 12, os espectros FTIR das amostras de Fe3O4 e Fe3O4-MFC são 
comparados. A intenção desta análise é comprovar que há celulose no material obtido 
na síntese e por meio de quais grupos houve interação entre a MFC e as NP’s de 
magnetita. Um fragmento da estrutura da celulose é mostrado na Figura 11, para melhor 
entendimento das bandas do FTIR.  
Os espectros das duas amostras de NP’s de magnetita mostram uma banda de 
absorção na região de 600 cm-1, a qual se refere ao estiramento vibracional de ligações 
Fe-O característicos da magnetita (CAI et al., 2017).  
No espectro da amostra de magnetita sem MFC é mostrada uma banda na região de 
3400 cm-1, referente ao estiramento de grupos OH, que podem ser explicados pela 
presença de água na superfície da amostra, indicando que durante a análise as NP’s 
não estavam secas o bastante. Já no espectro da amostra Fe3O4-MFC, a mesma banda 
na região de 3400 cm-1 também aparece, porém mais intensa e mais alargada e com 
um leve deslocamento, indicando a presença de mais grupos hidroxila na estrutura do 
composto, um indício da presença de MFC.  
A presença de MFC na amostra Fe3O4-MFC é reforçada pelo surgimento de diversas 
bandas na região de 1000 a 1500 cm-1 e na região próxima à 3000 cm-1.  
As bandas em 2926 e 2854 cm-1 indicam, respectivamente os estiramentos 
assimétricos e simétricos de ligações C-H (RUDOLPH; ERLER; PEUKER, 2012).  
As bandas em 1196 e 1107 cm-1 indicam, respectivamente os estiramentos 
assimétricos e simétricos das ligações C-O em éteres saturados (JUNIOR, 2016).  
As bandas em 1341 e 1400 cm-1 indicam ligações do tipo C-O (CAI et al., 2017).  
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Vale ressaltar que a síntese foi feita em condições ambientes de atmosfera. Sendo 
assim, CO2 atmosférico pode ter sido adsorvido na superfície das amostras. No caso 
da amostra Fe3O4 observa-se um pico ligeiramente intenso na região de 1636 cm-1, já 
no caso da amostra Fe3O4-MFC, observa-se um pico mais intenso e mais alargado na 
região de 1589 cm-1, ambos característicos de ligações O-C-O (MOHAMED et al., 
2017). O aumento do pico no caso da segunda amostra pode ter sido causado pelo 
aumento da concentração de CO2 no ambiente proveniente da respiração do analista, 
ou pode ser um indício da interação com os grupos hidroxila presentes na superfície das 
NP’s.  
Sabendo da natureza nas NP’s e tendo como base os espectros apresentados, onde 
existe maior alargamento da banda na região de 3400 cm-1, é provável que as 
interações entre a celulose e as NP’s tenham sido através das ligações de hidrogênio.  
  
4.2.5 Análise termogravimétrica (TGA)  
  
A análise termogravimétrica seria utilizada para a determinação da quantidade de 
celulose nas amostras de Fe3O4-MFC, bem como a determinação da massa (m3) 
utilizada no cálculo da capacidade de remoção de óleo discutida na Seção 4.3, porém 
devido ao inicio da Pandemia de Covid-19, a suspensão das atividades acadêmicas não 
permitiu que os ensaios fossem realizados.  
  
4.2.6 Medida de Potencial Zeta  
  
A análise de potencial Zeta permite a identificação da carga superficial das NP’s. A carga 
superficial é importante para a comparação da estabilidade de dispersões coloidais. 
Segundo a teoria DLVO, quanto maior for a carga superficial das nanopartículas em 
sistemas coloidais, maior será a estabilidade delas (HORNYAK; RAO, 2016). Quanto 
maior for a carga superficial, maior será a repulsão eletroestática entre as NP’s, dessa 
forma, haverá dificuldade de ocorrer aglomeração e coalescência, mantendo as 
características originais da dispersão.  
Devido ao inicio da Pandemia de Covid-19, a suspensão das atividades acadêmicas 
não permitiu que os ensaios fossem realizados.  
  
4.3 Remoção do óleo contaminante da água  
  
Os ensaios de remoção de óleo contaminante da água não puderam ser realizados de 
forma oficial a tempo do encerramento das atividades acadêmicas devido à Pandemia 
de Covid-19. 
 
Conclusão 

 
Neste trabalho foi proposta uma rota de síntese de nanopartículas dopadas em celulose 
que pudesse ser feita em uma única etapa, de modo simples, rápido e eficaz. Desse 
modo, a remediação de contaminações de óleo em água pode ser feita de maneira mais 
rápida, evitando que a mancha de óleo de espalhe e cause maior estrago ao ambiente 
marinho. Utilizando a rota proposta foram sintetizadas nanopartículas de magnetita 
(Fe3O4) e nanopartículas de magnetita dopadas em celulose microfibrilada (Fe3O4-
MFC). Por meio de diversas técnicas de caracterização, as nanopartículas foram 
analisadas e comparadas.  
A rota se mostrou eficaz, pois os diâmetros médios obtidos estavam na faixa de 11,26 
nm para as nanopartículas sem celulose e 13,31 nm para as nanopartículas com 
celulose, ou seja, mesmo acrescentando MFC no meio reacional, as nanopartículas 
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mantiveram um padrão de diâmetros médios próximos, indicando que mantiveram suas 
propriedades.  
A presença de MFC na amostra Fe3O4-MFC foi confirmada por FTIR.  
A estabilidade térmica e estabilidade de dispersão do material obtido não puderam ser 
realizadas devido a paralisação das atividades acadêmicas em decorrência da 
Pandemia de Covid-19, bem como o ensaio de remoção de óleo para determinação da 
capacidade de remoção do material obtido. 
Dos dois objetivos principais deste trabalho, apenas um pode ser finalizado com 
sucesso, o qual era propor uma rota de síntese para o novo material. O segundo objetivo 
não pode ser realizado até a submissão do trabalho, porém assim que possível, quando 
as atividades acadêmicas voltarem, será realizado e os resultados obtidos serão 
reportados à comunidade cientifica. 
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TÍTULO: Síntese e beneficiamento de zeólitas a partir de zeólitas naturais 

Resumo 

 

Zeólitas são aluminossilicatos com arranjo estrutural composto por um esqueleto 
formado pela combinação tridimensional de tetraedros de AlO4 e SiO4 unidos entre si 
através de átomos de oxigênio. Sua estrutura apresenta canais e cavidades, nas quais 
se encontram moléculas de água e cátions trocáveis. A zeólita natural clinoptilolita (Si/Al 
≥ 4), pertence ao grupo da heulandita, e apresenta seletividade por íons de pequeno 
raio devido ao tamanho de suas cavidades. Para ampliar as aplicações deste material, 
uma alternativa seria empregar essa zeólita natural para a síntese de zeólita de poros 
maiores tais como: LTA, FAU e GIS. O objetivo desse trabalho é estudar a síntese de 
zeólitas empregando a zeólita natural clinoptilolita como fonte de silício e alumínio na 
síntese de zeólitas de grande interesse industrial. Para a caracterização das amostras 
sintetizadas, foi utilizado a Difração de Raios-X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX). 
A partir dos resultados obtidos foi possível observar que as sínteses foram realizadas 
com êxito, a LTA foi cristalizada no período de 1 h a 6 h, enquanto a FAU/GIS no período 
de 4h e 8h, as cristalizações ocorreram em meio estático a uma temperatura de 100 ºC. 
A utilização da clinoptilolita na síntese de zeólitas é um processo inovador, 
economicamente viável e ambientalmente correto, valorizando um material que existe 
em grande quantidade e que ainda é pouco explorado pelas indústrias. 

 
 
Palavras-chave: Clinoptilolita, Natural, Síntese, Zeólita. 

TITLE: Synthesis and processing of zeolites from natural zeolites 

Abstract 

 

Zeolites are aluminosilicates with a structural arrangement composed of a skeleton 
formed by the three-dimensional combination of AlO4 and SiO4 tetrahedrons joined 
together through oxygen atoms. Its structure features channels and cavities, in which 
water molecules and exchangeable cations stand out. A natural zeolite clinoptilolita (Si/Al 
≥ 4), belongs to the heulandite group, is showing selectivity for small ray ions due to the 
size of its cavities, this natural zeolite was necessary for the production of the synthesis 
of zeolite LTA and FAU/GIS . The aim of this work is to study the synthesis of zeolites 
using natural zeolite clinoptilolite as a source of silicon and aluminum in the synthesis of 
zeolites of great industrial interest. For the characterization of the synthesized, it uses X-
Ray Diffraction (DRX) and X-ray fluorescence (FRX). From the results obtained, it was 
possible to observe that the syntheses were carried out successfully, where each 
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occurrence occurred in a period of time for its crystallization, the ATL was crystallized in 
the period from 1h to 6h, while the FAU/GIS with in the period of 4 h and 8 h, as 
crystallizations occurred in a static medium at a temperature of 100 ºC. The use of 
clinoptilolite in the synthesis of zeolites is an innovative process, economically viable and 
environmentally friendly, valuing a material that exists in large quantities and that is still 
little explored by the industries. 

 
 
Keywords: Clinoptilolite, Natural, Synthesis, Zeolite. 

Introdução 

   A Clinoptilolita é uma zeólita natural, pertencente ao grupo da Heulandita, com uma 
razão Si/Al ≥ 4, sendo uma das zeólitas sedimentares encontrada em maior quantidade 
na natureza [1,2,3,4,5,6]. 

   Apesar da clinoptilolita ser encontrada em abundância na natureza, as zeólitas 
naturais apresentam limitações para serem usadas comercialmente, devido à impureza 
em sua composição e a variação na uniformidade do cristal. Como, as zeólitas naturais, 
possuem menor pureza, são utilizadas principalmente no tratamento de efluentes, 

devido a sua capacidade de troca catiônica [7]. 

   Consequentemente, as zeólitas sintéticas são mais empregadas comercialmente, por 
causa, da sua maior uniformidade em composição, pureza elevada e a possibilidade de 
modelar as suas propriedades, de modo a otimizá-las para aplicações industriais 

específicas. Ao contrario das zeólitas naturais. 

   A fim de reduzir os custos de produção das zeólitas sintéticas, fontes alternativas de 
silício e alumínio têm sido empregadas. As zeólitas sintéticas de alta qualidade podem 
ser sintetizadas usando uma ampla gama de fontes alternativas, incluindo 

aluminossilicatos naturais, como argilas [8,9] e zeólitas naturais [10,11]. 

   Assim, síntese de zeólitas produzidas a partir da Clinoptilolita apresenta como uma 
opção atraente principalmente no que diz respeito à eficiência de custo. A clinoptilolita 
pode ser considerada uma boa candidata como material de partida para a produção de 

zeólitas de grandes interesse industrial como a zeólita P (GIS) e zeólita A (LTA) [10,11]. 

   As zeólitas LTA e GIS podem ser usadas em diferentes aplicações, principalmente 
com base em suas propriedades de troca iônica. Comercialmente, a zeólita LTA é usada 
principalmente como aditivo ao detergente para a roupa [12]. Materiais alternativos de 
construção, como tripolifosfato de sódio e fosfato trissódico, estão diminuindo em 
popularidade devido a problemas com a eutrofização de cursos de água [13]. Dentro 
além da aplicação tradicional de zeólita LTA para oportunidades de abrandamento da 
água; uso de zeólita LTA para catalisador processos, separação por membrana, 
produção alternativa de zeólita, tratamento de efluentes e tratamento antimicrobiano. Já 
zeólita GIS tem uma ampla gama de aplicações nas áreas de catalisadores, adsorventes 
[14], capacidade de troca e adsorção de íons metálicos (Ca2 +, Mg2 +) [15]. E além 
disso também apresenta uma maior capacidade de adsorção de surfactante não iônico, 
o que poderia melhorar a estabilidade das formulações de detergentes [16]. 
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   A utilização da zeólita clinoptilolita como fonte alternativa de silício e alumínio na 
síntese de zeólitas é um processo inovador, economicamente viável e ambientalmente 
correto, que valoriza um material que é encontrado em grande quantidade e que ainda 
é pouco utilizado nas indústrias. 

   Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi utilizar a clinoptilolita como fonte de 
silício e alumínio na síntese de zeólitas de grande interesse industrial, como as zeólitas 

LTA e GIS, variando as condições de síntese. 

 
Metodologia 

 

   Nesse trabalho foi utilizado a clinoptilolita RCB LOT 221, fornecida pela Celta Brasil. 

 

Síntese da Zeólita LTA com a Clinoptilolita RCB LOT 221 

 

   Inicialmente prepara-se uma solução utilizando 1,18 g de hidróxido de sódio (98 %) e 
29,91 g de H2O. Após completa dissolução, divide-se a solução em duas frações de 
volumes iguais, na primeira fração, adiciona 1,87 g de aluminato de sódio e na segunda 
fração 2,07 g de RCB LOT 221. Após a homogeneização de ambos, verte-se a primeira 
na segunda e mantem o sistema sob agitação por aproximadamente 30 mim. O gel 
formado é transferido para uma autoclave de teflon revestida com aço inoxidável, onde 
a cristalização ocorreu em meio estático a 100 ºC no período de 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h e 
6 h. A composição molar do gel de síntese apresenta a seguinte proporção 
estequiométrica: 

 

1,926 SiO2 : Al2O3 : 3,165 Na2O : 128 H2O 

 

Síntese da Zeólita FAU/GIS com a Clinoptilolita RCB LOT 221 

 

   Em uma síntese típica, inicialmente prepara-se uma solução utilizando 3,11 g de 
hidróxido de sódio (98 %) e 20,57 g de H2O. Após completa dissolução, divide-se a 
solução em duas frações de volumes iguais, na primeira fração, adiciona 2,69 g de 
aluminato de sódio e na segunda fração 28,44 g de sílica coloidal (30 % em H2O). Após 
a homogeneização de ambos, verte-se a primeira na segunda e mantem o sistema sob 
agitação. O gel formado é deixado em temperatura ambiente por 3 dias, no 3° dia é 
transferido para uma autoclave de teflon revestida com aço inoxidável, onde a 
cristalização ocorreu em meio estático a 100 ºC no período de 4 a 8 dias. A composição 

molar do gel de síntese corresponde a seguinte proporção: 
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SiO2 : 0,1 Al2O3 : 0,47 Na2O : 16 H2O 

Caracterização 

 

Difração de raios X (DRX) 

 

   A difração de raios X (DRX) é uma técnica importante na caracterização estrutural de 
materiais cristalinos, como é o caso das zeólitas. Neste trabalho, foi empregando o 
método do pó, em um equipamento modelo Bruker D2 Phaser equipado com um 
detector Lynxeye aplicando radiações de CuKα (λ=1,54Å) com um filtro de Ni, em uma 
voltagem de 30 kV e corrente de 10 mA. A abertura da fenda divergente foi de 0,6 mm 
e da fenda central de 1 mm, passo de 0,02º, os dados foram coletados em alto ângulo 
em uma faixa de graus 2θ de 5 a 50°, com tempo de aquisição de 0,1 s. 

 

Espectrometria de fluorescência de raios X (FRX) 

 

   A análise química foi realizada através da técnica de espectrometria de fluorescência 
de raios X (FRX), onde um feixe de elétrons emitidos através de uma fonte catódica 
permitiu a identificação de espécies atômicas. Esta análise foi realizada em um aparelho 
Bruker S2 Ranger utilizando radiação Pd ou Ag anode max. potência de 50 W, max. 
voltagem 50 kV, max. Corrente 2 mA, XFlash® Silicon Drift Detector. 

 

Resultados e Discussões 

 

 

Zeólita LTA com a Clinoptilolita RCB LOT 221 

 

   Para comprovar a estrutura cristalina da zeólita, fez-se uso do banco de dados da 
International Zeolite Association - IZA. As zeólitas apresentaram fases cristalinas da 
LTA, de acordo com a posição dos seus picos comparados ao padrão da IZA. 

   Através do difratograma da zeólita LTA padrão (Figura 1) com os resultados da zeólita 
LTA com a clinoptilolita RCB LOT 221 (Figura 2), pode-se observar que foi possível 
obter a zeólita LTA a partir da clinoptilolita com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas. Com fases 
referentes a clinoptilolita (picos representados por C) e a zeólita LTA (picos identificados 
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com os índices de miller) e que exibe fases cristalinas de acordo com a posição dos 
seus picos comparados ao padrão da IZA, com picos estreitos e de elevada intensidade 
a alto ângulo. Foi possível observar que a amostra ARCB 221 6h apresentou picos mais 
definidos com mais fases pertencentes a LTA. 

   Na figura 2 pode-se observar que o pico 8,8° 2θ (marcado com *) é um pico não 
identificado, está presente na clinoptilolita mais não faz parte do padrão dela, e continua 

a aparecer na síntese das zeólitas LTA, mas não faz parte do padrão dessa zeólita. 

   Através do FRX foi possível observar que as amostras analisadas se trata de 
aluminossilicatos, o silício e o alumínio foram uns dos principais elementos da 
composição dessas zeólitas, como pode ser observado através dos resultados das 

Tabela 1. 

   Na Tabela 2 pode-se observar as razões Si/Al encontrada nesse trabalho para as 
amostras sintetizadas, observa-se que de 3 h para 6 h diminui a relação Si/Al e sabe-se 
pela análise de DRX que aumentou a cristalinidade da fase LTA, significa que está tendo 

mais zeólita LTA. 

 

Zeólita FAU/GIS com a Clinoptilolita RCB LOT 221 

 

   Para comprovar a estrutura cristalina das zeólitas, fez-se uso do banco de dados da 
International Zeolite Association - IZA. 

 

   Na Figura 3 pode-se observar que foi possivel obter a zeólita FAU padrão variando o 
tempo em 4 e 8 dias. Essas zeólitas apresentaram fases cristalinas FAU, de acordo com 
a posição dos seus picos comparados ao padrão da IZA. 

   Já na Figura 4 pode-se observar que foi possivel obter a estrutura da zeólita GIS a 
partir da clinoptilolita RCB LOT 221 com o tempo de 4 e 8 dias, utilizando a metodologia 
de síntese da zeólita FAU. A zeólita GIS apresenta estrutura (fase) mais estável que a 
zeólita FAU, então os tempos de síntese foram favoráveis para que o resíduo fosse 
transformado nesta fase (material mais estável). Maiores tempos de cristalização levam 
à síntese de estruturas mais estáveis, provavelmente em menor tempo de síntese seja 

possivel obeter a zeólita FAU a partir da clinoptilolita. 

   Na Figura 5 foi plotado o gráfico da zeólita clinoptilolita RCB 221 e da amostra GIS 
RCB221 8 d, para comparar melhor os resultados. Pode-se observar o aparecimento do 
pico 8,9° 2θ na amostra GIS RCB221 8 d, esse pico não pertence a estrutura padrão da 
zeólita GIS e nem da clinoptilolita. Na clinoptilolita RCB LOT 221 aparece o pico 8,8° 2θ 
(marcado com *) é um pico não identificado, mais provável mente não é o mesmo pico 
que está aparecendo na GIS RCB 221, e caso seja, ele está bastante deslocado. 
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Conclusão 

 

   Foi possível obter a zeólita LTA e GIS utilizando a clinoptilolita como fonte alternativa 
de Si e Al em diferentes tempos de síntese. A utilização da clinoptilolita como fonte 
alternativa de Si e Al na síntese de zeólitas é um processo inovador, economicamente 
viável e ambientalmente correto, valorizando um material que existe em grande 
quantidade e que ainda é pouco explorado pelas indústrias. Para dá continuidade ao 
estudo da zeólita FAU/GIS, será realizado novas sínteses em tempos menores. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Difratogramas das zeólitas LTA padrão. 
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Figura 2 - Difratogramas das zeólitas LTA com a Clinoptilolita RCB LOT 221. 

 

 

Figura 3 - Difratogramas das zeólitas Y padrão. 
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Figura 4 - Difatogramas das zeólitas GIS com a Clinoptilolita RCB LOT 221. 

 

 

Figura 5 - Difratogramas da Clinoptilolita RCB LOT 221 e da zeólita GIS. 
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Tabela 1 - Composição química (FRX) das amostras sintetizadas. 

 

 

Tabela 2 - Razão Si-Al das amostras sintetizadas. 
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TÍTULO: Estudo químico-biológico, com abordagem metabolômica, para prospecção de 

moléculas antimicrobianas oriundas de microrganismos marinhos. 

Resumo 

Este plano de trabalho teve como objetivo investigar a composição química e a 
prospecção química/biológica, com abordagem metabolômica, de micro-organismos 
marinhos coletados no litoral do nordeste brasileiro, visando a identificação de extratos 
orgânicos e moléculas bioativas com potencial antimicrobiano. Foram produzidos 
extratos de acetato de etila e n-butanol de bactérias marinhas, associados à ascídia 
Ecteinascidia litoranea. Os extratos obtidos foram analisados por Cromatografia Líquida 
acoplada a Espectrometria de Massas para identificação dos metabólitos secundários e 
avaliados em teste antimicrobianos, para a determinação de possíveis ações 
antibacterianas sobre cepas de Staphylococcus aureus. 
 

Palavras-chave: Estudo químico-biológico,abordagem metabolômica, antimicrobianos 

TITLE: Chemical-biological study, with a metabolomic approach, for prospecting 

antimicrobial molecules from marine microorganisms. 

Abstract 

This work plan aimed to investigate the chemical composition and chemical / biological 
prospecting, with a metabolomic approach, of marine microorganisms collected on the 
coast of northeastern Brazil, aiming at the identification of organic extracts and bioactive 
molecules with antimicrobial potential. Extracts of ethyl acetate and n-butanol from 
marine bacteria were produced, associated with the ascidian Ecteinascidia litoranea. 
The extracts obtained were analyzed by Liquid Chromatography coupled with Mass 
Spectrometry to identify secondary metabolites and evaluated in antimicrobial tests, to 
determine possible antibacterial actions on Staphylococcus aureus strains. 
 
Keywords: Chemical-biological study, metabolomics approach, antimicrobial 

Introdução 

O ambiente marinho apresenta uma enorme diversidade de seres vivos, com inúmeros 
relatos se suas propriedades biológicas e se destacam como fonte em potencial para o 
desenvolvimento de novos fármacos (NEWMAN e CRAGG, 2016; EL-HOSSARY et al., 
2017). Uma característica notável dos produtos naturais marinhos, que os torna 
potencialmente interessantes o seu estudo, além do potencial biológico é a novidade 
química, com esqueletos carbônicos inéditos, cadeias mais longas, sistemas 
policíclicos, grupos funcionais pouco habituais, mais halogenados e nitrogenados, 
quando comparados com compostos de formas de vida terrestre (ROMANO et al., 2017; 
SHANG et al., 2018). Entre os grupos de invertebrados que habitam o ecossistema 
marinho, destacam-se especialmente esponjas, ascídias, briozoários e moluscos como 
fontes de novas moléculas com atividade biológicos aprovadas pela FDA e atualmente 
utilizados em ensaios clínicos (PALANISAMY, RAJENDRAN & MARINO, 2017). Cerca 
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de 1.080 novos compostos foram isolados de ascídias nos últimos 40 anos incluindo 
compostos utilizados na clínica, em fase de estudos pré-clínicos e outros compostos 
potencialmente bioativos (SCHMIDT et al., 2012). Dos novos metabólitos obtidos de 
ascídias, cerca de 80% deles possuem nitrogênio em seu esqueleto carbônico, e quase 
70% desses compostos são alcaloides que exibem diversas atividades biológicas já 
descritas, como citotoxicidade, antibióticos, atividades imunossupressoras, inibição de 
topoisomerases e ciclinas quinases (NEWMAN e CRAGG, 2016; PALANISAMY, 
RAJENDRAN & MARINO, 2017). Em contraste com macrorganismos que necessitam 
de grandes quantidades de material coletado para a obtenção do composto 
biologicamente ativo, os microrganismos apresentam a vantagem de uma produção 
viável e sustentável. A cultura em larga escala e a fermentação dos microrganismos de 
origem marinha, geram grandes quantidades de metabólitos secundários através de um 
custo razoável. Fungos e bactérias destacam-se entre os grupos de microrganismos 
sendo esses dois grupos responsáveis pela produção de uma elevada taxa de 
antimicrobianos, mostrado em diversas triagens estudadas (KELLER e ZENGLER, 
2004). A acidental descoberta da penicilina, do fungo filamentoso Penicillium notatum 
por Fleming em 1929, e a ampla utilização terapêutica deste agente na década de 1940, 
marcou o início de uma nova era na medicina: “Os anos dourados dos antibióticos”, 
além de ter promovido a investigação intensiva da natureza como fonte de novos 
agentes bioativos (CRAGG & NEWMAN, 2016). De fato, desde a descoberta da 
penicilina, os microrganismos são reconhecidos por sua capacidade metabólica, sendo 
eles responsáveis por cerca de 70.000 novas moléculas descritas obtidas de origem 
microbiana e são de grande importância para a descoberta de novos medicamentos 
(MURPHY, MALONEY E FENICAL, 2009). Considerando o potencial e as 
particularidades dos microorganismos marinhos, e a escassez de estudos da 
biodiversidade marinha do nordeste do Brasil, associado às inúmeras enfermidades que 
podem ser tratadas com fármacos inspirados em produtos naturais, este estudo torna-
se bastante promissor 
 
Metodologia 

 
COLETA E IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES Foi coletada 100 gramas da ascídia 
Ecteinascidia litoranea para isolamento dos microrganismos associados ao animal. O 
material foi previamente esterilizado com álcool 70%, acondicionadas em sacos para 
coleta estéreis (Whirl-Pak) e transportadas sob refrigeração. Uma porção do material 
coletado foi previamente limpo para remoção dos epibiontes, lavados com álcool 70% 
refrigerado, armazenados em sacos de coleta estéreis (Whirl-Pak). O material então foi 
enviado para o Laboratório de Biologia Recifal da Universidade de São Paulo (USP), 
para identificação taxonômica. PURIFICAÇÃO E CULTIVO DAS CEPAS 
RECUPERADAS A purificação das linhagens dos microrganismos recuperadas foi 
realizada por meio de repiques sucessivos, pela técnica de esgotamento por estrias. As 
cepas totalmente puras foram inoculadas em frascos com meio de cultura líquido (A1) 
onde cresceram por 7 dias, sob agitação em agitadores orbitais com controle de 
temperatura, 27 ± 2 °C sob rotação de 150 rpm. PREPARO DOS EXTRATOS 
ORGÂNICOS OBTIDOS DO CRESCIMENTO DAS CEPAS EM MEIOS SÓLIDO E 
LÍQUIDO As cepas foram inoculadas em placas de Petri contendo meio de cultura A1 
sólido por meio de alças de inoculação. Após 7 dias de incubação, o meio do cultivo 
sólido foi triturado e transferido para um béquer com auxílio de espátulas em ambiente 
estéril. Ao béquer ainda foi adicionado em torno de 20 a 25 mL de acetato de etila, ou 
até cobrir o meio de cultura, para a extração orgânica. O material em solução foi levado 
ao banho ultrassônico por 15 minutos, que após esse período teve o solvente removido 
e posteriormente, evaporado a vácuo a 40° C. Os caldos resultantes do crescimento de 
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cada cepa em meio líquido foram extraídos com acetato de etila (AcOEt) sob agitação 
por uma hora em temperatura de 28 ± 2°C. Após este período foram submetidos a um 
processo de separação líquido-líquido em funil de separação e as fases orgânicas 
obtidas do processo foram concentradas em evaporadores rotativos, para a obtenção 
dos extratos brutos. ESTUDO POR LC-MS DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS DOS 
EXTRATOS ORGÂNICOS DAS CEPAS DE MICRORGANISMOS A análise dos 
constituintes dos extratos orgânicos obtidos da espécie de Ecteinascidia litoranea e do 
caldo de cultura das cepas de microrganismos associados foi realizada com a utilização 
de um equipamento de cromatografia liquida (Dionex Ultimate 3000) usado para 
separação cromatográfica, consistindo de uma bomba binária (Ultimate 3000 Pump), 
autoamostrador (Amostrador Automático Ultimate 3000), forno coluna (Ultimate 3000 
Column Compartment) e um detector de matriz de diodos (Ultimate 3000 Diode Array 
Detector). Os constituintes foram separados em coluna Phenomenex Hydro C-18 (2,0 
mm x 50 mm, 4 μm), com pré-molar equivalente, com vazão de 600 µL / min. A fase 
móvel foi um gradiente de uma mistura de 0,1% de ácido fórmico em água (A) e 0,1% 
de ácido fórmico em metanol (B). O gradiente de concentração utilizado inicialmente foi 
de 95% de A, subindo linearmente até 95% de B em 85 min e permanecendo nesta 
concentração por 5 min, onde retornou à concentração inicial para balancear a coluna 
para a próxima injeção. O sistema cromatográfico foi acoplado a um espectrômetro de 
massas linear triplo de íons tríplice (3200 QTRAP® LC-MS / MS, AB Sciex), com 
TurboIonSprayTM (AB Sciex) como fonte de íons, operando no modo negativo. O 
controle do instrumento, aquisição de dados e processamento foi realizado utilizando o 
software Analyst®, 1.5 e Chromeleon®, através da plataforma Dionex Chromatography 
MS Link. Um Enhanced MS / MS (EMS) como uma varredura de levantamento foi criado 
para as identificações das espécies desconhecidas. Neste modo, os íons de fragmento 
são acumulados em Q3, dando melhor sinal-ruído para os espectros de MS / MS 
detectados. Além disso, o método de aquisição dependente de informação (IDA) foi 
empregado para acionar as varreduras aprimoradas de íons de produto (EPI) analisando 
os sinais do EMS. O tempo de permanência de cada transição do EMS foi de 450 ms 
(inclui pausas). A varredura do EPI foi operada de m / z 100 a 1000 a uma taxa de 
varredura de 4000 Da / s com preenchimento dinâmico na armadilha. Na varredura do 
EPI, o DP e o CE para o EPI foram de -50 V e 30 eV. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram recuperadas da amostra de Ecteinascidia litorânea coletada na praia da Taíba, 
Ceará, 10 cepas de microrganismos, nos dois métodos aplicados aos dois meios de 
cultura diferentes (líquido e sólido), denominadas BRA676-681 e BRA-719-722. 
ESTUDO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS DOS EXTRATOS ORGÂNICOS DAS 
CEPAS DE MICRORGANISMOS POR LC-MS Os dados de massa obtidos foram 
desreplicados e analisados através de uma análise randômica através do algoritmo da 
plataforma implementada pelo Laboratório Nacional de Biociência (LNBIO), que utiliza 
o banco de dados do Global Natural Products Social Molecular Networking (GNPS), 
para a caracterização e identificação dos constituintes químicos presentes nos extratos 
orgânicos submetidos ao LC/MS. A análise dos constituintes químicos dos extratos nos 
permitiu identificas quais os extratos mais promissores do ponto de vista de produção 
de compostos inéditos (Figura 1). Todos os extratos apresentaram aproximadamente 
10 novas moléculas, não identificadas em bancos de moléculas já descritas na literatura. 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS OBTIDOS 07 das 
cepas 10 cepas de microrganismos recuperados de Ecteinascidia litorânea 
apresentaram alguma atividade antimicrobiana. 10 extratos dentre os 18 testados 
apresentaram atividade contra a cepa de bactéria gram positiva da linhagem 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4414 

 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. A ação de ambos os extratos obtidos de BRA-720 
S e L apresentaram atividade antimicrobiana satisfatória para a cepa de Staphylococcus 
aureus ATCC 25923, em adição do perfil bactericida (eliminação total/morte do 
microrganismo)(Tabela 1). O extrato obtido da cultura em meio sólido da cepa BRA-719 
apresentou maior atividade com CIM e CBM/CFM de 750 µg/mL, enquanto o extrato 
obtido da cultura em meio líquido da mesma cepa apresentou CIM e CBM/CFM de 218 
µg/mL. Os extratos obtidos da extração do caldo de cultura (L) das cepas BRA-676 (CIM 
= 950 µg/mL), BRA-680 (CIM e CBM/CFM = 1.140 µg/mL) e BRA-681 (CIM e CBM/CFM 
= 1.120 µg/mL) apresentaram atividade antimicrobiana, porém os extratos obtidos 
dessas mesmas cepas cultivadas em meio sólido não tiveram ação sobre a linhagem 
de Staphylococcus aureus ATCC 25923(Tabela 1) . O extrato obtido da cepa BRA-677 
em meio sólido (S) apresentou CIM e CBM/CFM de 750 µg/mL, entretanto seu extrato 
obtido do cultivo em meio líquido não apresentou atividade contra sobre a linhagem de 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 .(Tabela 1) 
 
Conclusão 

 
Os microrganismos associados à espécie E. litoranea são potenciais fontes de 
compostos com atividade antimicrobiana contra as linhagens de Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, destacando principalmente a cepa BRA-720 com potente atividade 
bactericida. O estudo é bastante enriquecedor do ponto de vista químico, pois nos 
estimula avançar nos estudos de identificar novas moléculas oriundas de micro-
organismos marinhos e contribuir para o conhecimento químico da biodiversidade 
marinha do nordeste do Brasil. 
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Figura 1 - Gráfico de barras realçando o número de novas moléculas presentes no 
extrato de Ecteinascidia litoranea e dos extratos obtidos dos seus microrganismos 

associados identificados por análise dos dados de íons de massa positivos (m/z). 
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Tabela1 - Atividade antibacteriana dos extratos obtidos da cultura de cepas de 
microrganismos isolados da ascídia Ecteinascidia litoranea contra a linhagem de 
Staphylococcus aureus ATCC 25923. Valores de CIM e CBM/CFM calculados em 
µg/mL. 
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TÍTULO: Catalisadores altamente ativos e estáveis na conversão do glicerol a 

bioprodutos 

Resumo 

    A conversão do glicerol em produtos de maior valor econômico tem se tornado atrativa 
devido à grande produção deste composto na indústria de biodiesel, onde ele é gerado 
como coproduto. Muitos materiais tem sido amplamente estudados como potenciais 
catalisadores para as reações de transformação do glicerol em bioprodutos de maior 
valor agregado. Dentre esses catalisadores, destacam-se as zeólitas, materiais 
mesoporosos e os materiais constituídos de óxidos mistos, envolvendo metais de 
transição. Neste trabalho foi utilizado o método de Pechini para síntese dos 
catalisadores, aliada à uma impregnação via ponto úmido. Os catalisadores obtidos, 
foram caracterizados com técnicas de microscopia eletrônica de varredura, difração de 
raios-X, fluorescência de raios-X e o estudo da redução a temperatura programada. Os 
resultados mostraram alta conversão de glicerol, e quando tratados com catalisadores 
junto à impregnação, superiores a 90%. 

 
Palavras-chave: Glicerol, acetol, catalisadores, conversão, seletividade. 

TITLE: Highly active and stable catalysts in the conversion of glycerol to bioproducts 

Abstract 

 

    The conversion of glycerol into products of greater economic value has become 
attractive due to the large production of this compound in the biodiesel industry, where it 
is generated as a co-product. Many materials have been extensively studied as potential 
catalysts for reactions to transform glycerol into higher value-added bioproducts. Among 
these catalysts, zeolites, mesoporous materials and materials consisting of mixed 
oxides, involving transition metals, stand out. In this work, the Pechini method was used 
to synthesize the catalysts, together with a wet spot impregnation. The obtained catalysts 
were characterized with scanning electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray 
fluorescence and the study of programmed temperature reduction. The results showed 
a high conversion of glycerol, and when treated with catalysts along with impregnation, 

greater than 90%. 

 
 
Keywords: Glycerol, acetol, catalysts, conversion, selectivity. 

Introdução 
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    A busca por novos métodos sustentáveis para a geração de energia ganha cada vez 
mais força no âmbito global. Não é de hoje que há um alerta sobre o uso de materiais 
fosseis gerando consequências para o meio ambiente, como por exemplo o 
aquecimento global, que pode acarretar em catástrofes para o ecossistema, dentre eles: 
extinção de flora e fauna, secas, enchentes e interferência na agricultura.[2] A energia 
renovável possui o propósito de reduzir os impactos da produção no meio ambiente, 
diminuindo a poluição e a emissão de tóxicos. De acordo com a Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biodiesel (ANP), cerca de 50% da energia e 20% dos 
combustíveis consumidos no Brasil seguem perspectivas renováveis.[3] O biodiesel 
entra nesse sistema, pois é produzido a partir de fontes vegetais ou animais. Este 
produto é um combustível alternativo e limpo, produzido pela reação de um óleo ou 
gordura com um álcool que reduz a viscosidade. Nessa reação, chamada de 
transesterificação, são formados ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, 
biodiesel, e o glicerol.[1] Teoricamente, para cada 3 mols de ésteres metílicos (ou 
etílicos) é gerado 1 mol de glicerol, ou seja, aproximadamente 10% da massa total do 
produto. 

    Era esperado que o glicerol acompanhasse a ascensão do biodiesel, porém ainda 
não existe uma busca farta para seu aproveitamento, mesmo que possa ser utilizado 
em uma gama de indústrias, e por isso, possui um preço mais baixo. O glicerol puro 
pode ser aplicado na indústria de cosméticos, farmacêutica, detergentes, na fabricação 
de resinas e aditivos e também na indústria de alimentos, como pode ser mostrado na 
Figura 1. Por outro lado, o glicerol também pode ser visto como uma fonte de produtos 
químicos de elevado valor comercial, alternativos a indústria de petróleo e pode ser 
convertido em 1,2-propanodiol, 1,3-propanodiol, 3-hidroxipropanaldeído, 1-
hidroxiacetona e acroleína na presença de catalisadores, de acordo com a Figura 2. 

    A motivação do presente trabalho se deve a síntese de novos materiais e o estudo 
de possíveis aplicações destes materiais como catalisadores na conversão do glicerol 
em acetol. O acetol é uma substância orgânica com fórmula molecular CH3COCH2OH, 
trata-se de uma α-hidroxicetona, um líquido incolor. Nesse contexto o uso de processos 
catalíticos é de extrema importância para obtenção de resultados satisfatórios. 
Catalisadores ácidos e/ou básicos são capazes de atuar eficientemente na desidratação 
de álcoois, enquanto catalisadores com sítios metálicos apresentam bom desempenho 
em reações de hidrogenação.[1] Esforços têm sido despendidos no intuito de se 
desenvolver métodos de síntese que possibilitem a obtenção de nanopartículas em uma 
determinada fase cristalina, com tamanho e morfologia controlada. Fatores esses que 
são determinantes para que um material possua eficiência de uma determinada 
aplicação. Além disso, tais sínteses buscam objetivos específicos, como: um material 
com elevada área superficial e estreito diâmetro de poros; óxidos com pequeno diâmetro 
de cristalito; um catalisador altamente ativo, seletivo e principalmente estável na reação 
de conversão do glicerol a acetol.  

 
Metodologia 

 

Materiais e reagentes 

    Os reagentes utilizados para a síntese da alumina foram: sais de nitrato de alumínio, 
Al(NO3)3.9H2O, de massa molecular 375,13 g/mol, nitrato de ferro Fe(NO3)2 com 
massa molecular de 404 g/mol, nitrato de zinco Zn(NO3)2.6H2O, ácido cítrico, de 
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fórmula química C6H8O7.H2O, com massa molecular de 210,44 g/mol, e etilenoglicol 
de fórmula química C2H8O2 e massa molecular 62,07 g/mol. 

Síntese dos catalisadores 

    Os catalisadores sintetizados são a base de óxido de cobre, ferro e alumínio. 
Obedecendo determinadas proporções entre o ferro, alumínio e cobre, 10%/90%/5% e 
20%/80%/5% respectivamente. Para um melhor entendimento as amostras foram 
nomeadas da seguinte forma: Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu em alusão as quantidades 
utilizadas.  

    A metodologia básica consiste na dissolução de um metal (que pode, por exemplo, 
estar na forma de nitrato) em um béquer contendo água deionizada, em agitação 
constante, sob temperaturas que variam de 60°C a 70°C. Em seguida, adiciona-se o 
ácido (cítrico, por exemplo), para que se forme um citrato metálico, e o poli álcool (como 
o etilenoglicol), atentando-se para as proporções molares corretas. A razão ácido/metal 
de 2:1 (mol) foi usada para todas as amostras. A razão em massa entre 
ácido/etilenoglicol foi mantida de 2:3 (mol). A reação de esterificação ocorre com o 
aumento da temperatura da solução, para valores entre 85 °C e 110 °C. A solução 
resultante deve ser seca em estufa, e posteriormente, se fará uma pré-calcinação em 
um forno mufla durante 1 hora (uma hora) a 250 °C seguida de calcinação por 2 horas 
a 500 °C sob fluxo de ar contínuo, com uma taxa de aquecimento de 10°C/min, para 
total remoção da água e de materiais orgânicos, obtendo-se assim o catalisador sólido. 

Método de impregnação 

    A partir do suporte de ferro e alumina formado o cobre foi adicionado por impregnação 
por ponto úmido ou incipiente, que consiste em preparar uma solução com água 
deionizada e a fonte do metal desejado, nitrato de cobre. Assim com o auxílio de uma 
bureta, goteja lentamente o precursor sobre o suporte, de modo que o metal 
permanecesse disperso, após essa etapa é necessário fazer uma nova secagem e 
calcinação nas mesmas condições que a primeira até que a solução de nitrato seja 
completamente inserida no suporte. 

Técnicas de caracterização 

    Para relacionar o desempenho de um catalisador, em determinada reação,é 
necessário obter informações sobre suas propriedades estruturais, texturais e 
morfológicas. Existem inúmeras formas para caracterização desses materiais, sabendo 
disso, neste trabalho serão abordadas as técnicas mais utilizadas nos laboratórios e 
estudos da área. 

- Redução a temperatura programada (TPR) 

A análise de redução a temperatura programada (TPR) foi realizada para o óxido 
sintetizado no intervalo de 100-900 °C em reator de quartzo utilizando um fluxo de 20 
mL.min-1 mistura de H2/N2 a 8% a uma taxa de aquecimento de 10 °C.min-1, a massa 

utilizada foi de 20 mg. 

- Fluorescência de raios-X (FRX) 
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Os materiais foram caracterizados por fluorescência de raios X em um aparelho Bruker 
S2 Ranger utilizando radiação Pd or Ag ânodo Max. Power 50 W, max. voltagem 50 kV, 

corrente máxima de 2 mA, XFlash® Silicon Drift Detector. 

- Difração de raios-X (DRX) 

O processo foi realizado por um aparelho Bruker D2Phaser equipado com um detector 
Lynxeye e radiação de cobre (CuKα, λ=1,54Å) com um filtro de Ni, corrente de 10 mA, 

voltagem de 30kV. 

- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

O MEV foi realizado com um equipamento Zeiss Auriga 40, com um espectrômetro de 
raios-X de energia dispersiva (EDS). A voltagem de aceleração foi de 5 kV e foram 

aplicadas diferentes ampliações (30.00 a 80.00 KX). 

Teste catalítico 

Os testes catalíticos foram realizados em um reator de leito fixo, utilizando 200 mg de 
amostras. Todos os catalisadores antes da reação foram primeiramente reduzidos em 
H2 (25 mL/min) a 350 °C por 1 h. Após a temperatura das amostras no leito catalítico 
terem sido mantidas a 350°C com um fluxo contínuo de nitrogênio durante 1 h, uma 
solução aquosa de glicerol contendo 10 wt.% alimentou o topo do reator utilizando uma 
microbomba com um fluxo de 1,8 mL/h, no qual corresponde a 0,06 mols de glicerol por 
hora, além disso, foi adicionado um fluxo de N2 equivalente a 25 mL/min. Os produtos 
líquidos foram coletados com um sistema de condensação refrigerado com água-gelo-
sal para serem analisados a cada hora em um cromatógrafo a gás conectado à um 
detector de ionização de chama (FID-GC), usando uma coluna levemente polar para 

favorecer a separação dos picos. Seguindo o esquema mostrado na Figura 3. 

Foram utilizadas três equações para os cálculos da conversão do glicerol, e seletividade 
dos produtos. 

Cglc = [(Qgcmol/Qgirmol)]*100% (1) 

Onde "Qgc" é a quantidade de glicerol consumida e "Qgir" é a quantidade de glicerol 
introduzida no reator. 

Slev = [(Qlcmassa/Tprodmassa)]*100 % (2) 

Onde "Qlc" é a quantidade de produtos leves consumidos em massa e "Tprod" o total 

de produtos em massa. 

Spes = [(Qpcmassa/Tprodmassa)]*100% (3) 

Onde "Qpc" é a quantidade de produtos leves consumidos em massa e "Tprod" o total 
de produtos em massa. 

 
Resultados e Discussões 
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    Para esta parte do trabalho serão apresentados os resultados mais pertinentes das 
caracterizações propostas, bem como dos testes catalíticos, referentes as amostras 
Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu, que foram sintetizadas pelo método de Pechini. 

- Difração de raios-X 

A Figura 4 mostra o difratograma para as amostras de Fe10Al90, Fe10Al90Cu, 
Fe20Al80 e Fe20Al80Cu. De acordo com pesquisas realizadas, sabe-se que amostras 
contendo Al em sua composição apresentam uma baixa cristalinidade, caracterizando 
um sólido amorfo. Analisando o difratograma, observou-se picos pouco intensos, nas 
faixas de (35,4; 38,8 e 39 graus 2θ) o que implica na presença do CuO. Portanto, a partir 
destes resultados pode-se perceber que a síntese pelo método de impregnação úmida 
(Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu) favorece a formação da fase de cobre. Comparando com 
os catalisadores (Fe10Al90 e Fe20Al80) que foram preparados usando somente o 
método dos precursores poliméricos, indica-se que o método utilizado para 
impregnação foi realizado de maneira correta, o que pode ser comprovado junto as 

análises de MEV. 

- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Os aspectos morfológicos das amostras preparadas foram obtidos por microscopia 
eletrônica de varredura, como mostra a Figura 5. Os catalisadores sintetizados usando 
somente o método dos precursores poliméricos (Fe10Al90 e Fe20Al80), mostram uma 
morfologia tipo esponja, característico de um material com elevada porosidade. Este 
tipo de morfologia é proveniente da decomposição térmica dos compostos orgânicos, 
ácido cítrico e etilenoglicol, utilizados na síntese durante o processo de calcinação. 
Desse modo induz a abertura de canais através da matriz dos óxidos. Se comparado as 
duas imagens não se nota mudanças muito significativas entre essas amostras. Figuras 
5 (A e B) e (E e F). 

Em contrapartida, os catalisadores Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu sintetizados pela rota de 
impregnação úmida a partir da alumina hidratada preparada pelo método Pechini 
apresentam morfologia do tipo folheada, Figuras 5(C e D) e (G e H), o qual está 
relacionado a formação da estrutura de cobre disperso na alumina e/ou da alumina de 
transição na superfície do sólido, tal como foi visto nos difratogramas de DRX, Figura 

4. 

- Redução a temperatura programada (TPR) 

Os resultados do TPR foram satisfatórios, ao interpretar a Figura 6. Observa-se que 
houve a redução Fe2+ para Fe0 no óxido Fe2O4, em uma faixa de 325-350°C. Além do 
evento de redução da fase de cobre que ocorre entre 200-300°C. As reações referentes 
aos diferentes estágios de redução estão inseridas na Figura 6. 

- Fluorescência de Raios X 

As análises feitas por FRX indicam a porcentagem (%) qualitativa dos óxidos 
sintetizados quando feitos apenas pelo método de Pechini como para o uso do método 
de impregnação como mostra a Tabela 1. Os dois métodos apresentaram um nível 
baixo para a quantidade de Al em suas composições, em teoria os valores seriam de 
90% e 80%, o que não foi observado. Isso pode ter ocorrido devido as prováveis 
contaminações da amostra, haja visto que o número de interferentes no resultado geral 
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deste método correspondeu a aproximadamente 7,3%. O que não aconteceu para o Fe, 
que ao contrário do Al, teve um excesso de aproximadamente 29% e 7,9% nas amostras 
com 20% e 10%, respectivamente. Vale enfatizar que a análise de FRX é apenas semi-
quatitativa e necessita fazer medidas de ICP para confirmar as informações inseridas e 
obter resultados mais representativos. 

Testes catalíticos 

    O objetivo principal da presente pesquisa é avaliar a qualidade/quantidade na 
conversão do glicerol a acetol. Os testes catalíticos apresentaram, em grande parte, 
respostas satisfatórias. Partindo do ponto de que foram retiradas cinco alíquotas em 
diferentes tempos (60, 120, 180, 240 e 360 min) e pesadas ao final de cada tempo, 

visando obter informações sobre o balanço de massa.  

    Esses testes envolvem uma série de variáveis, desde o fluxo de glicerol que passa 
pela bomba, até a temperatura que envolve o sistema, seja durante o pré-tratamento ou 
na própria reação. Neste caso, como já informado, a temperatura usada foi de 350°C. 
Para uma temperatura como a que foi utilizada, a probabilidade de craqueamento das 
moléculas é alta, o que de fato ocorreu. Portanto mesmo com as técnicas para 
caracterização realizadas, não foi acordado com exatidão quais produtos estariam 
sendo formados. De acordo com a literatura, foi possível a identificação das moléculas 
de hidroxiacetona (acetol), 1,2-propanodiol, bem como, porcentagens de ácido 
propanoico e acético. Dessa forma foi preferível utilizar uma notação baseada em 
produtos leves e pesados. 

    Tomando como base o padrão utilizado, n-butanol, é visto que o acetol é observado 
nos resultados do CG-MS em uma faixa de 2-3 minutos. De acordo com distribuição 
realizada, os produtos leves vão de 0 a 4,5 minutos, enquanto os pesados 4,5 a 17 
minutos. Logo, o acetol é considerado um produto leve. 

    Realizadas as transformações foi possível calcular a conversão do glicerol e também 
a seletividade para os produtos leves e pesados. Para se chegar aos resultados utilizou-
se as equações 1, 2 e 3, indicadas na metodologia. As respostas obtidas são 
representadas nas Tabela 2. 

    Portanto, a partir da Tabela 2 é possível observar que os catalisadores usados 
obtiveram boa resposta para a conversão do glicerol, e que a porcentagem de 
seletividade foi maior para os produtos leves. Isso ocorreu principalmente pelo fato do 
acetol se encaixar na faixa dos produtos leves, como já foi mencionado, ele é 
reconhecido em 2-3 minutos. Para confirmar tais suposições iremos realizar análises de 
CG-MS em trabalhos futuros, o qual será possível calcular a seletividade específica para 
cada produto. 

    Por fim, os resultados mostram que o cobre é o principal sítio ativo e que os demais 
óxidos desempenha um papel secundário no processo, considerando que a seletividade 

melhorou significativamente para os sólidos contendo Cu.  

  

 
Conclusão 
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    Neste trabalho óxidos de ferro e alumínio foram sintetizados pelo método dos 
precursores poliméricos e por meio de impregnação via ponto úmido, e testados como 
catalisadores na reação de conversão do glicerol a acetol em fase gasosa. A atividade 
e a seletividade a acetol aumentaram com o acréscimo do teor de cobre, o que pode 
ser comprovado junto aos resultados de conversão do glicerol com as amostras de 
Fe10Al90Cu e Fe20Al80Cu. Desta forma, o componente usado como suporte e o teor 
de cobre afetam no desempenho catalítico. 

    Apesar da transformação do glicerol em hidroxiacetona via catálise heterogênea ser 
um processo bastante interessante, o desenvolvimento de novas pesquisas que 
possibilitem a conversão do glicerol em hidroxiacetona e posteriormente em outros 
bioprodutos de elevado valor agregado dentro do mesmo ciclo reacional permanece um 
desafio a ser explorado. Como perspectiva futura, espera-se que novos testes e 
sínteses sejam realizados, a fim de propiciar uma melhor interpretação dos resultados 

usando técnicas mais específicas como o CG-MS. 
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Figura 1 - Uso do glicerol na indústria. 

 

 

Figura 2 - Produtos oriundo de reações com o glicerol. 
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Figura 3 - Esquema catalítico utilizado. 

 

 

Figura 4 - Difratograma das amostras de Fe10Al90, Fe10Al90Cu, Fe20Al80 e 
Fe20Al80Cu. 
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Figura 5 - Análises de MEV para as amostras. Fe10Al90 (A e B), Fe10Al90Cu(C e D), 
Fe20Al80(E e F) e Fe20Al80Cu(G e H). 

 

 

Figura 6 - Resultados dos TPRs das amostras. 
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Tabela 1 - Resultados dos FRXs para as amostras. 

 

 

Tabela 2 - Conversão e seletividade das amostras. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistemas de pasta de cimento com curto período de 

transição para aplicação em poços petrolíferos com risco de migração de gás. 

Resumo 

 

A avaliação de pastas de cimento para uso em poços de petróleo quanto a sua 
resistência à migração de gás é feita por testes em simuladores em escala de laboratório 
e/ou pela medida de propriedades individuais da pasta. A adição de polímeros 
normalmente afeta o comportamento reológico das pastas de cimento e somente se as 
propriedades reológicas da pasta forem bem caracterizadas, a perda de carga e o 
regime de fluxo podem ser prognosticados corretamente. Desta forma, este trabalho 
tem como objetivo estudar a influência da adição da Poliuretana (PU), como aditivo 
alternativo, em sistemas de pastas de cimento para combate à migração de gás.Foram 
realizados testes de reologia e filtrado API para avaliar os parâmetros reológicos e de 
filtração de pastas de cimento com adição de PU, contendo concentrações de 
poliuretana desde 0 até 0,5% BWOC, variando suas densidades entre 15,0 a 15,5lb/gal. 
Os resultados mostraram que as formulações aditivadas com PU foram promissoras 
para aplicação em pastas de cimentos, apresentando melhor estabilidade em sua 
caracterização, comprovando um agente que aumenta a tixotropia, diminui a cinética da 
hidratação da amostra, além de apresentar resultados de volume de filtrado inferiores a 
50 mL/API. Este comportamento está relacionado à reação da poliuretana com o C3A - 
produto de hidratação inicial do cimento, responsável pelas propriedades reológicas da 
pasta, acelerando o processo de pega, o que diminui a fluidez. 

 
 
Palavras-chave: Migração de gás; Poliuretana; Pastas de cimento 

TITLE: Development of cement slurries systems with a short transition period for 

application in oil wells with risk of gas migration. 

Abstract 

The evaluation of cement slurries for use into oil wells as to their resistance to gas 
migration is done by tests in laboratory scale simulators and/or by measuring the 
individual properties of the slurry. The addition of polymers normally affects the 
rheological behavior of cement slurries and only if the rheological properties of the slurry 
are well characterized can the pressure loss and flow regime be correctly predicted. 
Thus, this work aims to study the influence of the addition of Polyurethane (PU) as 
alternative additive in cement slurry systems to prevent gas migration. Rheology and API 
filtering tests were performed to evaluate the rheological and fluid loss parameters of 
cement slurries with PU addition, containing polyurethane concentrations from 0 to 0.5% 
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BWOC, with range their densities from 15.0 to 15.5lb/gal. The results showed that the 
additive formulations with PU were promising for application in cement pastes, 
presenting better stability in its characterization, proving an agent that increases 
thixotropy, decreases the hydration kinetics of the sample, besides presenting results of 
filtrate volume less than to 50 mL/API. This behavior is related to the reaction of the 
polyurethane with the C3A - initial hydration product of the cement, responsible for the 
rheological properties of the paste, accelerating the process of handling, which 
decreases the fluidity. 
 
Keywords: Gas migration; Polyurethane; Cement slurries 

Introdução 

 
 
A migração de gás durante a cimentação é um dos principais problemas da engenharia 
de poços de petróleo. Sua ocorrência pode causar desde problemas pouco severos até 
a perda de controle do poço após a cimentação (NUNES, 2014). Dentre as teorias que 
tentam explicar os mecanismos para a ocorrência de migração de gás, a mais aceita é 
que a formação de uma estrutura gelificada é responsável pela queda de pressão 
hidrostática na coluna de cimento, resultando em um fluxo de gás. Porém, há relatos de 
pastas com rápido desenvolvimento da força gel que permitiram a passagem de gás em 
testes de simulação de fluxo gás (ROGERS; DILLENBECK; EID, 2004). 
 
A migração pelo anular não é um problema inerente apenas a revestimentos 
posicionados em pequenas profundidades, mas também em operações que envolvam 
a utilização de colunas de trabalho ou de produção em poços perfurados em terra 
(onshore) ou no mar (offshore). Porém, o maior risco, de fato, é a migração de gás atrás 
do revestimento condutor ou revestimento de superfície porque, devido a pouca 
profundidade, o gás pode atingir a superfície dentro de poucas horas (BONETT e 
PAFITIS, 1996). Intervenções para interromper o fluxo de gás pelo anular são difíceis 
de serem implantadas, por isso evitar que ela aconteça é a melhor maneira de promover 
a segurança e proteger o ambiente (MARTINEZ e MACDONALD, 1980). 
 
As falhas que podem gerar a migração de gás estão associadas à perda de filtrado, 
desenvolvimento de força gel, retração química durante a hidratação do cimento e 
assentamento de obturadores mecânicos que isolam a transmissão da pressão 
hidrostática. Em relação ao momento da sua ocorrência durante a operação de 
cimentação, a migração de gás foi dividida em três tipos: imediata, de curto prazo e de 
longo prazo (NELSON, 2006). Sabe-se que partículas de látex se concentram em 
espaços vazios gerados no cimento no momento da pega. Um dos látex mais 
promissores é a Poliuretana (PU) que já foi estudada como controlador de filtrado, e tem 
potencial para impedir a migração de gás pelo bloqueio da matriz da pasta de cimento 
quando da transição de líquido para sólido. 
 
Outro aspecto diz respeito a adição de polímero em pastas de cimento, Petrie (2002) 
destaca que o cimento modificado por polímeros resulta em propriedades físicas 
superiores comparadas com cimento não modificado, uma vez que este material age 
como uma barreira à propagação de trincas desenvolvidas sob tensão. Esses minerais 
e polímeros podem afetar significamente a reologia da pasta de cimento. Tal 
propriedade reológica de pastas de cimento fresca são muito interessantes devidos sua 
influência na consistência e trabalhabilidade do cimento (Aiad et al., 2003) 
 
Para uma boa pasta de cimento ser aplicada em operação de cimentação ela deve 
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apresentar baixa viscosidade, não gelificar quando estática, manter consistência o mais 
constante possível até a ocorrência da pega, ter baixa perda de filtrado, sem o efeito de 
separação de água livre ou decantação de sólidos (VUK et al(2000); 
HALLIBURTON(1998)). 
 
De acordo com Thomas (2001) e Nelson &Guillot (2006) os polímeros têm diversas 
formas de atuação quando misturados ao cimento. Dentre as suas aplicações 
destacam-se como aceleradores de pega, retardadores de pega, plastificantes, 
superplastificantes, espumantes, antiespumantes, impermeabilizantes, estendedores, 
dispersantes, controladores de filtrado, etc. O mecanismo sistemático que geralmente 
ocorre na adição de polímeros é devido a interação com os principais elementos 
constituintes do cimento, como silicatos e aluminatos durante a reação dos produtos de 
hidratação. O aditivo polimérico também é de grande relevância no estudo da 
degradação do material, uma vez que tendem a aumentar durabilidade. 
 
Metodologia 

 

Os ensaios reológicos e de medidas de volume de filtrado foram realizados de acordo 
com a norma API,segundo API Spec 10: API SPEC 10A – Specifications for 
CementsandMaterials for WellCementing e API SPEC 10B – RecommendedPractice for 
testingWellCements. Foram formuladas pastas com dois valores de densidade 15,0 e 
15,5 lb/gal, utilizando o cimento Portland classe G e concentrações de poliuretana, dada 
em percentagem por peso do cimento (BWOC), desde 0 até 0,5%. Suas composições 
estão descritas na Tabela 1. As pastas foram elaboradas para verificar a provável 
eficiência do aditivo polimérico na prevenção da migração de gás através dos ensaios 
reológicos e controle de filtrado. 

Tabela 1. Composições das pastas formuladas variando a concentração de poliuretana 
e controlador. 

No momento anterior ao teste de reologia as pastas são postas no consistômetro 
atmosférico a partir da temperatura de 26,7°C (80°F) até a temperatura do teste no 
intervalo de 20 minutos. O comportamento reológico das pastas frescas de cimento 
Portland foi avaliado através da determinação dos parâmetros reológicos (viscosidade 
plástica, limite de escoamento, gel inicial e gel final, índice de comportamento e índice 
de consistência), de acordo com as normas M-1 Determinação das Propriedades 
Reológicas e da Força Gel de Pasta de Cimento através de um Viscosímetro Rotativo 
(API SPEC 10A, 1995) e NBR 9830 (1993).As pastas foram vertidas imediatamente para 
o copo do viscosímetro onde se efetuou as leituras de deflexão na rotação de 3, 6, 10, 
20, 60, 100, 200 e 300 rpm. Em seguida foram feitas as medidas para obtenção da força 
gel das pastaspara se ter conhecimento do grau de tixotropia das pastas formuladas. 

Os parâmetros reológicos das pastas foram calculadas através da equação 1, para 

fluidos de comportamento Binghamiano: 

Na determinação de filtrado as pastas formuladas foram preparadas e homogeneizadas. 
Em seguida, a pasta foi colocada em uma célula do Filtro-prensa FannHPHT série 387. 
Para os testes de filtrado que atingiu o período de tempo final de trinta minutos, a perda 
de fluido foi calculada multiplicando-se por dois o volume de fluido coletado durante o 
teste. Para os testes que apresentaram desidratação da pasta em um período de tempo 
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inferior a 30 min, extrapolou-se o volume de filtrado para um tempo igual a 30 min, 
mediante a equação 2: 

Onde: 

Q30- Perda de fluido estipulado a um tempo de 30 min, em centímetros cúbicos (ou mL); 

Qt- Volume de fluido coletado até o momento “t” da desidratação, em centímetro cúbico 
(ou mL); 

t - Tempo em que ocorreu a desidratação (final do teste), em minutos. 

 
Resultados e Discussões 

 

A tabela 2 traz os valores dos parâmetros reológicos e volume de filtrado de todas as 
formulações. Foi observado que, com o aumento da concentração da PU, ocorre um 
acréscimo nos valores da viscosidade plástica. O aumento da viscosidade pode estar 
relacionado com a interação entre as longas cadeias químicas da PU que se interligam 
umas com as outras, emaranhando-se e produzindo interações físicas e químicas 

formando uma grande rede tridimensional (MACHADO, 2002). 

Os resultados descritos na Tabela 2 mostram que a presença da poliuretana melhora o 
controle de filtrado das pastas. Esse fato é devido à formação de uma rede polimérica 
na matriz de cimento, impedindo o fluxo da água. 

A tensão de cisalhamento aumenta consideravelmente com o aumento da concentração 
da PU. De acordo com a figura 1, podemos observar esse comportamento que é típico 
de um fluido Binghamiano (suspensões diluídas de sólidos em líquidos do tipo 
cimento/látex), ou seja, há um aumento da tensão de cisalhamento em conseqüência 
do aumento da viscosidade plástica da pasta de cimento. Isso se deve a influência do 
polímero na microestrutura da pasta, pois o látex PU reage com o C3A, que é o produto 
de hidratação inicial responsável pelas propriedades reológicas das pastas de cimento, 
diminuindo a fluidez e aumentando a viscosidade plástica da mesma. 

Os resultados obtidos mostraram que, com o aumento da concentração de poliuretana 
acima de 10% houve um aumento da viscosidade plástica e do limite de escoamento. 
De acordo com ALLAN (1997), os látex que possuem efeito retardante e controladores 
de fluidos tendem a aumentar a viscosidade da pasta e consequentemente, aumentar o 
limite de escoamento, podendo tornar a pasta tixotrópica. 

Com relação ao limite de escoamento, observou-se que a pasta contendo 5% do látex 
PU e 0,1% do controlador apresentaram comportamentos diferentes das outras pastas 
com PU. Nessa concentração, apenas uma pequena quantidade de polímero é 
aprisionada pela reação com os álcalis do cimento, enquanto que o restante forma um 

sobrenadante por repulsão eletrostática. 

Uma melhor visualização dos resultados de Viscosidade Plástica (VP) e Limite de 
Escoamento (LE) podem ser observadas no gráfico da Figura 2. 
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A altura do reboco, formado durante o ensaio de controle de filtrado, é inversamente 
proporcional a concentração da PU. A impermeabilização do reboco torna-se mais 
efetiva quando a concentração do polímero é aumentada. Este fato é explicado pela 
rápida formação do reboco, o que justifica a pouca quantidade de fluido perdido durante 
os ensaios. 

Conforme a Figura 3observa-se que, com o aumento da concentração do polímero 
ocorre redução do volume de filtrado. Esta redução se deu em função do bloqueio das 
redes poliméricas formado pela deposição do polímero nos espaços vazios entre os 
grãos de cimento, o que dificultou o fluxo da água nas pastas de cimento (Ohama, 1998). 

Nos estudos da influência do látex no controle de filtrado realizados por CHILDS e 
BURKHALTER (1992), GOPALKIRSHNAN (1993), SILVA (2004), MICHAUX et al 
(2006), é comprovada a eficiência do látex na microestrutura do cimento, resultando em 
excelentes volumes de filtrados. O comportamento observado é que, o aumento da 
concentração implica em baixo volume de filtrado, que é explicado pela formação de 
filmes sobre os grãos de cimento, impedindo a migração e o fluxo da água. Além desse 
fenômeno, o mesmo provoca ação direta na cinética de hidratação da pasta, formando 
novas fases organometálicas (SILVA e MONTEIRO, 2005) 

Para uma operação de cimentação, o volume de filtrado ideal está em um valor inferior 
a 100 ml. Dessa forma, os resultados obtidos a partir da caracterização de pastas de 
cimento contendo poliuretana mostraram que o aditivo é um eficiente controlador de 
filtrado. Assim, as composições de pasta aplicáveis para essa operação seriam aquelas 
acima de 10% de PU. Por outro viés,também foi observado que a possibilidade de 
formular uma pasta com um menor teor de PU e adicionar pequena quantidade de 
controlador de filtrado, utilizada como uma alternativa para otimização. 

 
Conclusão 

 

O estudo realizado neste trabalho representa uma iniciativa de formular pastas de 
cimento Portland classe G com o efeito da adição de uma dispersão aquosa de 
Poliuretana em diferentes concentrações que ofereçam melhorias nas propriedades, 
como controle de filtrado e comportamento reológico, e estas melhorias fazem da 
poliuretana um provável aditivo para à migração de gás. 

Tendo em vista os resultados obtidos, também conclui-se que: 

• A poliuretana mostrou desempenho satisfatório alterando o comportamento 
reológico e o volume de filtrado das pastas formuladas; 

• Com relação ao comportamento reológico, foi observado que aumentando a 
concentração da PU ocorreu um aumento nos valores da viscosidade plástica, 
fato esse devido o polímero reagir rapidamente com o C3A; 

• No limite de escoamento, nenhuma das pastas apresentou resultados dentro do 
estabelecido pela norma NBR 9830:1993. Entretanto, deve-se considerar que 
essa norma é para uma pasta contendo apenas cimento/água, e que qualquer 
aditivo adicionado à pasta modifica suas propriedades reológicas; 
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• Houve redução do volume de filtrado mediante o aumento do percentual da 
poliuretana, isso se deve ao polímero formar uma rede polimérica na matriz do 

cimento. 
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figura 2 
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figura 3 

 

 

equação 1 

 

 

equação 2 
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TÍTULO: Modelagem de filmes finos de estanato de bário fluoretado (BaSnO3:F) por 

meio da Química Quântica Computacional 

Resumo 

 

O estanato de bário (BaSnO3) é um óxido da família das perovskitas, que compreendem 
uma larga gama de materiais com aplicações em células solares, catálise, sensores de 
gases e pressão, células de memória, eletrônica, spintrônica, entre outras. Os avanços 
no desenvolvimento de dispositivos miniaturizados a base de óxidos com estrutura 
perovskita têm impulsionado os estudos da estrutura de superfícies e propriedades 
eletrônicas desses materiais a nível teórico e experimental. Para quase todas as 
aplicações citadas, a forma mais representativa desses materiais são na forma de 
fillmes finos nanoestruturados. O aprimoramento de materiais para uma determinada 
aplicação requer o controle de fase, de morfologia, de dopantes, da estrutura eletrônica 
e do controle de defeitos pontuais, numa abordagem conhecida como Engenharia de 
Defeitos. Assim, no presente trabalho buscou-se simular computacionalmente, ao nível 
da Teoria do Funcional da Densiade (DFT), filmes finos de estanato de bário dopados 
com flúor (BaSnO3−δ:F) visando a compreensão quanto à estrutura, morfologia e 
estrutura eletrônica voltados à aplicações integradas de sensoriamento de gases (O2, 
N2 e NO) e fotocatálise. Em comparação ao BaSnO3 não dopado, os cálculos iniciais 
demonstraram que os filmes finos do material fluoretado apresentaram-se mais 
promissores à aplicações como sensores, devido à maior sensibilidade e seletividade 

do gás NO. 

 
 
Palavras-chave: BaSnO3. Sensoriamento de gases. Filmes finos. DFT 

TITLE: Modeling of thin films of fluoride barium stannate (BaSnO3: F) using 

Computational Quantum Chemistry 

Abstract 

 

Barium stannate (BaSnO3) is an oxide of the perovskite family, which comprises a wide 
range of materials with applications in solar cells, catalysis, gas and pressure sensors, 
memory cells, electronics, spintronics, among others. The advances in the development 
of miniaturized devices based on oxides with perovskite structure have driven the studies 
of the surface structure and electronic properties of these materials at the theoretical and 
experimental level. For almost all the applications mentioned, the most representative 
form of these materials is in the form of nanostructured thin films. The improvement of 
materials for a given application requires the control of phase, morphology, dopants 
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amount, electronic structure and the control of specific defects, in an approach known 
as Defect Engineering. Thus, in the present work, we sought to simulate, at the level of 
Density Functional Theory (DFT), fluorine doped thin films of barium stannate 
(BaSnO3−δ:F) aiming at understanding the structure, morphology and electronic 
structure focused on integrated gas sensing (O2, N2 and NO) and photocatalysis 
applications. In comparison to non-doped BaSnO3, the initial calculations showed that 
thin films of F-doped material were more promising for applications as gas sensors, due 
to the greater sensitivity and selectivity of NO molecules. 

 
 

Keywords: BaSnO3. Gas sensing. Thin films. DFT 

Introdução 

O estanato de bário (BaSnO3), ou BSO, é um óxido com estrutura perovskita cúbica 
com propriedade semicondutora do tipo n de band gap largo (3.4 eV). É estável até 1000 
ºC, conferindo-lhe uma ampla faixa de estabilidade térmica (CERDÀ et al., 2002). 

As principais aplicações do estanato de bário são como capacitor termicamente estável, 
sensor de umidade, sensor de inúmeros gases (SO2, NO, CH4, entre outros), sensor 
químico, e condutor transparente de alto desempenho (SEYFI; BAGHALHA; 
KAZEMIAN, 2009). 

Os estanatos do tipo peroksvita são materiais muito utilizado, dos quais apresentam 
propriedades dielétricas atrativas, como na aplicação das baterias de lítio (N., SHAJU, 
et al., 2002) e sensores de gás (AZAD et al., 1999). Na Figura 1 é possível observar 
uma célula unitária do BaSnO3, como a posição destes íons presente na estrutura. 

A detecção de gases é importante para a monitorização da poluição ambiental, como a 
segurança pública e saúde de toda a humanidade. Por exemplo, podemos citar o SnO2 
(dióxido de estanho). O SnO2 é um dos materiais mais estudado atualmente devido a 
sua detecção em inúmeros gases, como sendo um bom sensor semicondutor resistivo 
com base na alteração da condutividade elétrica associada a proporção da 
concentração do gás (AHMARUZZAMAN; MOHANTA, 2016). 

O motivo de estudos referentes ao SnO2 está associado à capacidade deste material 
em altas temperaturas formarem reações reversíveis de oxidação com substâncias 
gasosas, envolvendo íons negativos de oxigênio (ABRUZZI, 2017; LICZNERSKI, 2004). 

O mecanismo de sensoriamento de gases para a detecção do gás estão sendo 
aplicados nos dias hodiernos em indústrias química, alimentícias, farmacêutica e em 
laboratórios. (CERDÀ et. al. 2002). Este mecanismo quando aplicados em condições 
favoráveis de atmosfera, a superfície deste óxido adsorve o oxigênio externo, afim de 
igualar com o número de coordenação da estrutura do cristal. A medida que ocorre a 
adsorção deste gás na superfície do óxido, ocorre a retirada de elétrons da banda de 
condução, formando uma concentração de carga no local da região, conforme a 
Equação 1 (ABRUZZI, 2017; GASPARETTI, 2007). 

Quando aplicado a uma espécie gasosa (agente redutor), a superfície do SnO2 vai 
adsorver as moléculas de gases, afim de gerar uma oxidação, causando uma dispersão 
dos elétrons retidos pelo oxigênio que estava adsorvido. Com isso, gera uma reação 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4439 

 

química entre o oxigênio e o gás redutor, conforme a Equação 2, os elétrons retidos 
são agora liberados e alcança a banda de condução do semicondutor, melhorando a 
transição destes elétrons no meio, afim de diminuir a resistencia elétrica do gás sensor 
(ABRUZZI, 2017; GASPARETTI, 2007). 

 
Metodologia 

 

Todos os cálculos foram realizados por meio de programas computacionais ao nível da 
Teoria do Funcional da Densidade (DFT) considerando a correta periodicidade dos 
sistemas em bulk (3D) e slab (2D). O Programa CRYSTAL17 (DOVESI et. al., 2017) foi 
utilizado nos cálculos de otimização e frequência dos materiais em bulk e filmes finos, 
enquanto as análises das funções de onda foram realizadas no com o programa 
PROPERTIES17 (DOVESI et. al., 2017). As propriedades sensoras de interação 
gás/superfícies foram analisadas com o programa QUANTUM ESPRESSO 
(GIANNOZZI et. al., 2017). Os programas Vesta (MOMMA; IZUMI, 2011) e Xcrysden 
(KOKALJ, 2014) foram utilizados para visualização das estruturas e resultados de 
análises eletrônicas do BaSnO3. A metodologia proposta pode ser sinteticamente 
dividida em 5 etapas: 

a) Definição do nível de cálculo: escolha de funções de base e funcionais DFT 
para a melhor descrição do BaSnO3: Nesta etapa foram avaliados diferentes 
funcionais DFT. Como o Crystal17 foi utilizado funções de base do tipo Gaussiana, fez-
se necessária a busca sistemática de bases. Para o bário e estânio foram utilizadas 
bases pseudo-potenciais, enquanto que para oxigênio foi utilizada bases all-eletron. 

b) Construção de filmes finos de BaSnO3: A construção dos filmes finos foram 
realizadas utilizando-se o modelo slab (de periodicidade 2D) a partir do bulk otimizado. 
Para isso, superfícies do material obtidas por secções em diferentes planos (hkl) do bulk 
foram relaxadas estruturalmente e a convergência com relação à espessura do slab 
foram checadas. 

c) Estudo dos defeitos pontuais nativos do BaSnO3 em bulk e superfícies: Foram 
estudadas os diferentes defeitos cristalinos em um sólido, tal qual os defeitos pontuais 
nativos do BaSnO3, como vacâncias neutras e carregadas de oxigênio. As modificações 
nas estruturas eletrônicas em função dos defeitos foram avaliadas por meio de 

estruturas de bandas, densidade de estados e densidade eletrônica. 

d) Busca dos sítios de dopagem com flúor, e propriedades dos sistemas dopados 
em bulk e superfícies: Nesta etapa foram investigados os principais sítios de 
substituição e dopagem do F em diferentes estados de spin no bulk e superfícies do 

BaSnO3. 

e) Modelagem dos filmes finos para sensoriamento de gases: Nesta etapa os 
conhecimentos teóricos acumulados sobre os filmes finos dopados permitiram a 
modelagem de sensor de gases, via adsorção dos gases O2, N2 e NO em sítios 

específicos e seletivos das superfícies do BaSnO3:F. 

 
Resultados e Discussões 
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Os parâmetros estruturais e energia de band-gap foram avaliadas com uma série de 
funcionais, com e sem dispersão, e são apresentados na Tabela 1. Após uma triagem 
de funcionais, as funções de base empregadas no estudo com o software Crystal v-17 
foram: pseudo potencials Ba HAYWSC 31/1 (sp/d) e Sn [ECP28MDF] 411/51 (sp/d); e 
all-electron O 8/411/1 (s/sp/d). 

Com base nas informações cristalográficas os três funcionais que melhor descrevem a 
estrutura do sólido foram: PBE0-SC-D3 (27.91 de fração de troca), PBESOL0 e PBE0-
D3. Para a descrição eletrônica, os três funcionais que resultaram em um band-gap mais 
próximo do valor experimental a 5K foram: B3LYP-SC-D3 (27.55 de fração de troca), 
PBE0-SC e PBE0-D3. Considerando que o sistema será dopado com flúor e nitrogênio, 
e que as adsorções necessitam da inclusão de um potencial de dispersão de Van der 
Waals, foi escolhido o funcional PBE0-D3 (com dispersão de Grimme, versão 3 
(GRIMME et. al., 2010), para que nenhuma correção adicional (sistema-dependente) 

seja necessária. 

Para fins de comparação, os funcionais PBE e PBESOL-D3 com o uso de funções de 
base do tipo ondas-planas no Quantum Espresso forneceram parâmetros de rede a = 
4.18 e 4.13 angstrom, respectivamente. A despeito dos baixos valores de band-gap 
previstos pelos funcionais GGA, o emprego de ondas-planas justifica-se em casos em 
que o grande número de átomos e a diminuição da simetria do sistema ocorram, como 
são os casos de filmes finos com gases adsorvidos. Há ainda uma vantagem nesta 
última metodologia que consiste na inexistência de erros de sobreposição de bases, 
comuns em bases do tipo GTO incompletas, o que torna possível reduzir o número de 
cálculos necessários para determinar as energias de adsorção. 

Para a construção dos filmes finos, foram incialmente analisadas as famílias de planos 
{hkl} cuja relação de Bragg (1/dhkl) possuísse menor valor, indicando as possíveis 

superfície de menor energia, como mostrado na Figura 2. 

As análises das energias de superfície e forma do cristal permitiram a seleção das faces 
(001) como mais relevantes para os estudos de atividade sensora. Os modelos são 
mostrados na Figura 3, em sua forma extendida (2D), (Fig.3A), e como facetas de uma 

nanopartícula (Fig.3B). 

Um outro fator importante para a atividade sensora de óxidos com metais redutíveis é a 
presença de defeitos pontuais nas superfícies, principalmente de vacâncias de oxigênio. 
A vacância mais comum em óxidos decorre da diminuição da pressão de O2, levando a 
vacância de oxigênio (VO). Para o oxigênio na rede do BaSnO3, observamos que todos 
os sítios são equivalentes para a primeira remoção. A partir da segunda vacância, deve-
se realizar uma análise combinatória e explorar as energias de todas as configurações. 
De forma geral, a equação química para a formação de uma vacância no BSO é 

mostrada na Equação 3. 

Na notação de Kröger-Vink (KROGER; VINK, 1956), conforme a Equação 4. 

Esses dois elétrons deixados pelo íon óxido, podem ficar localizados na cavidade 
deixada pelo átomo, formando um centro F, neutro, conforme a Equação 5, ou reduzir 
um estanho, de Sn(IV) para Sn(II), conforme a Equação 6 e/ou Equação 7. 
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Utilizando uma notação que explicita os poliedros nos quais o oxigênio a ser removido 
está coordenado, temos as duas simbologias, conforme a Equação 8 e Equação 9. 

Outras formas de compensar a vacância de oxigênio são com vacâncias de Ba e de Sn, 
formando os os chamados defeitos Schottky, mostradas nas Equações 10, 11 e 12. 

Estes defeitos consistem na retirada de uma fórmula mínima de BaO, SnO2 e BaSnO3, 
respectivamente. O resultado para cada célula com a vacância é um relaxamento 
estrutural dos poliedros em torno da Vo e a diferenciação dos estados do Sn(5c) com 
relação aos demais Sn(6c). 

A energia da formação da Vo por supercélula, é calculada com base nas energias da 
supercélula sem o defeito e da energia da molécula de oxigênio (em vez da energia do 

átomo de O isolado), dada pela Equação 13. 

Nessa equação, assumimos: Equação 14, onde desconsideramos a dependência do 
potencial com a pressão e temperatura. Há uma série de aproximações embutidas nesta 
equação, a começar pela limitação da DFT em calcular a energia da ligação O=O. Ainda, 
a energia descrita nesta equação refere-se à formação em T = 0. Para a energia de 
formação em T > 0, devemos obter as propriedades de estado dos sólidos e expressar 
o potencial do O2 em (p,T). 

Na Figura 4 são mostradas uma dessas configurações das vacâncias de oxigênio. 

Na busca dos sítios de dopagem com flúor, e propriedades dos sistemas dopados em 
bulk e superfícies, a equação química que descreve substituição simples, sem 
compensação de defeitos, do oxigênio pelo flúor na rede cristalina do BSO, conforme a 
Equação 15. 

A substituição de apenas um oxigênio por flúor em cada célula, levaria à formação de 
Sn(III), instável, conforme a Equação 16. 

Computacionalmente essa opção pode ser calculada, mas o elétron que reduziria o 
Sn(IV) para Sn(III) ficará delocalizado na rede, ocupando a banda de condução como 

se o sistema fosse “condutor”. 

Para que ocorra a compensação de cargas, pela notação de Kröger-Vink temos as 
sequintes possibilidades, mostradas nas Equações 17, 18 e 19. 

As equações químicas que descrevem cada uma das possibilidades de substituição 

acima com formação de vacância de Ba e Sn, são mostradas nas Equações 20 e 21. 

Com compensação de defeitos, a equação química para a substituição de O por F pode 
ser escrita de forma genérica utilizando os metais como referência, em que todo o 
oxigênio substituído saem como O2(g), conforme a Equação 22, ou tomando como 
referẽncia os óxidos de bário e estanho, onde Equação 23, gerando assim a Equação 
24. 

Para defeitos intersticiais, temos, no caso de apenas um flúor por célula unitária (sem 
compensação de cargas): Conforme a Equação 25, podendo ser observado pelo 

cálculo de bulk mostrado na Figura 5. 
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Para a modelagem dos filmes finos para sensoriamento de gases, consideramos as 
propriedades eletrônicas dos filmes finos da superfície (001), com terminações em [BaO] 

e [SnO2]. Suas isosuperfícies de densidade eletrônica são mostradas na Figura 6. 

Na superfície (001), foram ainda calculadas e realizados testes de acidez e basicidade 
de sítios de adsorção utilizando moléculas sonda o O2 e N2, onde observou-se que os 
sítios [SnO2] são mais básicos, sendo a localização preferencial para a adsorção de 
gases com elétrons n, e que podem participar de etapas de transferência de elétrons 
quando reduzidos por vacâncias de oxigênio ou dopagem com flúor, formando [SnO2]', 
mostradas na Figura 7. 

 

Conclusão 

 

Neste trabalho podemos concluir que a metodologia utilizada para o estudo do bulk e 
superfícies do BaSnO3:F apresentou resultados preliminares satisfatórios com relação 
à descrição estrutural e eletrônica, permitindo explorar o efeito das substituições 
aniônicas neste material sobre a adsorção dos gases O2, N2 e NO, com vistas à 
preparação de novos sensores de gases. O mecanismo de sensorriamento de gases é 
um processo que envolve o conhecimento da cinética de adsorção e a modificação 
eletrônica do material sensor, de modo que uma maior investigação faz-se necessária 
para o material em estudo. Assim, concluímos que o material proposto apresenta-se 
como um candidato promissor ao desenvolvimento de novos sensores de gases. 
Estudos adicionais são necessários para explorar o efeito da co-adsorção, a fim de 
determinar a seletividade e especificidade das superfícies para a adsorção dos gases, 
bem como a estabilidade térmica da matriz sólida, evitando a formação do gás flúor F2 

e desativação do sensor. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Posição dos íons na estrutura da perovskitas do tipo ABO3. Fonte: Elaborado 
pelo autor (2020). 
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Tabela 1: Parâmetro de rede e band gap com diferentes funcionais. Os desvios médios 
percentuais são mostrados em escala de cor, entre vermelho (máximo) e branco 

(mínimo). 
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Figura 2: Relação de Bragg e previsão teórica da forma do cristal de BaSnO3, onde 
apenas as superfícies (100), (110) e (111) são relevantes para a determinação do cristal 

de Wulff teórico. 

 

 

Figura 3: (A) Filme fino (001) extendido bidimensionalmente e (B) como a faceta mais 
exposta em uma nanopartícula de BaSnO3 

 

 

Figura 4: (A) Mapa de diferença de densidade eletrônica total (a+b) em torno do sítio da 
vacância de oxigênio no BaSnO3 e (B) mapa da diferença (a-b), mostrando a redução 
parcial dos Sn. 
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Figura 5: Isosuperfície de densidade eletrônica (alfa-beta) em torno do sítio de F 
intersticial no BaSnO3, mostrando que a introdução do flúor leva ao desbalanço de 

carga na rede. 

 

 

Figura 6: Densidade eletrônica e potencial eletrostático dos filmes finos (001) com 
terminação [BaO] e [SnO2]. 
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Figura 7: Modelos de adsorção nos slabs do BaSnO3 dopado com F na superfície (001), 
terminação [SnO2], com as moléculas (A) O2, (B,C) N2 adsorvido em duas posições, 

(D-F) NO adsorvido em sítios distintos. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DESOXIGENAÇÃO CATALÍTICA DE ÓLEO DE GIRASSOL 

NA PRESENÇA DE Mo/AlSBA-15 

Resumo 

Ao decorrer dos anos, os estudos acerca das questões ambientais têm conquistado 
cada vez mais o ramo da ciência. No entanto, ainda não foi alcançado o descarte por 
completo das fontes de energia de origem fóssil. Tendo em vista que existe uma grande 
emissão de gases nocivos resultantes dos combustíveis fósseis na atmosfera, há a 
necessidade da substituição parcial e ou total dos derivados do petróleo na matriz 
energética por fontes renováveis. Portanto, é de extrema importância seguir com o 
avanço de alternativas sustentáveis e com qualidade ambiental e que estejam dentro 
dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos responsáveis por este setor. Deste modo, 
foi abordado no presente trabalho o estudo na obtenção de hidrocarbonetos renováveis 
através do método de pirólise catalítica. Mais especificamente, a produção de 
combustível “drop in” por desoxigenação catalítica do óleo de girassol; síntese do 
catalisador Mo/AlSBA-15 pelos métodos hidrotérmico e impregnação via úmida; 
caracterização dos catalisadores obtidos; realização da pirólise térmica e termocatálitica 
no forno tubular e a avaliação na desoxigenação catalítica do óleo de girassol. Por fim, 
como resultado preliminar, foi obtido êxito na produção do catalisador AlSBA-15 através 
do método hidrotérmico, conforme apresentam os dados obtidos através das 
caracterizações por Difração de Raio-X (DRX) e Espectroscopia na Região do 
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) do catalisador calcinado e não 
calcinado. 

  

 
 

Palavras-chave: Biocombustíveis. Pirólise. Bioquerosene. Catalisador. SBA-15. 

TITLE: EVALUATION OF CATALYTIC DEOXYGENATION OF SUNFLOWER OIL IN 

THE PRESENCE OF Mo / AlSBA-15 

Abstract 

Over the years, studies on the environmental issue have increasingly conquered the field 
of science. However, it has not yet been fully discarded from fossil energy sources. 
Taking into account that there is a large emission of harmful gases from fossils in the 
atmosphere, it is necessary the partial and / or total replacement of petroleum products 
in the matrix energy with renewable sources. So it’s extremely important continue 
advancing with sustainable and quality alternatives that are within the parameters 
integrated by bodies responsible for this sector. Thus, the study on obtaining renewable 
hydrocarbons through the catalytic pyrolysis method was approached in the present 
work. More specifically, a dpo fuel production by catalytic deoxygenation of the oil 
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sunflower; the synthesis the Mo / AlSBA-15 catalyst by the methods hydrothermal and 
wet impregnation; characterization of catalysts obtained; performing thermal and 
thermocatalytic pyrolysis in a tubular oven and the evaluation of catalytic deoxygenation 
of sunflower oil. Lastly, as a preliminary result, it was completed in the production of the 
catalyst AlSBA-15 through the hydrothermal method, as shown in the data obtained 
through X-Ray Diffraction characterizations (XRD) and Transformed Infrared 
Spectroscopy (FTIR) of the calcined and non-calcined catalyst. 
 
Keywords: Biofuels. Pyrolysis. Biokerosene. Catalyst. SBA-15. 

Introdução 

No contexto ambiental atual, a utilização de combustíveis derivados de petróleo não 
aponta mais para uma alternativa viável para a sociedade. Os gases produzidos na 
queima deste produto são responsáveis por mais de quatro milhões de mortes 
prematuras pelo mundo (Biodieselbr, 2020). Um relatório publicado pelo centro de 
pesquisa sobre poluição e respectivos impactos (Centre for Research on Energy and 
Clean Air) e Greenpeace Southeast Asia (GSA) afirma que as crianças são as principais 
vítimas dos problemas de saúde causados pela emissão de gases provenientes da 
queima destes combustíveis, em torno de 400 mil mortes do total dos aproximados 
quatro milhões. Além destes fatores, são constatadas inúmeras doenças 
cardiorrespiratórias resultantes da poluição do ar causada por estes gases (Cruz et al., 
2020) . Isso torna a situação ainda mais preocupante, considerando as circunstâncias 
de pandemia vividas nos últimos meses. O vírus responsável por esse surto atual, 
Coronavírus (SARS-CoV-2), afeta principalmente as vias respiratórias. Em questões de 
saúde pública, há também a crise mundial decorrente desta pandemia, tornando mais 
urgente a reconstrução da economia mundial com investimentos verde (Ferroukhi, 
2020) . Uma vantagem é que, até 2050, 1,8 milhão de empregos podem ser gerados 
pelo Brasil com o investimento em renováveis no Brasil. A emissão de gases nocivos na 
atmosfera tem 2% da contribuição dos transportes aéreos, podendo alcançar 3% até o 
ano de 2050 (Betiolo et al., 2015) . Neste contexto, a utilização de fontes renováveis tem 
se mostrado uma alternativa eficaz em relação à expectativa de um futuro com menos 
poluentes na atmosfera terrestre (Leal, 2016) . Isso contribui na melhora da saúde 
pública, na geração de mais empregos, oportunidades tecnológicas e sociais. Diante do 
cenário apresentado, observa-se a importância do investimento em fontes renováveis 
de energia. E, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 
a expectativa para a introdução de combustíveis renováveis de aviação é com a 
contribuição de 30% até o ano de 2030 (Hari et al.,2015) . O presente trabalho tem como 
objetivo a produção de biocombustível para aviação através de um processo 
termocatalítico de pirólise, com a utilização de óleo de girassol na presença do 
catalisador Mo/Al-Sba-15. Para isso, torna-se necessário os estudos acerca destes 
meios alternativos através de fontes renováveis, especificamente para o setor aéreo. 

  

 

Metodologia 

 
No presente trabalho, foi sintetizado o material mesoporoso do tipo AlSba-15 (razão 
Si/Al = 50). Posteriormente, será realizada a impregnação do metal no material; Mo-
AlSba-15 (concentração de Mo = 4,8 e Mo = 12%). A metodologia utilizada para esta 
síntese foi baseado no trabalho adaptado de Zhao et al. (1998) , através do método 
hidrotérmico, sugerido pelo respectivo autor, com as devidas adaptações para a 
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adequação do material. Os reagentes utilizados para a obtenção da síntese foi a água 
destilada como solvente, o ácido clorídrico 37% (Sigma-Adrich) para tornar o meio ácido, 
o copolímero tribloco Pluronic 123 (PEO 20 PPO 70 PEO 20 ) da Sigma-Adrich como 
direcionador de estrutura, tetraetilortosilicato (TEOS, 98%, Sigma-Aldrich) para 
obtenção de Silício, heptamolibdato de amônio tetrahidratado [(NH4)6Mo7O24.4H2O] 
para obtenção do metal Molibdênio e pseudobohemita (Oxidróxido de Alumínio AlOOH, 
70% Al2O3, Sigma-Aldrich) como fonte de alumínio na síntese. 
3.1 – Síntese da AlSba-15 e obtenção do Mo/AlSba-15 
3.1.1 – AlSba-15 
A metodologia utilizada para a preparação da peneira molecular das seguintes etapas 
foi baseada no trabalho de Coutinho (2006): 1TEOS: 0,02Al2O3: 0,017P123: 5,7HCl: 
193H2O 
3.1.2 - Etapa 1 (obtenção do gel catalisador) 

− Uma mistura do direcionador orgânico (P123) em HCl diluído foi mantido sob 
aquecimento (aproximadamente 35°C) e agitação; 

− Em seguida, foi adicionada uma quantidade determinada de Oxidróxido de Alumínio 
(AlOOH) (razão Si/Al=50) e mantida por cerca de duas horas; 

− Após a dissolução completa do P123, foi adicionado tetraortosilicato (TEOS). Esta 
reação (com o pH=1) foi mantida na temperatura de 35°C e sob agitação por um período 
de 24 horas. 3.1.3 - Etapa 2 (formação da estrutura do catalisador) 

− Após o período de agitação, o gel formado foi submetido a um tratamento hidrotérmico. 
Neste processo, o gel foi armazenado em autoclaves de teflon e mantido em uma estufa 
(temperatura de 100°C) por um período de 48 horas. 
3.1.4 - Etapa 3 (separação do P123 do catalisador) 

− Na próxima etapa foi feita a separação do direcionador orgânico da estrutura. O gel 
foi submetido a uma lavagem com uma solução de ácido clorídrico (HCl) – 2% em 
volume – em etanol (EtOH). A solução utilizada torna o meio favorável para a separação 
da estrutura do direcionador orgânico; 

− Em seguida, o gel foi filtrado a vácuo. 
3.1.5 - Etapa 4 (remoção de resíduos do direcionador P123) 

− Após a etapa anterior, o gel foi mantido sob temperatura ambiente por um período de 
24 horas; 

− Após estar seco, a AlSBA-15 foi submetida a uma calcinação para a remoção total do 
P123 dos poros do material mesoporoso. Esteprocesso foi realizado em uma mufla 
(forno de aquecimento) na temperatura inicial ambiente até atingir 550°C (razão de 
aquecimento 1°C/min). As condições das etapas previamente mencionadas foram 
adaptadas do trabalho Souza (2019) . 
3.2 – Impregnação do metal Molibdênio na AlSba-15 
A técnica utilizada para a impregnação do metal Molibdênio no catalisador foi realizada 
através da técnica de gotejamento. 
3.2.1 - Etapa 1 (solubilização do sal) 
Para esta etapa, primeiramente foi utilizada uma solução aquosa de heptamolibdato de 
amônio tetrahidratado [NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 .4H 2 O] (Melo, 2018) . Foi calculada a massa 
do sal a fim de alcançar uma concentração final de 10% do metal Molibdênio no 
catalisador. 
3.2.2 - Etapa 2 (remoção da umidade da amostra) 
Posteriormente, o material obtido foi mantido por um período de duas horas na estufa 
com temperatura de 100°C, a fim de remover a umidade proveniente da etapa anterior 
(Melo, 2018) . 
3.2.3 - Etapa 3 (produção do óxido) 
Concluído este processo, o material foi armazenado em um processo de calcinação com 
taxa de aquecimento de 10°C/min, temperatura de 600°C por um período de duas horas 
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(Melo, 2018) . Por fim, os produtor obtidos foram AlSba-15 e Mo/AlSba-15. 
3.3 – Caracterização do catalisador 
3.3.1 – DRX 
As caracterizações por difração de raios-X (DRX) foram feitas nas amostras de AlSBA-
15 calcinada (C) e AlSBA-15 não calcinada (NC). Para este procedimento, foi utilizado 
o método do pó, o qual permite confirmar a formação da estrutura mesoporosa 
característica do SBA-15 (Melo, 2018) . Preliminarmente, a análise foi realizada em 
baixo ângulo entre 0,5° a 5,0° para ambas as amostras. Posteriormente, serão 
realizadas as caracterizações por DRX para a amostra Mo/AlSBA-15, para a 
identificação das fases cristalinas do óxido de molibdênio impregnado na respectiva 
amostra. As caracterizações foram realizadas no equipamento Bruker 2D Phaser 
equipado com um detector Lynxeye, radiação CuKα (λ= 1,54 A) com um filtro de Ni, 
corrente de 10mA e voltagem de 30kV. 
3.3.2 – FTIR 
Para a identificação qualitativa dos grupos funcionais inorgânicas atribuídos às 
frequências vibracionais, que estão presentes nos materiais mesoporosos do tipo SBA-
15, foram feitas caracterizações de Espectroscopia na região do infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) (Melo, 2018) . Este procedimento permitiu também a 
identificação dos grupos funcionais orgânicos presentes na estrutura do direcionador 
(P123) nos poros da amostra AlSba-15 não calcinada. Com esta análise, observou-se 
o desaparecimento de algumas bandas, indicando a eficiência na remoção do 
direcionador orgânico através da etapa de calcinação. Nas amostras calcinada e não 
calcinada, foram analisados os aspectos de absorção na região do infravermelho na 
faixa de 400-4000 cm -1 . A resolução foi de 4 cm -1 e número de scans igual a 32. As 
amostras passaram por três etapas de adaptação: 
Etapa 1: 
As amostras foram armazenadas em uma estufa a 200 °C por duas horas para a 
redução da umidade. 
Etapa 2: 
Em seguida, foi realizada a diluição das amostras em KBr na concentração de 
aproximadamente 2% em peso. 
Etapa 3: 
Na última etapa, as amostras foram submetidas a um processo de prensa hidráulica a 
fim de formar pastilhas. Posteriormente as pastilhas do catalisador foram analisadas em 
um espectrômetro de FTIR (SHIMADZU-IRAffinity). 
 
Resultados e Discussões 

 
4.1 – Caracterização dos catalisadores calcinado e não calcinado 

Para este capítulo, serão apresentados os resultados e discussões acerca das 
caracterizações realizadas na amostra AlSBA-15 nas condições calcinada e não 
calcinada. Para isto, serão analisadas e avaliadas as propriedades estruturais do 
catalisador obtido nas diferentes condições previamente mencionadas. 

4.1.1 – Difração de Raio-X (DRX) 

Na figura 1 obtivemos o difratograma em baixo ângulo (0,5° a 5,0°) do material AlSBA-
15 calcinado e não calcinado. A caracterização através do método DRX para o material 
calcinado foi utilizada a fim de constatar a estrutura hexagonal características dos 
catalisadores mesoporosos do tipo SBA-15, sugerida por Zhao et al. (1998) . 
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Observando os picos apresentados na figura 1, é possível verificar as reflexões no 
difratograma bem definidas, as quais apresentam índices de Miller iguais a 100, 110 e 
200, respectivamente. Estes índices configuram em uma estrutura altamente ordenada 
(simetria hexagonal – p6mm), e mesoporosa organizada. Estes resultados também 
podem ser encontrados no trabalho de Zhao e colaboradores (GAO et al., 2015). Para 
o material não calcinado, é possível observar que os índices destacados no difratograma 
apresentam uma estrutura correspondente ao material calcinado, isto é, não há 
deformação nem destruição nas características estruturais do AlSBA-15, configurando 
em uma organização estrutural regular. 

Figura 1: DRX em baixo ângulo das amostras AlSBA-15 calcinada e não calcinada. 

  

4.2 - Espectroscopia na Região do Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) 
Na figura 2 encontram-se os espectros de infravermelho 4000 e 400 cm -1 da AlSBA-15 
calcinada e não calcinada através da análise de Espectroscopia na Região do 
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Através da análise de FTIR será 
possível observar a eficiência da calcinação para a retirada do indicador orgânico no 
material AlASBA-15. Para isto, foram verificadas as frequências vibracionais referentes 
aos grupos funcionais orgânicos presentes no direcionador de estrutura utilizado (P123), 
através da obtenção dos espectros vibracionais de FTIR da amostra nas condições 
calcinada e não calcinada. 

  

Figura 2: FTIR das amostras AlSBA-15 calcinada e não calcinada. 

  

Os resultados da análise de FTIR (especificados na tabela 1) mostram eficiência na 
etapa de calcinação para a remoção do direcionador orgânico. Esta afirmação é 
observada através do desaparecimento dos picos referentes a presença do P123 (3380-
2900) após a calcinação feita na amostra. 

  

Tabela 1: Dados referentes às frequências vibracionais resultantes das interações intra 

e intermoleculares analisadas para os espectros de amostra de AlSBA-15 

  

  

 

Conclusão 

 
Ao analisar os resultados obtidos através das caracterizações do material sintetizado 
pelo método hidrotérmico AlSBA-15, é possível afirmar que a peneira molecular foi 
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obtida com êxito. Os padrões de difração de raios X (DRX) apresentaram resultados 
que confirmam uma estrutura hexagonal, altamente ordenada e mesoporosa organizada 
para o material calcinado. Ao analisar os resultados do material não calcinado, é 
possível observar uma estrutura compatível ao material calcinado, onde não há 
deformação em suas características estruturais da peneira molecular. 

Os picos resultantes da caracterização de Espectroscopia na Região do Infravermelho 
por Transformada de Fourier (FTIR) permitem observar as absorções características de 
materiais mesoporosos SBA-15. Também constam nos resultados o desaparecimento 
das bandas relacionadas ao direcionador orgânico P123 no material calcinado. 

 

Referências 

 
BIODIESELBR. Queima de combustíveis fósseis mata mais de 4 milhões de pessoas 
por ano. 13 de fevereiro de 2020. Disponível em: 
&lt;https://www.biodieselbr.com/noticias/meioambiente/saude/queima-de- 
combustiveis-fosseis-mata-mais-de-4-milhoes-de-pessoas-por-ano-130220&gt;. 
Acesso em: 14 ago de 2020. 

COUTINHO, A. C. S. L. S. Hidrodessulfurização de frações de petróleo sobre materiais 
nanoestruturados do tipo SBA-15 modificados com cobalto e molibdênio. 2006. 135f. 
Tese (Doutorado em ciências - Química) – Departamento de Química. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2006. 

BETIOLO, C. R.; ROCHA, G. C.; MACHADO, P. R. DE C. Iniciativas da aviação para 
redução das emissões de co 2 . 2015. Disponível em: 
&lt;http://dcabr.org.br/download/publicacoes- 
tecnicas/Iniciativas_da_Aviacao_para_Reducao_das_Emissoes_de_CO2.pdf&gt;. 
 
CRUZ, A. A.; ROSA, A. J. B.; ANCHIETA, B. D. O.; et al. Situação epidemiológica atual 
sobre os medicamentosas a respeito do novo coronavírus: uma revisão da literatura 
sobre farmacologia e formas de tratamento do covid- 19. Journal of Chemical 
Information and Modeling, v. 53, n. 9, p. 287, 2020. FERROUKHI, R. Outlook presents 
options to cut energy-related CO 2 emissions. International Renewable Energy Agency, 
2020. 

HARI, T. K.; YAAKOB, Z.; BINITHA, N. N. Aviation biofuel from renewable resources: 
Routes, opportunities and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 
42, p. 1234–1244, 2015. Elsevier. Disponível em: 
&lt;http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.095&gt;. . LEAL, A. A. Biocombustível na 
aviação: progressos e desafios. Revista Brasileira de Ergonomia, v. 9, n. 2, p. 10, 2016. 
Disponível em: 
&lt;https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.aberg 
o.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revis 
ta/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ 
ae/article/view/106&gt;. . 

MELO, G. S. DE. Produção de hidrocarbonetos renováveis a partir da desoxigenação 
catalítica do óleo de macaúba (acrocomia aculeata) utilizando os materiais 
mesoporosos AlSBA-15 e Mo/AlSBA-15. Dissertação. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, 2018. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4458 

 

SOUZA, T. T. DE. Estudo Térmico e Termocatalítico do Óleo de Licuri (Syagrus 
coronata) utilizando SBA-15 para a obtenção de Bioenergia. Dissertação. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2019. 

ZHAO, D.; FENG, J.; HUO, Q.; et al. Triblock copolymer syntheses of mesoporous silica 
with periodic 50 to 300 angstrom pores. Science, v. 279, n. 5350, p. 548–552, 1998. 

  

 
Anexos 

 

 

FIGURA 1 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4459 

 

 

FIGURA 2 
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TÍTULO: Estudos de desreplicação de extratos orgânicos bioativos, obtidos de 

organismos marinhos do nordeste do Brasil. 

Resumo 

 

O presente plano de trabalho teve como objetivo investigar a composição química do 
extrato butanólico da esponja marinha Agelas dispar, coletada na costa litorânea do 
Nordeste do Brasil, haja vista que o litoral é praticamente inexplorado neste aspecto. O 
estudo foi realizado utilizando-se técnicas clássicas de cromatografias (cromatografia 
em gel de sílica, exclusão molecular, CLAE), enquanto que a identificação estrutural dos 
compostos foi possível através da análise de dados de Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência, acoplada a Espectrometria de Massas (CLAE-EM). A análise de dos seus 
espectros de massa, em conjunto com o banco de dados GNPS, possibilitou a 
identificação de duas moléculas bromadas, que devem estar presentes no extrato bruto. 

 
 
Palavras-chave: derreplicação; Agelas-dispar; Cromatografia; Espectrometria de 

massas. 

TITLE: Dereplication studies of bioactive organic extracts, collection of marine organisms 

from northeast Brazil. 

Abstract 

 

The present work plan aimed to investigate the chemical composition of the butanolic 
extract of the marine sponge Agelas dispar, collected on the coast of Northeast Brazil, 
given that the coast is practically unexplored in this respect. The study was carried out 
using classical chromatography techniques (silica gel chromatography, molecular 
exclusion, HPLC), while the structural identification of the compounds was possible 
through the analysis of High Performance Liquid Chromatography data, coupled with 
Mass Spectrometry (CLAE-EM). The analysis of its mass spectra, together with the 
GNPS database, made it possible to identify two brominated molecules, which must be 

present in the crude extract. 

 
 
Keywords: dereplication, agelas-dispar, chromatography, mass spectrometry. 
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O oceano cobre mais de 71% da superfície da Terra e constitui mais de 90% do espaço 
habitável do planeta. Estima-se que 50% a 80% de toda a vida na Terra reside no 
oceano e abriga 32 dos 33 filos de animais conhecidos, 15 dos quais são 
exclusivamente marinhos[1]. Os produtos naturais marinhos representam uma vasta 
fonte potencial de novos fármacos com estruturas diversas e muitas vezes únicas, 
muitas associadas a propriedades biológicas interessantes. Entre as propriedades 
relatadas para diferentes produtos naturais marinhos são muito diversas: toxicidade, 
antiviral, antibacteriana, antimalárica e antifúngica atividade antitumoral, anti-
inflamatória, analgésica, hipocolesterolêmica e hipolipidêmica[2]. A primeira descoberta 
notável de compostos biologicamente ativos de fontes marinhas foi o isolamento dos 
Cnucleosídeos spongouridina e esongotimidina da esponja caribenha Cryptotheca 
crypta no início dos anos 50, verificando-se que esses compostos possuíam atividade 
antiviral[3]. 

O interessante na biologia e na química de esponjas é que apesar de anos de estudo, 
ainda continua-se notificando espécies novas que podem ser encontradas pelos corais 
do mundo todo[4]. Entre os alcaloides de origem marinha, os bromopirrólicos se 
destacam por constituírem uma família de alcaloides únicos marinhos e os quais são 
amplamente distribuídos em esponjas do mar pertencentes ao gênero Agelas, Axinella, 
Acanthella, Pseudoaxinyssa e Hymeniacidon. As esponjas marinhas são conhecidas 
por serem fontes importantes dessa classe fascinante de alcalóides, que se destacam 
tanto pela sua diversidade e originalidade estrutural quanto pela riqueza de atividades 
farmacológicas[5]. 

A identificação de metabólitos em matrizes biológicas complexas é desafiadora devido 
à presença de uma grande variedade de moléculas que potencialmente interferem na 
detecção. Para complicar ainda mais as coisas, os metabólitos são estruturalmente 
diversos e frequentemente estão presentes em concentrações relativamente baixas[6]. 
A espectrometria de massa (EM) experimentou grandes avanços instrumentais nos 
últimos dez anos. O progresso nas técnicas de ionização e precisão da massa, levou ao 
uso rotineiro com instruções fáceis de operar e manter instrumentos, tornando essa 
ferramenta analítica acessível a uma comunidade mais ampla de cientistas. A facilidade 
de uso, a sensibilidade e a robustez combinadas com custos razoáveis de 
instrumentação levaram os investigadores de PN a adotarem espectrometria de massa 
para uso diário em laboratório[7]. Atualmente, a espectrometria de massa pode ser 
conectada a outras técnicas de separação, como HPLC e LC-MS, também sendo 
comum realizar análises de EM para materiais purificados ou conjugados sintéticos, sem 
o uso de um procedimento de separação[8]. 

O filo Porifera inclui aproximadamente 8350 espécies válidas conhecidas 
mundialmente[9]. Destas, 443 espécies foram identificadas no Brasil. As esponjas 
brasileiras compreendem, portanto, aproximadamente 5,3% da diversidade de Porifera. 
Nos últimos 30 anos, novos registros e novas espécies foram descritas a partir do Brasil, 
e houve mudanças importantes na composição de grupos supra-genéricos[10]. O 
objetivo deste trabalho é explorar o potencial das esponjas marinhas coletadas em 
território brasileiro utilizando de técnicas para isolar os metabólitos contidos na mesma 
e através do uso da espectroscopia de massas e em conjunto com demais técnicas 
espectrométricas caracterizar tais metabólitos. 

 
Metodologia 
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1 Coleta do material: 

O material biológico, esponja selecionada para o estudo químico, foi coletada e 
depositada no Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia Marinha da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e no Laboratório de Isolamento e Síntese de Compostos 
Orgânicos (LISCO) da UFRN. A esponja marinha: Agelas dispar, foi coletada no litoral 
do Rio Grande do Norte, pelo professor Dr. Eduardo Hadju (Museu Nacional-UFRJ). 

2 Processamento e preparo do extrato: 

A esponja coletada, fragmentada em porções de tamanho reduzido, foi submetida à 
extração utilizando butanol, originando o extrato bruto denominado ADIIBU. 
Seguidamente, a solução foi filtrada e rotoevaporada. 

3 Métodos cromatográficos gerais: 

Para os métodos cromatográficos foram utilizados os seguintes materiais: a sílica 
Sephadex LH-20, como fase estacionária, capilares para aplicar o material vegetal, 
placas cromatográficas de alumínio de dimensões 4,0 x 5,0 cm, com camada de sílica 
e um indicador de fluorescência ultravioleta, solventes metanol, acetato de etilina e 
hexano e o reagente revelador vanilina sulfúrica, produzida no laboratório (15 g de 
vanilina dissolvida em 250 mL de etanol a temperatura ambiente, seguido, da adição 
lenta de 2,5 mL de ácido sulfúrico concentrado) e um secador de cabelos para aquecer 

as placas com vanilina. 

4 Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à Espectometria de Massas (CLAE-
MS): 

Para a identificação dos constituintes presentes nos extratos das espécies Agelas 
dispar, foram preparadas soluções de 1 mg/mL com metanol grau HPLC da Merck de 
todos os extratos e estas foram submetidas a análise empregando cromatógrafo líquido 
Dionex Ultimate 3000, consistindo de uma bomba binária, amostrador, forno de coluna 
e um detector de matriz de diodos. 

Os constituintes foram separados em uma coluna cromatográfica de fase reversa da 
Phenomenex modelo Kinetex C-18 (2,0 mm x 50 mm, 4 μm), com vazão de 600 µL/min. 
A fase móvel foi um gradiente de uma mistura de 0,1% de ácido fórmico em água (A) e 
0,1% de ácido fórmico em metanol (B). O gradiente de concentração utilizado 
inicialmente foi de 95% de A, subindo linearmente até 95% de B em 85 min e 
permanecendo nesta concentração por 5 min, onde retornou à concentração inicial para 
balancear a coluna para a próxima injeção. A coluna e o amostrador automático foram 
mantidos a temperaturas de 40 e 20 ° C, respectivamente. 

O sistema cromatográfico foi acoplado a um espectrômetro de massas linear triplo de 
íons trplice (3200 QTRAP® LC-MS/MS, AB Sciex), com Turbolon Ion SprayTM (AB 
Sciex) como fonte de íons, operando no modo negativo. O controle do instrumento, 
aquisição de dados e processamento foi realizado utilizando o software Analyst®, 1.5 e 

Chromeleon®, através da plataforma Dionex Chromatography MS Link. 

As seguintes condições de detecção foram aplicadas: uma fonte de Turbo Spray de 
ionização por electrospray (ESI) operando em modo negativo a 600 ° C com as 
configurações apropriadas: gás de cortina (nitrogênio) 20 psi, gás fonte de íons (GS1) 
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45 psi, gás de fonte iônica GS2) 45 psi, gás de colisão (nitrogênio) na posição média e 
tensão IonSpray −4500 V. 

Um aperfeiçoamento Enhanced MS/MS (EMS) como uma varredura de levantamento 
foi criado para as identificações das espécies desconhecidas. Neste modo, os íons de 
fragmento são acumulados em Q3, dando melhor sinal-ruído para os espectros de 
MS/MS detectados. Além disso, o método de aquisição dependente de informação (IDA) 
foi empregado para acionar as varreduras aprimoradas de íons de produto (EPI) 
analisando os sinais do EMS. O tempo de permanência de cada transição do EMS foi 
de 450 ms (inclui pausas). A varredura do EPI foi operada de m/z 100 a 1000 a uma 
taxa de varredura de 4000 Da/s com preenchimento dinâmico na armadilha. Na 

varredura do EPI, o DP e o CE para o EPI foram de -50 V e 30 eV. 

Para a aquisição dos cromatogramas e espectros de massa foi utilizado o software 
PeakView® versão 2.2. Como suporte para análise de identificação dos constituintes 
químicos foi utilizado banco de dados espectrais como: Dictionary of marine natural 
products (http://dmnp.chemnetbase.com/faces/chemical/ChemicalSearch.xhtml) e o 
GNPS (https://gnps.ucsd.edu/ProteoSAFe/static/gnps-splash.jsp?redirect=auth), em 
que a identificação foi efetuada de acordo com a comparação dos seus espectros de 
massa e padrões de fragmentação existentes na literatura. 
 
Resultados e Discussões 

 

O extrato ADIIBU foi fracionado utilizando cromatografia por exclusão molecular 
utilizando a sílica Sephadex LH-20, eluída com metanol. A partir disso, coletaram-se 12 
frações, que a partir do seu perfil químico, foram reunidas da seguinte maneira: 

ADIIBU1(1-2), ADIIBU1(3-4), ADIIBU1(5), ADIIBU1(6+7), ADIIBU1(8-12). 

As frações denominadas ADIIBU1(1-2), ADIIBU1(3-4), ADIIBU1(5) foram fracionadas 
novamente utilizando cromatografia em sílica flash, eluídas com hexano/acetato de etila 
10% aumentando as proporções de acetato de etila até acetato de etila 100%, utilizando 
cerca de 100 ml em cada proporção. Foram utilizadas colunas de 1,3 cm de diâmetro, 
com aproximadamente 12 gramas de sílica o que gerou uma coluna de altura de 
aproximadamente 20 centímetros. 

O fracionamento de ADIIBU1(1-2) (0,1508 g) originou 07 novas frações, enquanto que, 

ADIIBU1(3-4) (0,0865 g) e ADIIBU1(5) (0,0552 g) 05 frações cada uma. 

A fração ADIIBU1(6+7) (0,0869g) foi fracionada novamente usando sílica sephadex em 
metanol 100% e resultou em 3 frações. 

O procedimento cromatográfico originou diversas frações, cujas moléculas foram 
separadas pelo seu tamanho. Ao analisarmos as placas de cromatografia de camada 
delgada (CCDs) reveladas destas frações, podemos constatar que há uma grande 
quantidade de moléculas contidas em cada e que esse aglomerado respondia 
diferentemente para diferentes proporções de solventes, o que nos levou a utilizar essa 
mesma proporção nas demais colunas. Ou seja, a escolha das misturas de solventes a 
serem utilizadas como fase móvel nas colunas cromatográficas dependeu do 
comportamento de cada mistura durante as análises por CCD. 
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A amostra ADIIBUI(1-2) comprovou previamente em suas CCDs que, visualmente, 
houve uma grande separação nos compostos presentes em suas 7 frações, restando 
nelas cerca de dois a três compostos desconhecidos que irão demandar técnicas mais 
avançadas para o eventual isolamento. 

A amostra ADIIBU1(3-4) demonstrou, após a revelação com vanilina sulfúrica, o 
possível isolamento de um composto em uma de suas 5 novas frações. O composto 

originou um spot único na CCD e, após ser revelado, demonstrou ter coloração azulada. 

A amostra ADIIBU1(5) apresentou uma efetiva separação em seus constituintes após 
ser fracionada em coluna e revelou ter, em suas frações, dois compostos desconhecidos 
de coloração rosada que necessitam de mais etapas de purificação para eventual 

isolamento. 

Após análise das CCDs das frações da amostra ADIIBU1(6+7), foi possível identificar 
visualmente compostos possivelmente isolados de coloração amarela, enquanto que 
em outras, haviam spots rosados, demonstrando haver moléculas que necessitam de 

um novo fracionamento para serem isoladas. 

O cromatograma ADIIBU (figura 1) apresenta grande quantidade de sinais ao longo de 
toda a corrida, que durou 90 minutos. Considerando que a amostra é proveniente de um 
experimento de partição líquido/líquido de um extrato bruto de esponja, é de se esperar 

que haja muitas substâncias presentes. 

Em relação aos espectros de massas, foi analisado o componente em Tr= 43,12 
minutos. É possível observar, no espectro, a presença de um composto com razão 
massa/carga m/z 686,79, e pico base com m/z 260,99. 

A fragmentação desta substância é indicada pelos valores dos sinais no espectro 
MS/MS (“experiment 2”), que indicam fragmentos com massas de m/z 260,97 e 118,98. 
Os padrões de fragmentação relativos à compostos com o elemento bromo, podem ser 
observados no espectro -MS, em m/z 222,00; 223,97 e 225,97 e em m/z 265,92; 267,95 
e 269,94. Estes padrões consistem na presença de sinais como linhas triplas, sendo a 
do meio mais intensa e as duas externas de tamanho similar. Além disto, há diferença 
de duas unidades de massa entre cada linha. Todos estes aspectos dos sinais estão 
relacionados à diferença de massa entre os isótopos do Br79 e do Br81 e à distribuição 
natural de cada um na natureza. Portanto podemos inferir que as moléculas presentes 
no extrato possuirão bromo em sua composição, o que já era esperado visto que 
moléculas com bromo são oriundas desse gênero[11]. 

O pico do íon molecular m/z 686,79 possuiria massa final com uma ou duas unidades 
de massa a mais, pois este íon representa a molécula desprotonada [M-H] ou [M-2H], 
buscando por esses valores na biblioteca de produtos marinhos podemos supor que a 
molécula que constitui metabólito alvo é 2,3,4,5-tetrabromo-6-(3,5-dibromo-2-
metoxyfenoxy)fenol (figura 3), substância oriunda de esponjas Lamellodysidea 

herbacea, da indonésia, que possuem atividade antimicrobiana[12]. 

A função IDA Explorer, do programa utilizado para analisar os espectros de massa 
(Peakview 2.2, da ABSCIEX), funciona como um mapa dos picos base dos compostos 
fragmentados no espectrômetro. No caso da amostra ADIIBu, é possível notar no IDA 
Explorer (figura 4) um mesmo valor que aparece em todo o cromatograma, indicando 
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que este fragmento é majoritário, presente na estrutura de praticamente todos os 
compostos da amostra, sejam eles isômeros ou apenas da mesma classe. 

No caso analisado, o íon pseudomolecular gerou pico base com valor m/z 260,9. Além 
deste, estão sendo analisadas as presenças de substâncias que geram outros íons 
como pico, como aqueles com razões m/z 216,72 (Tr=2,18 min.), m/z 402,99 (Tr=20,89 
min.), m/z 311,39 (Tr= 71,39 min.), m/z 325,46 (Tr= 74,53 min.), m/z 339,49 (Tr= 76,77 
min.) e m/z 441,41 (Tr= 84,12min). Como se trata de uma amostra não pura não 
podemos afirmar que há somente um ión molecular podem haver outras moléculas que 
geraram no espectro um fragmento pseudomolecular. A análise dos espectros de 
massas (HPLC-MS/MS) da fração ADIIBU, utilizando a rede molecular GNPS (Global 
Natural Products Social Molecular Networking), indicou a presença de alguns 
compostos relacionados (Figura 5), não identificados pelas bibliotecas do sistema, com 
massas de 311,42; 339,5 e 325,43. 

Portanto ao analisarmos o mapa das fragmentações e a rede molecular GNPS podemos 
considerar que nossa amostra terá cerca de três compostos com massas M+1 ou M+2, 
ou seja, nossos compostos terão peso molecular de 313 ou 314, 341 ou 342 e 327 ou 
328 e serão compostos bromados. Ao buscarmos por essas massas na biblioteca 
encontra-se o ácido 9,9-Dibromo-8-nonenoico (figura 6) com massa 314,01 que é 
comumente encontrado em esponjas Xestospongia sp.[13], que podemos considerar 
ser nosso composto. 

As outras massas não encontradas na biblioteca podem se tratar de novas substâncias 
ou impurezas na amostra. 

 
Conclusão 

 

O presente trabalho mostra a presença de moléculas bromadas no extrato de Agelas 
dispar, que podem possuir atividade biológica. Foram identificadas as substâncias: 
2,3,4,5-tetrabromo-6-(3,5-dibromo-2-metoxyfenoxy)-fenol e ácido 9,9-Dibromo-8-
nonenoico, a partir do fracionamento extrato butanólico de A. díspar, moléculas inéditas 
para a espécie estudada. O uso das ferramentas de molecular networking, 
possibilitaram a identificação dessas moléculas e nos estimulam a continuar este 
estudo, em busca da identificação de novas moléculas bioativas no gênero Agelas, 

contribuindo para a química de produtos naturais marinhos do nordeste do Brasil. 
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Figura1: Cromatograma DAD 

 

 

Figura 2: Espectros de massa para substância com Tr=43,1 minutos: Experimento 
01(MS) e Experimento 02(MS/MS) 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4469 

 

Figura 3: 2,3,4,5-tetrabromo-6-(3,5-dibromo-2-metóxyfenóxy)fenol. 

 

 

Figura 4: Picos-base das substâncias fragmentadas no IDA Explorer 

 

 

Figura 5: Rede molecular calculada calculada pelo GNPS para amostra ADIIBU 
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Figura 6 : ácido 9,9-Dibromo-8-nonenoico 
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TÍTULO: Planejamento Experimental para otimização do processo de degradação 

fotocatalítica de corantes de impressão pelo compósito TIO2/Perlita Expandida 

Resumo 

 

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) são vastamente aplicados na remoção de 
poluentes persistentes e no tratamento de efluentes com alta carga orgânica, 
principalmente quando os métodos convencionais não atingem a eficiência necessária. 
Dentre os mais diversos tipos de POAs, a fotocatálise heterogênea vem ganhando 
destaque em trabalhos na literatura, principalmente por meio da aplicação do TiO2 como 
fotocatalisador, semicondutor bastante utilizado na degradação de poluentes. No 
presente estudo, a descoloração fotocatalítica do corante ciano (CC) foi avaliada 
utilizando um nanocompósito contendo TiO2 suportado em perlita expandida (T-PE-0,1 
e T-PE-0,3). Com o objetivo de otimizar o processo de descoloração do CC, empregou-
se um planejamento experimental 24 do tipo Delineamento Composto Central (DCC). 
As condições experimentais otimizadas, que possibilitaram uma maior remoção de cor 
do corante foram as seguintes: concentração de 0,08 µL/mL, compósito de T-PE-0,3, 
pH 2 e potência de 18 W. Os testes realizados nas condições otimizadas apresentam 
uma remoção de 100% da cor do CC em 120 minutos. Os resultados do custo de energia 
mostraram que os testes foram viáveis em eficiência e economia. O consumo de energia 
foi de 0,18 kWh/dm3  e o custo final foi de 0,12 R$/dm3. 

 
 
Palavras-chave: Corante de impressão. Planejamento experimental. Fotocatálise. 

TITLE: Experimental planning for optimization of the photocatalytic degradation process 

of printing dyes by the composite TIO2/Expanded Perlite 

Abstract 

 

Advanced Oxidative Processes (AOPs) are largely related to the removal of persistent 
pollutants and the treatment of effluents with organic loads, especially when conventional 
methods do not affect the necessary efficiency. Among the most diverse types of AOPs, 
a heterogeneous photocatalysis has been gaining prominence in works in the literature, 
mainly through the application of TiO2 as a photocatalyst, a semiconductor widely used 
in pollutant degradation. In the present study, the photocatalytic discoloration of the cyan 
dye (CD) was evaluated using a nanocomposite containing TiO2 supported on expanded 
perlite (T-PE-0.1 and T-PE-0.3). In order to optimize the CC discoloration process, an 
experimental design 24 of the Central Composite Design (DCC) type was used. The 
optimized experimental conditions, which enabled greater color removal of the dye, were 
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as follows: 0.08 µL/mL concentration, T-PE-0.3 composite, pH 2 and 18 W power. 
optimized conditions with 100% color removal from the CC in 120 minutes. The results 
of the independent energy cost that the tests were feasible in efficiency and economy. 
Energy consumption was 0.18 kWh/dm3 and the final cost was 0.12 R$/dm3. 

 
 

Keywords: Printing dye. Experimental planning. Photocatalysis. 

Introdução 

Os equipamentos eletroeletrônicos (EEEs), são um marco para a ciência. A sua 
substituição resulta da inovação tecnológica, do aumento no ritmo de consumo e do 
crescimento do mercado, consequentemente levando sua a vida útil ser inversamente 
proporcional [1,2]. Com a alta demanda dos EEEs, também gera altos riscos ambientais: 
como o elevado consumo de recursos naturais e a destinação imprópria [2]. 

Entre todos os EEEs, tem-se os cartuchos de toners de impressoras, que constituem 
um dos REEEs que mais contaminam por causa da sua constituição de plástico, resina, 
pigmentos, metais, entre outros, o que torna os processamentos dos EEEs um desafio 
[2,3]. No Brasil, quando o cartucho não é recarregável normalmente é descartado junto 
com os resíduos urbanos, este método é de grande impacto ambiental e é considerado 
uma falha na gestão de produtos no Brasil [2,3]. 

Quando estamos falando sobre o tratamento de efluentes líquidos, a degradação de 
corantes é dificultada por ter uma estrutura molecular complexa. De acordo com a 
Ecological and Toxicological Association of the Dyestuffs Manufacturing Industry 
(ETAD), mais de 90% apresentam alta toxicidade. Os compostos azoicos são de uma 
importante classe de compostos orgânicos sintéticos e são caracterizados pela 
presença de uma ou mais ligações do tipo azo (-N=N-) [4]. Alguns corantes azoicos e 

subprodutos, como por exemplo as aminas aromáticas, são altamente cancerígenos [5]. 

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) tem se destacado ao decorrer dos anos 
como uma alternativa para remoção de poluentes de difícil remoção e de efluentes que 
tem carga orgânica elevada, este método é um dos mais sustentáveis a um prazo 
indeterminado. Os POAs se dividem em sistemas heterogêneos e homogêneos. O 
fundamento deste método é caracterizado pela liberação de radicais hidroxilas, que são 
extremamente reativos e oxidantes, também não é seletivo. Em águas residuais 
coloridas, os radicas hidroxilas atacam as ligações azo insaturadas e descoloreo 

efluente [4,6–8]. 

A degradação de corantes por meio dos POAs tem sido vastamente estudada desde a 
década de 90, destacando os processos de fotocatálise heterogênea intervindo com 
dióxido de titânio utilizando para estes alguns suportes [9]. A fotocatálise heterogênea 
é um processo que utiliza de foto-indução sobre o catalisador sólido semicondutor e 
forma espécies oxidantes, como os radicais hidroxilas [6,7,10]. A vantagem da 
fotocatálise heterogênea é que possibilita que a energia solar seja integrada na 
fotoativação do catalisador, para que o processo de degradação tenha um valor 
ambiental significativo e venha a se tornar uma técnica sustentável. Além de tudo, é não 
tóxico, tem baixo custo e é estável, foi demonstrado em aplicação para tratamento de 
águas residuais industriais e mostrou melhoras na biodegradabilidade de compostos 
orgânicos refratários [11]. 
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O dióxido de titânio (TiO2) é um fotocatalisador heterogêneo que tem sido bastante 
estudado nos últimos tempos e descobriu que este é um material apropriado para a 
degradação de poluentes orgânicos [12]. O TiO2 é um dos mais utilizados na 
fotocatálise heterogênea devido suas propriedades, como o seu poder oxidativo, alta 
estabilidade química, baixa toxicidade, bom degradante de poluentes, tem enorme 
capacidade de imobilização sobre os sólidos e de ativação pela luz solar, o que faz com 
que seu custo seja baixo [6]. Porém, devido seus problemas de sedimentação e difícil 
separação por ser uma matéria nanoestruturado, faz-se necessário o uso de materiais 
suportes. 

A perlita é um ótimo material para utilizar como suporte. É de origem de rochas 
vulcânicas compostas por 75% de SiO2 (óxido de silício) e também de alguns outros 
compostos, é capaz de expandir-se de quatro a vinte vezes seu volume original [13]. 
Assim, a perlita expandida é uma ótima alternativa para imobilizar o titânio, já que se 
tem várias propriedades físicas, como: estabilidade térmica, abundância, adsortividade 

e baixo custo [14]. 

 
Metodologia 

 

No desenvolvimento do presente do trabalho, avaliou-se a influência de alguns 
parâmetros operacionais no processo de degradação fotocatalítica do corante de 
impressão ciano (CC) pelo nanocompósito TiO2/PE, por meio da aplicação de 
planejamento experimental 24 do tipo Delineamento Composto Central (DCC). Os 
parâmetros avaliados foram os seguintes: dosagem de titânio no nanocompósito (0,1 a 
0,3 mg de TiO2/g de PE), concentração inicial de corante (0,08 a 0,16 µL/mL), pH da 
solução de corante (2 a 7) e potência da lâmpada UV-C (9 a 18 W). O planejamento e 
a validação do modelo foram obtidos com o auxílio do software Protimiza Experimental 
Design. A Tabela 1 apresenta os valores utilizados no DCC para os quatros fatores 
descritos anteriormente. 

Em que “-1” e “+1” correspondem aos níveis inferiores e superiores, respectivamente, 
associados a cada parâmetro. O fator resposta (variável dependente) avaliado foi a 
“Remoção de Cor (%) – Y1”. 

A síntese e caracterização dos nanocompósitos TiO2/PE empregados no presente 
trabalho estão descritas em trabalho anteriormente publicado pelo grupo de pesquisa 
[15]. Inicialmente, para a realização dos testes fotocatalíticos, preparou-se soluções 
aquosas do corante ciano na concentração especificada. Em um béquer de 250 mL, 
adicionou-se 200 mL da solução de corante preparada anteriormente e 100 mg do 
nanocompósito TiO2/PE. O pH da solução foi ajustado por meio da adição de gotas de 
uma solução de HCl 1,0 mol/L. A mistura ficou sob agitação magnética no interior de um 
fotoreator, composto por duas lâmpadas germicidas do tipo UV-C, com radiação emitida 
no comprimento de onda de 254 nm e potência de 9 W cada. Alíquotas de 3 mL foram 
retiradas no tempo de 30 a 240 minutos, filtradas em filtro CROMAFIL® 0,20 µm e, por 
fim, seus valores de absorbância foram determinados em um espectrofotômetro UV-
VIS-NIR (Modelo Cary 5000, Agilent Technologies) à 633 nm. Os experimentos foram 
realizados em triplicata para garantir a reprodutibilidade. A remoção de cor (%) foi 

determinada pela equação abaixo (Equação 1). 
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A0 é a absorbância da solução de corante inicial e At é a absorbância da solução de 
corante após o processo de degradação fotocatalítica no tempo t. 

Após a obtenção dos parâmetros operacionais otimizados na análise dos resultados 
obtidos com o auxílio da ferramenta de planejamento, realizou-se testes de adsorção, 
fotólise e fotocatálise. No caso da adsorção, os testes foram realizados na ausência de 
irradiação de luz (lâmpadas do reator desligadas). A adsorção do corante no 
nanocompósito foi insignificante (remoção de cor inferior a 5%) e o sistema entrou em 
equilíbrio no tempo correspondente a 30 minutos. A fotólise foi realizada sem a presença 
de fotocatalisador para avaliar a eficiência de remoção de cor, empregando apenas a 
radiação UV-C. O ensaio de fotocatálise com as condições otimizadas foi realizado 
considerando-se o tempo de equilíbrio de adsorção. Portanto, as lâmpadas presentes 
no fotoreator só foram ligadas após o tempo de 30 minutos. Todos os ensaios foram 
feitos em triplicata, de forma a garantir a reprodutibilidade do sistema. 

 

Resultados e Discussões 

 

3.1. Planejamento Experimental 

3.1.1. Regressão 

A Tabela 2 apresenta a matriz de planejamento, com os valores de resposta obtidos em 
cada experimento. 

A Tabela 3 apresenta os valores para os coeficientes, o erro padrão, o ponto de 
distribuição de Student (t) e os p-valores (nível de significância) obtidos para as variáveis 
estudadas por meio da técnica de regressão linear. Considerando um nível de confiança 
de 95% e, consequentemente, um nível de significância de 5%, temos que, para que o 
efeito principal de uma variável ou o efeito de interação seja considerado significativo, o 
p-valor deve ser inferior a 0,05 [16,17]. Sendo assim, conforme observamos na tabela 
3, os efeitos para todas as variáveis, exceto alguns efeitos de interação (X1•X2 e X2•X4), 
podem ser considerados significativos. 

A relação entre a reposta (variável dependente) e os quatro parâmetros principais 
podem ser descritas por uma equação polinomial empírica de primeira ordem [16,17]. 
Sendo assim, a Equação 2 descreve a remoção de cor prevista pelo modelo em função 
das variáveis que apresentaram significância estatística. O modelo foi construído a partir 

de valores codificados. 

A Figura 1 apresenta o gráfico de ajuste do modelo teórico aos dados obtidos 
experimentalmente. Podemos observar uma certa normalidade, no qual não há pontos 
muito distantes da reta. Sendo assim, pode-se inferir que existe uma boa concordância 

entre os resultados experimentais e os resultados preditos pelo modelo [16,17]. 

3.1.2. Gráfico de Pareto 

As significâncias atestadas anteriormente pelos valores apresentados na Tabela 3 
podem ser confirmadas por meio da análise do gráfico de Pareto (Figura 2). A linha 
horizontal representa o valor de t (ponto de distribuição de Student) tabelado e as barras 
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verticais valores t calculados, associados a cada variável, a um nível de confiança de 
95%. Sendo assim, conforme observado no gráfico, podemos atestar que todos os 
efeitos principais e alguns efeitos de interação podem ser considerados significantes, 
visto que as barras estão acima do valor de t tabelado [16,17]. 

3.1.3. ANOVA 

A tabela a seguir (Tabela 4) apresenta os valores para a análise de variância do modelo 

obtido no presente trabalho. 

Analisando a tabela apresentada anteriormente para a resposta Y1, verificamos que a 
regressão foi altamente significativa (p < 0,0001). Para que o modelo possa ser 
considerado estatisticamente válido, o F calculado para a regressão deve ser maior que 
o valor de F tabelado. Já o F obtido para a falta de ajuste deve ser menor que o valor 
de F tabelado [16–18]. 

O valor de F tabelado para a regressão, de acordo com os graus de liberdade para a 
regressão e para os resíduos, é de 2,18 (nível de significância de 5%). Sendo assim, 
podemos atestar que o modelo é estatisticamente válido, visto que o F calculado para a 
regressão apresenta valor consideravelmente maior. Em relação ao F tabelado para a 
falta de ajuste, de acordo com os graus de liberdade para a falta de ajuste e para o erro 
puro, é de 2,33 (nível de significância de 5%). Os valores de F calculado foram maiores 
do que o tabelado, entretanto, isso não retira a validade do modelo comprovada 
anteriormente. Casos assim são observados quando a falta de ajuste é baixa, mas o 
erro padrão tende a zero [15,16]. 

O modelo de regressão também apresentou um alto coeficiente de determinação (R2 = 
94,76%), o que implica que 94,76% das variações na remoção do corante podem ser 
explicadas pelo modelo. Apenas 5,24% das variações não podem ser explicadas. Esse 
valor, bastante satisfatório, também atesta a validade estatística do modelo obtido. 
Sendo assim, podemos obter as superfícies de reposta para o nosso modelo, que serão 

apresentadas na seção a seguir [16–18]. 

3.1.4. Superfícies de resposta 

As superfícies de respostas obtidas a partir do modelo são apresentadas na figura a 
seguir (Figura 3). 

A partir da análise da superfície de respostas e dos valores de coeficientes 
apresentados na Tabela 3, podemos relatar as seguintes observações: 

A variável X1 (concentração de titânio no compósito) apresentou um efeito positivo, 
indicando que ao aumentar a concentração de titânio no compósito, a remoção de cor 
(%) é maximizada;A variável X1 (concentração de titânio no compósito) apresentou um 
efeito positivo, indicando que ao aumentar a concentração de titânio no compósito, a 
minha resposta (remoção de cor) será maximizada;As variáveis X2 e X3 (pH e 
concentração, respectivamente) apresentaram valores negativos. Sendo assim, 
podemos inferir que maiores respostas (remoção de cor) são obtidas quando os valores 
de ambas as variáveis forem mínimos. 

Conforme relatado em trabalho anteriormente publicado pelo grupo de pesquisa [15], o 
aumento da concentração de TiO2, o nanocompósito provocou uma diminuição do 
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diâmetro das partículas. Esse fato pode ser justificado pela maior incorporação deste 
material na superfície da perlita e pelo efeito da substituição isomórfica, que provoca 
alterações nas dimensões das células unitárias da PE [15]. Dessa maneira, mais sítios 
ativos para a geração de espécies de oxigênio reativo estão disponíveis e, 
consequentemente, maior a eficiência da degradação fotocatalítica [19]. 

Como apresentado anteriormente, maiores valores de remoção de cor (%) são obtidos 
quando a concentração inicial de corante na solução é mínima. Esse fato é relatado na 
literatura como sendo ocasionando pela dispersão dos fótons quando se tem em 
solução uma concentração elevada de carga orgânica. Assim, quando a solução de 
corante está bastante concentrada, os fótons gerados pela radiação UV são bloqueados 

pelas moléculas orgânicas, evitando a eficiência da degradação fotocatalítica [15,19,20]. 

O pH é um parâmetro importante no processo de foto-oxidação de substâncias 
orgânicas porque é capaz de modificar as propriedades de carga superficial tanto do 
catalisador quanto do composto orgânico [21]. De acordo com a literatura destaca que 
a descoloração fotocatalítica dos corantes pode ser explica pelo ponto de carga zero 
(pcz). O pcz para TiO2 é 6,2. Isso significa que no meio ácido (pH <6,2) a superfície do 
catalisador está carregada positivamente. Deste modo, em meio ácido por atração 
eletrostática, as moléculas do corante são atraídas para a superfície do catalisador 

favorecendo o processo de descoloração [22]. 

Em relação ao parâmetro potência, os resultados mostram que o aumento na 
intensidade de radiação promoveu um aumento na degradação do corante. Essas 
observações sobre a melhoria da eficiência de degradação do corante podem ser 
explicadas pela intensificação de irradiação sobre área superficial do catalisador; ou 
seja, ocorre uma maior cobertura da superfície do sólido pelos fótons irradiados, 
favorecendo a ativação de um maior número de sítios ativos na geração de Espécies de 
Oxigênio Reativos (EOR), que atuam no processo de degradação do composto orgânico 

[21–24]. 

3.2. Fotocatálise – Ensaio com condições otimizadas 

As condições otimizadas obtidas de acordo com o planejamento experimental foram 
aplicadas nos testes de fotocatálise. São elas: compósito T-PE-0,3, concentração de 
0,08 µL/mL, pH 2 e potência de 18 W. A Figura 4 apresenta o percentual de remoção 
de cor do CC ao longo do tempo de ensaio. Conforme observado na figura, a técnica de 
fotocatálise estudada no presente trabalho proporcionou um percentual de remoção de 
cor de 100% em 120 minutos de ensaio. Tal resultado pode ser reforçado pelos 
espectros de absorção molecular na região do UV-Vis, apresentado na Figura 5. É 
possível observar um decaimento na intensidade da banda de absorção do corante na 
região do visível. A Figura 6 apresenta o aspecto da solução de corante, antes e após 
o tratamento. 

3.3. Custo de tratamento por fotocatálise 

Utilizou-se Equação 3 para verificar se o processo de tratamento estudado no presente 
trabalho seria economicamente viável. Tomou-se como base o estudo de custo de 
energia para tratamento eletroquímico proposto por Brillas e Martinez-Huitle (2015) [25]. 
Na equação, temos que P que é a potência da lâmpada (W), t que é o tempo de 

tratamento (h) e Va que é o volume da amostra (dm3). 
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De acordo com a tabela 5, podemos perceber que o tratamento do efluente foi viável, 
tanto quando consideramos a variável tempo e quando consideramos o custo final. Com 
isso, podemos perceber que os materiais utilizados neste estudo são eficazes tanto no 
tratamento quanto no investimento. 

 
Conclusão 

 

A remoção da coloração de corante na água foi possível por meio de tratamento 
fotocatalítico, sob irradiação UV. Com o apoio do planejamento experimental foi possível 
otimizar o processo fotocatalítico de descoloração do CC, em que maiores valores de 
remoção de cor foram possíveis nas seguintes condições experimentais: são a 
concentração de 0,08 µL/mL, compósito com 0,3 g de TiO2/g de PE, pH 2 e potência de 
18 W. A remoção total da coloração do efluente (100% de remoção de cor) foi obtida 
em cerca de 120 minutos. Os resultados mostram que o fotocatalisador TiO2/perlita 
expandida é eficaz. O custo energético do ensaio otimizado foi eficiente e econômico, o 

ficando em torno de de 0,18 kWh/dm3, totalizando um custo final de 0,12 R$/dm3. 
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Figura 4 

 

 

Figura 5 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Metodologia para Análise de Argilominerais 

Resumo 

5 tipos de argilominerais com suas respectivas características foram analisados e 
caracterizados, sendo eles: bentonita (sendo formado majoritariamente pela 
montmorillonita), caulinita, sepiolita, paligorskita e vermiculita. Esses diferentes tipos de 
materiais foram caracterizados pelas seguintes técnicas: Difratometria de Raios-X 
(DRX), Fluorescência de Raios-X (FRX), Microscopia Eletrônica de varredura (MEV), 
Análise Textural, espectroscopia de infravermelho (FT-IR), Ressonância Magnética 
Nuclear (RMN), análise termogravimétrica (TG), Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 
e quantidade de Carbono Orgânico Total (COT). Para as técnicas que foram possíveis 
fazer até então, obteve-se resultados satisfatórios, dentre elas o DRX e Infravermelho. 
Foram observados os resultados e comparado com referências da literatura acerca do 
assunto. Á posterióri , há o interesse em empregar o método de lâmina orientada para 
contribuir na análise desses materiais lamelados, para alcançar o objetivo de criar um 
banco de dados para esses argilominerais e tornar suas análises padronizadas e 
efetivas 
 
Palavras-chave: Argilominerais; DRX; Caracterização; 

TITLE: Development of Methodology for Analysis of Clay Minerals 

Abstract 

5 types of clay minerals with their respective characteristics were analyzed and 
characterized, namely: bentonite (being formed mainly by montmorillonite), kaolinite, 
sepiolite, paligorskite and vermiculite. These different types of materials were 
characterized by the following techniques: X-Ray Diffractometry (XRD), X-Ray 
Fluorescence (FRX), Scanning Electron Microscopy (SEM), Textural Analysis, Infrared 
Spectroscopy (FT-IR), Resonance Nuclear Magnetic (NMR), thermogravimetric analysis 
(TG), Cation Exchange Capacity (CTC) and amount of Total Organic Carbon (COT). For 
the techniques that were possible to do until then, satisfactory results were obtained, 
among them the DRX and Infrared. The results were observed and compared with 
references from the literature on the subject. For posterióri, there is an interest in 
employing the blade method oriented to contribute to the analysis of these laminated 
materials, to achieve the objective of creating a database for these clay minerals and 
making their analyzes standardized and effective. 
 
Keywords: Clay minerals; XRD; Description; 

Introdução 

Desde os primórdios da humanidade, materiais argilosos são utilizados para diversas 
finalidades pelo homem. Era utilizada como matéria prima de vasos e jarros, por 
exemplo. Devido as suas diversas aplicações na indústria moderna, principalmente na 
manufatura de peças cerâmicas, as jazidas que fornecem as argilas vêm apresentando 
um esgotamento de suas capacidades, Sendo assim necessário o estudo de novas 
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jazidas que venham a apresentar características similares das em exploração. Além da 
aplicabilidade elevada, a diversidade de tipos de argilominerais, com diferentes 
propriedades físicas e químicas, é extensa. A argila é um material natural, terroso, de 
granulação fina que, geralmente, adquire, quando umedecido com água, certa 
plasticidade (Santos, 1989). Em virtude de suas propriedades, elas têm diversas 
aplicações tecnológicas, como adsorventes nas indústrias têxteis e de alimentos (para 
processos de clareamento), aterros sanitários e remediação de solos. Além disso, tem 
uma aplicação vasta na ciência farmacêutica, biológica e catalítica. Diante disso, é 
importante estudar suas diferentes propriedades e modificações químicas (pilarização, 
ativação ácida e organofilização.), sendo também exploradas diferente métodos de 
caracterização já existentes, destacando-se entre elas a difração de raios-X. De acordo 
com a Sociedade Brasileira de Argilominerais, os argilominerais são minerais 
filossilicatos que impõe uma plasticidade as argilas, bem como seu endurecimento 
perante uma fonte de calor (Parodia, 2016). Um argilomineral pode ser encontrado na 
natureza junto à outros minerais, como feldspato, quartzo, materiais orgânicos e outras 
impurezas. O diâmetro dos grãos de um argilomineral é menor que 0,002mm (Campos, 
T. M. P., 2007). Sua estrutura, como ilustra a Figura 1, é organizada geralmente em 
lamelas ou folhas feitas de tetraedros de silício e oxigênio e octaedros de magnésio ou 
alumínio, hidroxila e oxigênio. Essas folhas podem se rearranjar de diferentes formas, 
fazendo com que cada argilomineral possua propriedades diferentes e características 
diferentes. Os tetraedros de silício são constituídos por 4 oxigênios em pirâmide, cada 
oxigênio em um vértice com o átomo de silício no centro. Ligados a ele, estão os 
tetraedros adjacentes, ligados por 3 átomos de oxigênio que também possuem silício 
central, formandos as folhas de tetraedro. Já octaedros são formados por Gipsitas, que 
consiste em seis grupos de oxigênio ou hidroxila, com átomo de alumínio, magnésio ou 
ferro no centro. Assim como a folha tetraédrica, as folhas octaédricas também se 
formam através da ligação entre oxigênios adjacentes, formando a folha octaédrica. 
Através de interações iônicas, essas camadas podem se organizar de modos distintos, 
, em que as argilas se subdividem em argilas 1:1 (quando a folha octaédrica se combina 
com uma folha tetraédrica) e 2:1 (quando ocorre a combinação entre 2 folhas 
tetraédricas e 1 octaédricas), tendo como exemplo a caulinita (1:1) e a montmorillonita 
(2:1). Além, há outra subdivisão em que caracteriza uma argila como dioctaédrica ou 
trioctaédrica. Uma argila dioctaédrica consiste em uma argila que tem duas das três 
posições na camada octaédrica (metade da cela unitária) ocupadas por cátions; já os 
trioctaédricos refere-se a argilominerais que possuem as três posições octaédricas 
ocupadas por cátions (SANTOS, 1975a). Devido a essa organização lamelar, existem 
forças de atração e repulsão entre elas, resultando numa distância característica 
denominada distância interlamelar. A Figura 2 ilustra a estrutura de uma argila 2:1 
evidenciando a distância interlamelar. Argilas possuem diversas propriedades 
intrínsecas à ela, o que permite sua aplicação em diversos ramos da ciências. Entre 
elas, estão a capacidade de troca catiônica, plasticidade, porosidade, entre outras. 
 
Metodologia 

 
AS 5 argilas selecionadas foram caracterizadas por diversas técnicas complementares, 
descritas a seguir: Difração de raios X: As análises foram realizadas emum difratômetro 
Bruker D2Phaser equipado com um detector Lynxeye e radiação de cobre (CuKα, • λ 
=1,54Å) com um filtro de níquel, corrente de 10 mA e voltagem de 30 Kv com padrão de 
análise 0,25(tempo), faixa: 2° à 70° θ, step: 0,01 cm, detector:0,01 cm, ACS: 3mm e 
fenda 0,1mm. As análises foram realizadas nas amostras in natura; amostras secas à 
60°C em estufa por 24 h em atmosfera saturada de NaCl (feito com solução 
supersaturada (8,28 mol/L) durante 24 h. Espectroscopia na região do infravermelho: 
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As análises foram realizadas por espectrofotometria de infravermelho por transformada 
de Fourier (FTIR) a fim de identificar a estrutura dos argilominerais trabalhados, feitas 
em pastilhas junto à KBr seco. Capacidade de Troca Catiônica: capacidade de troca 
catiônica é medida empregando um método da saturação da argila com um cátion 
adequado seguindo-se da determinação da quantidade fixada desse cátion, através da 
fotometria de chama. Pesou-se 1 g de argila e em seguida saturou-se a amostra com 
100 mL de solução de acetato de sódio 1 mol/L, em sistema de refluxo, com agitação e 
aquecimento constante de 80 ºC por 16 h, a fim deque os cátions da argila fossem 
trocados por Na+ . Após esse processo, centrifugou-se a amostra por 10 min em 
centrífuga a 2000 rpm. A argila foi lavada com 100 mL de água destilada e novamente 
centrifugada por 10 min. Logo após, o material foi seco em estufa à 80 °C por 24 h. 
Depois de seca, a amostra foi pesada e submetida a saturação com 50 mL de acetato 
de amônio 1 mol/L, em refluxo, com agitação e aquecimento de 80 ºC durante 2 h a fim 
de que os íons Na + presentes na argila sejam trocados por NH4 + . Após esse período, 
a amostra foi centrifugada por 6 min e o sobrenadante foi analisado por fotometria de 
chama para detectar a quantidade de sódio trocado. A amostra foi novamente seca e 
pesada. Esse último processo foi realizado mais 4 vezes, totalizando 5 trocas com 
acetato de amônio. Microscopia Eletrônica de Varredura:* Análises Termicas:* Análise 
Textural por Adsorção de N2:* Análise Mineralógica por Lâmina Orientada:* * não 
realizadas devido ao avanço da pandemia causada pelo COVID-19. 
 
Resultados e Discussões 

 
 5 Resultados e discussões 5. 1 Montmorillonita Na argila bentonita trabalhada, que 
possui em sua maioria a argila montmorillonita, foram realizadas caracterizações de 
difratometria de raios-x e espectrometria de infravermelho (as demais caracterizações 
foram impedidas pelo avanço da pandemia vigente) 5.1.1 Difratometria de Raios-X 
Como mostra a figura 8, a análise foi realizada com a amostra in natura, e foram 
detectados picos de reflexão d001 em, aproximadamente 2θ = 6° (aprox. 15Å) mostra a 
presença de montmorillonita. Também há quartzo presente em, aproximadamente 2θ = 
37°, confirmando que contém impurezas. Também há teores de Feldspato e Quartzo 
em 2θ = 21°. Confirmando a característica trioctaédrica do material, tem-se o pico de 
reflexão em torno de 2θ = 60°. Ao comparar o difratograma de raios-X da bentonita 
(Figura 9) in natura com a bentonita secada à 60°C por 24 h, nota-se o deslocamento 
do pico de reflexão d001, mostrando que houve a saída das águas interlamelares do 
seu espaçamento basal. Observa-se na Figura x, onde é possível identificar uma argila 
caulinítica devido à presença da reflexão d060 em, aproximadamente, 13° 2Θ. Nesse 
material, também foi possível identificar quartzo e algumas outras impurezas, além de 
notadas poucas reflexões intensas. 5.1.2 Espectrometria de infravermelho Normalmente 
os modos de alongamento O-H comuns para a maioria dos filossilicatos estão na região 
espectral de 3400 a 3750 cm-1. Os modos de flexão de metal-OH ocorrem na região de 
600 a 950 cm-1. Alongamento de Si-O e Al-O, os modos são encontrados na faixa de 
700 a 1200 cm-1. Modos de dobragem Si-O e Al-O dominam a região de 150 a 600 cm-
1 (SCHROEDER, 2002), Nota-se na Figura 10 que para a argila bentoníticas vibrações 
de estiramento e angulação do grupo OH relacionada à água adsorvida ou água de 
hidratação, são em torno de 1630 cm-1. Já em 997 e 1115 cm-1, se encontra a banda 
de absorção característica de argila montmorilonita, característica da ligação Si-O-Si. 
Camadas octaédricas do aluminossilicato podem ser comprovadas com o aparecimento 
da banda em 793 cm-1. As bandas 3620 e 3693 cm-1 podem ser atribuídas à 
deformação axial do grupo estrutural hidroxílico próprio da argila. 5.2 caulinita Na argila 
caulinita, foram realizadas análises de difratometria de raios-x e infravermelho (as 
demais caracterizações foram interrompidas em virtude da pandemia). 5.2.1 
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Difratometria de Raios-X Observa-se na Figura 11, onde é possível identificar uma argila 
caulinítica devido à presença da reflexão d060 em, aproximadamente, 2Θ =13°. Nesse 
material, também foi possível identificar quartzo e algumas outras impurezas em 
aproximadamente 2θ = 25° (aprox. 3Å) A não presença de um pico em 2Θ = 60°, ressalta 
que essa argila é dióctaédrica. 5.2.2 Espectroscopia de Infravermelho Na caulinita, os 
grupos hidroxila da superfície interna ocorrem, com orientações ligeiramente diferentes. 
Como mostra a figura 11, o resultado é três alongamentos exclusivos da superfície 
interna modos observados em 3694, 3668 e 3652 cm-1. Vibrações no plano da 
superfície de flexão nos grupos hidroxila na caulinita ocorrem a 937 cm-1, enquanto na 
hidroxila interna, sua vibração de flexão ocorre a 915 cm-1. As bandas fracas em torno 
de 3520 e 3440 cm-1, sugere que existam grupamentos orgânicos na argila. Já a banda 
próxima de 1220 cm-1 sugere a existência de quartzo. 5.3 vermiculita Para a vermiculita 
e paligorskita foi possível realizar apenas a análise de infravermelho. 5.3.1 
Espectrometria de infravermelho O espectro da vermiculita natural exibe bandas de 
transições vibracionais em 3422 e 1700 cm-1. 1. Zhang et al. (2009) atribuíram a essas 
transições como sendo características de vibrações O-H devido a presença de água de 
hidratação. Também são observadas vibrações características de estiramentos 
simétricos em 1008 e 680 cm-1 das ligações Si-O e Al-O, respectivamente. Em 455 cm-
1 observa-se uma transição típica de argilas, referente à deformação do grupo Si-O. O 
espectro observado nessa região é, com frequência, complexo, com as bandas se 
originando de modos de vibração acoplados. (SILVA, A. P. O, 2017) 5.4 Paligorskita No 
espectrograma obtido por FT-IR da Paligorsquita natural, podemos observar picos 
relativos a ligações que indicam tetraedros de sílica em torno de 1200 cm-1(ligações Si-
O), e ligações que indicam a presença metais formando silicatos entre 600 e 800 cm-1. 
A ligação da água estrutural deste tipo de argila foi também identificada, entre 1600 e 
1700 cm-1. Também pode-se identificar impurezas, sugerindo-se sendo metais, entre 
400 e 500 cm-1(Parra-Silva., 2014). Assim como as demais argilas, os modos de 
alongamento O-H se encontram na região de 3600 a 3800 cm-1. 
 
Conclusão 

 
Devido o projeto ser majoritariamente analítico, a falta da maioria dos resultados 
comprometeu as conclusões até o momento, tornando o projeto até então feito 
INCONCLUSIVO quanto à metodologia mais indicada para a análise de Argilominerais. 
Porém, uma das conclusões obtidas para a determinação de um método confiável foi a 
percepção de que no procedimento utilizado para determinar a capacidade de troca 
catiônica, foi notado que a plasticidade da argila diminui à medida que a troca de cátions 
é promovida. Além disso, também é concluído que o procedimento de secagem da argila 
é fundamental para obter um resultado mais nítido nos espectros e nos difratogramas. 
Para trabalhos futuros, tem-se o intuito de dar início à técnica de lâmina orientada 
etilenoglicolada e calcinada para obter resultados mais rápidos e efetivos, assim como 
estudar a extração de óxidos de ferros para aumentar a pureza das argilas para fins 
catalíticos e auxiliar na análise de solos. Outrossim, pretendo continuar o trabalho com 
a possível orientação da profª drª Sibele Pergher, atuando no laboratório de peneiras 
moleculares (LAPBEMOL) para alcançar o objetivo de criar um banco de materiais. 
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TÍTULO: Filossilicatos miméticos ao talco natural na adsorção de ibuprofeno: ação 

excipiente no incremento da solubilidade do fármaco 

Resumo 

A síntese do filossilicato tipo talco foi trabalhada através do processo sol-gel em meio 
básico utilizando como agente precursor de silício o 3-aminopropiltrimetoxissilano, o 
silano usado proporcionou a formação das lamelas tetraédricas através da condensação 
dos grupos metoxi e devido a seu grupamento funcional amino (NH2) também agregou 
um aspecto de seletividade, o processo sol-gel também permitiu fazer a substituição do 
cátion metálico do sitio octaédrico que naturalmente é Mg2+ por Ni2+ com a solução de 
NiNO3.6H2O. A comprovação da formação da estrutura do filossilicato do tipo talco foi 
investigada através da difratometria de raios-X que mostrou os picos referentes a 
reflexões características deste tipo de material em torno de 2Ɵ= 60° , através da 
espectroscopia de infravermelho, pode-se confirmar a presença dos grupos amino 
pendentes na estrutura do material, proveniente da fonte de Si utilizada em torno de 
3100 cm-1 e em 2900 cm-1 os estiramentos da cadeia carbônica espaçadora do silano. 
As modificações foram realizadas para culminar na melhor interação da molécula 
orgânica do fármaco não esteroidal Ibuprofeno com o espaço interlamelar do filossilicato 
no processo de adsorção, onde o planejamento fatorial seria usado para otimizar o 
processo de adsorção do fármaco, posteriormente seria feito o estudo da ação 
excipiente do filossilicato com o fármaco adsorvido. 
 

Palavras-chave: Filossilicato, Híbrido, Adsorção, Fármaco, Talco 

TITLE: Phyllosilicates mimetic to natural talc in the adsorption of ibuprofen: excipient 

action in increasing the solubility of the drug 

Abstract 

The synthesis of the talc-like phyllosilicate was performed through the sol-gel process in 
the medium basic using as silicon precursor agent the 3-aminopropyltrimethoxysilane, 
the silane used provide the formation of the tetrahedral sheets through the condensation 
of the methoxy groups and due to its amino functional groups (NH2) too added an aspect 
of selectivity, the sol-gel process too allowed to replace the metal cation of the octahedral 
site, that naturally is Mg2+ by Ni2+ using an NiNO3.6H2O solution. The proof of the 
formation of the talc-type phyllosilicate structure was investigated through X-ray 
diffraction which showed the peaks related to characteristic reflections of this type of 
material around 2Ɵ = 60 °, through infrared spectroscopy, it Is possible confirm the 
presence of pending amino groups in the material structure, coming from the Si source 
used this around 3100 cm-1 and at 2900 cm-1 the stretches of the silane spacer carbon 
chain. The modifications were carried out to culminate in a better interaction of the 
organic molecule of the non-steroidal drug Ibuprofen with interlayer of the phyllosilicate 
in the adsorption process, where the factorial design would be used to optimize the drug 
adsorption process, afterwards the study of the excipient action does phyllosilicate with 
the adsorbed drug. 
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Keywords: Philosilicate, Hybrid, Adsorption, Drug, Talc 

Introdução 

A classe mineral dos silicatos é importante, pois cerca de 25% dos minerais conhecidos 
e quase 40% dos minerais comuns são silicatos. Os minerais dominantes da crosta 
terrestre são os silicatos e os óxidos, onde as propriedades dependem das condições 
físicas e químicas da sua formação. Os silicatos são compostos formados por unidades 
estruturais extremamente estáveis de tetraedros de silício que são representados por 
SiO4, e dependendo do tipo de da forma como esses tetraedros se organizam, pode dar 
origem a diferentes grupos de compostos. Se constata que há relação entre as 
condições de origem dos silicatos e o grau de polimerização. Dependendo da 
propriedade de polimerização e da amplitude da participação do oxigênio entre os 
tetraedros independentes, como arranjo de grupos tetraédricos múltiplos, 
independentes, cadeias simples, cadeias duplas ou fixas, folhas ou armações 
tridimensionais. Logo, conforma o arranjo, os silicatos podem ser agrupados em classes 
[1]. Classe Arranjo dos tetraedros de SiO4 Nesossilicatos Isolados Sorossilicatos Duplos 
Ciclossilicatos Anéis Inossilicatos Cadeias simples ou duplas Filossilicatos Folhas 
Tectossilicatos Estruturas tridimensionais Tabela 1. Classificação dos silicatos de 
acordo com o arranjo dos tetraedros de silício. Filossilicatos, (FILO), ou silicatos em 
folha, são um importante grupo de minerais que incluem as micas, cloritas, serpentinas, 
talco e outras. FILO idealmente contem folhas tetraédricas e octaédricas contínuas. Nas 
folhas tetraédricas, cada tetraedro é formado por um cátion T, ligado a 4 átomos de 
oxigênio, em que os tetraedros são interligados à tetraedros vizinhos por três 
extremidades, formando uma infinita folha hexagonal 2D. Paras as folhas octaédricas, 
cada octaedro é constituído por um cátion metálico M, coordenado a 6 ânions que 
podem ser O-, F-, Cl-, ou OH-. Os octaedros são conectados aos octaedros adjacentes 
pelo compartilhamento das bordas, essas bordas compartilhadas do octaedro formam 
uma folha de simetria hexagonal/pseudo-hexagonal. As extremidades livres dos 
tetraedros com átomos de oxigênio apontam todas para a mesma direção da folha e se 
conecta a folha octaédrica formando um plano comum. As folhas com estrutura do tipo 
1:1 são chamadas Caulinitas, são formadas por repetições de 1 tetraedro para 1 
octaedro enquanto as folhas com estrutura do tipo 2:1 são nomeadas Esmectitas, 
possuem uma folha octaédrica imprensada entre duas folhas tetraédricas. O cátion T da 
folha tetraédrica pode ser Si4+, Al3+ e Fe3+, e o cátion M da folha tetraédrica 
normalmente é Mg2+, Mn2+, Ni2+, Co2+, Cu2+ e Zn2+ [2]. As espécies de FILO 
chamam atenção dos pesquisadores da área de materiais, uma característica desses 
materiais é que suas lamelas são unidas fracamente através de interações do tipo de 
Van der waals e ligações de hidrogênio. Os FILO possuem uma gama de aplicações, e 
muitos materiais tem sido desenvolvidos a base de deles e utilizados em diferentes 
áreas como separação eletroquímica de água [3], super capacitores [3, 4, 5 ], baterias 
de lítio [6], adsorventes [7], administração de medicamentos [8], tratamento de água [9] 
e catálise [2]. Sabendo de tais áreas de aplicação e suas propriedades, o FILO utilizado 
foi o tipo talco com estrutura trioctaédrica com proporção 2/1 com alterações feitas nos 
tetraedros de Si e nos octaedros. A primeira modificação ocorreu devido a fonte de Si 
utilizada para síntese do material, o silano 3-aminopropiltrimetoxisilano. A síntese ocorre 
pela condensação dos grupos metoxi e ficando com o grupo aminopropil como uma 
ramificação na estrutura do tetraedro, o que agregou um aspecto de seletividade, em 
condições apropriadas, ao material. A outra modificação realizada foi a mudança do íon 
metálico do interstício dos octaedros, que naturalmente, filossilicatos do tipo talco 
possuem em sua constituição o Mg2+, a mudança foi realizada colocando o Ni2+, 
preferencialmente, no centro dos octaedros[10], utilizando o Ni(NO3)2.6H2O 
 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4494 

 

Metodologia 

 
2.OBJETIVOS 2.1 Objetivo geral O presente trabalho visa a preparação de filossilicatos 
níquel organofuncionalizados, caracterização plena da matriz, estudo da capacidade de 
adsorção do fármaco ibuprofeno, otimização do processo de adsorção através da 
variação de fatores e níveis e o estudo da ação excipiente da matriz funcionalizada para 
o fármaco ibuprofeno. 2.2 Objetivos específicos a) Obtenção dos filossilicatos de níquel 
organofuncionalizados com 3-aminopropiltrimetoxisilano através do processo sol-gel. b) 
Estudo da capacidade de adsorção de ibuprofeno na superfície do filossilicato 
funcionalizado. c) Otimização do processo de adsorção modificando fatores e níveis 
através do planejamento fatorial. d) Estudo da ação excipiente da matriz com o 
ibuprofeno adsorvido. 3 PARTE EXPERIMENTAL 3.1 Reagentes Os reagentes 
utilizados no processo de síntese do filossilicato foram: 3-aminopropiltrimetoxissilano, 
hidróxido de sódio, ambos da marca Sigma-Aldrich, etanol (Synth) e nitrato de níquel 
hexa-hidratado (Merk) e a suspensão oral do fármaco genérico ibuprofeno (Cimed) 
todos os reagentes foram usados sem prévia purificação. 3.2 Síntese do filossilicato tipo 
talco O filossilicato de níquel foi sintetizado obedecendo a razão molar de 4/3 de Si/Ni, 
que é o mais próximo da estequiometria encontrada no filossilicato natural. A estrutura 
lamelar foi sintetizada usando o agente sililante 3-aminopropiltrimetoxisilano como fonte 
de silício. A razão molar entre Si/Ni deve ser mantida e seguida rigorosamente para que 
se obtenha a estrutura similar ao natural. A síntese foi iniciada pela preparação de uma 
solução etanólica do agente sililante 3-aminopropiltrimetoxisilano. Outra solução 
etanólica com 8,2 g de Ni(NO¬¬3¬)2.6H2O foi preparada. As soluções do sal de níquel 
e do agente sililante foram misturadas em um Becker plástico e, sob agitação, foi 
adicionado 128 cm3 de uma solução de NaOH 0,5 mol/dm3 gota a gota, a solução de 
hidróxido de sódio foi preparada dissolvendo-se 4,0 g de NaOH em 200 ml de H2O 
destilada. A suspensão permaneceu sob agitação a temperatura de aproximadamente 
50 °C durante o período de adição da base. Ao término de adição da solução de 
hidróxido de sódio, a agitação é interrompida e a solução foi deixada sob 
envelhecimento no período de 48 h [11]. Após o término do envelhecimento, o sólido foi 
filtrado e lavado com água destilada até que o pH ficasse neutro. O equipamento 
utilizado está na Figura 3. Figura 3 aparatos utilizados para síntese Após o processo de 
síntese, foi dado início a etapa de adsorção do fármaco. Inicialmente, seria utilizado o 
fármaco puro, fabricado pela Sigma Aldrich, porém, para finalidade de testes, foi 
utilizado o fármaco comercial vendido no formato de suspensão. Os testes foram 
realizados usando o fármaco sem prévia purificação e levando em conta apenas a 
substância ativa. Primeiramente, foi realizado um teste qualitativo da capacidade de 
adsorção e interação do FILO 1 e 2 com o fármaco solubilizado, em pH neutro. O 
fármaco possui uma concentração inicial de 100.000 ppm na suspensão comercial, uma 
solução de 200 ppm foi preparada, inicialmente foi realizada a leitura em um 
espectrofotômetro de UV-VIS da solução de 200 ppm preparada, em seguida à solução 
foi colocada em contato com cerca de 15 mg do FILO sintetizado anteriormente. Em 
seguida foi feita a leitura da solução pós adsorção para a constatação da diminuição da 
concentração do fármaco. A partir do espectro de UV-VIS obtido conseguimos identificar 
que houve uma boa redução na banda que vai de 190 a 241 cm-1 que é referente a 
presença do fármaco na solução, mostrando assim a efetividade da interação entre o 
fármaco e o FILO. Posteriormente a esta etapa, estavam sendo desenvolvidos os testes 
quantitativos de adsorção do fármaco, porém, usando uma concentração cerca de 90% 
menor do que a utilizada no teste qualitativo. A concentração usada para o teste foi de 
20 ppm, pois na literatura consta que em concentrações mais altas, as análises para 
detecção do fármaco em solução se tornavam menos exatas devido a solubilidade 
parcial do fármaco em meio aquoso [12], para esta etapa, foi preparada uma curva de 
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calibração com 9 pontos ( 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 ppm) Figura 4, tendo a leitura 
de todos os pontos sendo feita em triplicata para construção da curva de calibração. 
Com a curva construída e a equação para o cálculo das concentrações das soluções 
pós adsorção, seriam feitos os testes de adsorção, tendo em vista identificar possíveis 
fatores que influenciassem no processo de adsorção, como tempo de contato e pH, para 
aplicação no planejamento fatorial. 3.4Caracterização: 3.4.1 Espectroscopia na região 
do infravermelho As pastilhas foram preparadas em uma proporção de 10:1 entre o KBr 
e o filossilicato, o KBr foi macerado junto com a amostra em almofariz de ágata e em 
seguida foram prensados e levados para análise. Após o preparo da pastilha, os 
espectros foram obtidos na no intervalo de 4000-400 cm-1, com resolução de 4 cm-1, 
em um espectrofotômetro Shimadzu modelo IRAffinity-1. 3.4.2 Difratometria de raios-X 
Para confirmar a estrutura do filossilicato sintetizado foram realizadas análises de DRX 
no equipamento Bruker D2phaser equipado com um detector Lynxeye e com radiação 
Cu K α, com uma faixa de 2Ɵ entre 2-70°, com um passo de 0,01° min-1. 
 
Resultados e Discussões 

 
4 Resultados e discussão 4.1 Análise de infravermelho As análises de infravermelho 
realizadas foram de suma importância para que pudéssemos identificar os grupos 
presentes na superfície do filossilicato sintetizado, principalmente com relação a parte 
orgânica que foi inserida. Os espectros de infravermelho foram obtidos de acordo com 
a Figura 5. O espectro de infravermelho do FILO 1 mostra uma intensa banda na região 
de 3400 cm-1, que é atribuída aos estiramentos O-H dos grupos silanóis (SiOH), além 
dos grupos OH dos silanóis, essa banda também é atribuída aos estiramentos dos 
grupos hidroxila das moléculas de água que se encontram adsorvidas na superfície do 
filossilicato. As bandas referentes aos estiramentos da ligação N-H, se encontram 
próximas a região dos estiramentos O-H, porém podem ser observadas através de um 
ombro que se encontra na região de 3100 cm-1. Esses estiramentos N-H corroboram 
que o uso do silano contendo o grupo aminopropil se condensou gerando a estrutura do 
filossilicato, e o grupo aminopropil permaneceu ligado a estrutura formada estando 
voltado para a parte interlamelar, agregando assim um aspecto de seletividade ao 
material. Figura 5 Espectro de infravermelho O próximo estiramento observado na 
região de 2900 cm-1 é referente aos estiramentos de C-H, que são provenientes da 
cadeia carbônica propil do silano utilizado para síntese. Em 1450 cm-1 são observadas 
as deformações do grupo N-H, que também são provenientes da fonte de silício usada 
com a pretensão de agregar o aspecto de seletividade ao material, e com essa evidência 
conseguimos afirmar que há grupos NH2 na presente na estrutura do material. Próximo 
a essa região em 1382 cm-1, também temos bandas referentes aos estiramentos C-N, 
que são provenientes da cadeia carbônica ligada ao grupo amino [10]. 4.2 Análise DRX 
A análise de difração de raios X, pode ser interpretada pela Figura 6, foi utilizada para 
obter as informações a respeito da estrutura do material sintetizado. As reflexões 
apresentam um alargamento quando comparadas as do talco natural, o que sugere uma 
desordem significativa na região interlamelar que é ocasionada devido a presença dos 
grupos orgânicos pendentes. Figura 6 Difratograma A reflexão d060 em 2Ɵ= 60, 
caracteriza a estrutura trioctaédrica do tipo 2/1 do material, mostrando que ela se 
manteve inalterada mesmo com as modificações que foram realizadas no material. Na 
literatura é relatada a presença da reflexão (020) bastante intensa ¬ em 2Ɵ= 20°, que é 
uma reflexão característica de compostos organo-minerais [13], a ausência desta 
reflexão não necessariamente indica o fracasso da síntese do material, pois pode ter 
sido ocasionada devido a metodologia usada no processo de síntese, isso estava sendo 
investigado realizando outras sínteses e utilizando metodologias diferentes, porém, não 
conseguimos concluir devido a paralização ocasionada pela pandemia. Em função do 
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valor do ângulo do plano basal d001, utilizando a lei de Bragg (n.λ=2.d.senƟ), foi 
calculada a distância interplanar (d), cujo valor foi 1420 pm para a amostra do FILO 1, 
quando comparada com a distância interplanar do talco natural que é 934 pm [10], pode-
se deduzir que a cadeia propil do silano utilizado pode está localizada entre as lamelas 
do material, aumentando a distância d com relação ao modelo do talco natural. 4.3 
Análise de UV-VIS A análise de UV-VIS foi utilizada para que fosse possível observar a 
alteração da concentração da solução do fármaco quando colocada em contato com o 
FILO para que ocorresse o fenômeno de adsorção. Através do espectro do teste 
qualitativo observado na Figura 7, conseguimos identificar uma considerável redução 
na concentração do fármaco após o processo de adsorção, o que indica que a síntese 
do FILO utilizando o silano 3-aminopropiletoxissilano, agregou o aspecto de seletividade 
ao material devido ao grupo aminopropil que faz parte da constituição do silano. Figura 
7 Espectro de UV-VIS Sabendo da propriedade que foi agregada ao material e do seu 
potencial como adsorvente, o próximo passo seria fazer os testes quantitativos de 
adsorção, para que pudéssemos identificar a capacidade máxima de adsorção do 
material e posteriormente realizar o processo de otimização da adsorção utilizando o 
planejamento fatorial, onde faríamos estudos sobre os fatores que influenciariam no 
processo de adsorção do fármaco, porém devido a paralização ocasionada pela 
pandemia do COVID-19, esses estudos não puderam ser realizados. Após a otimização 
do processo de adsorção do fármaco, seriam realizados testes de atuação do FILO 
como agente excipiente do fármaco em um dissolutor. 
 

Conclusão 

 
Com os dados obtidos das caracterizações que fornecem informações como a dos 
grupos constituintes do material através do infravermelho, estrutura do material através 
do DRX e da atuação do material como adsorvente através do espectro obtido da 
análise de UV-VIS, podemos confirmar o sucesso da síntese e das modificações 
realizadas no material. Através da análise de infravermelho, conseguimos observar os 
grupos constituintes da estrutura do material através dos estiramentos e deformações. 
Esta análise funciona como um complemento para afirmação da presença do grupo 
aminopropil que se encontra pendente a estrutura do material apresentando 
deformações em 1450 cm-1 referente ao grupo amino, em 2900 cm-1 estiramentos 
referente ao grupo CH2, que constitui a cadeia carbônica do grupo aminopropil e em 
1382 cm-1, temos os estiramentos do grupo C-N que é referente ao grupo propil ligado 
ao grupo amino.Com essas informações podemos afirmar que a estrutura do material 
assim como as modificações realizadas tiveram sucesso. Através do DRX conseguimos 
identificar a preservação da estrutura do material mesmo com os grupos pendentes que 
são provenientes do silano comercial usado como fonte de silício, e conseguimos 
identificar a estrutura similar ao talco natural mesmo com a troca do íon magnésio por 
níquel. Com o cálculo do espaço interlamelar através do ângulo do plano basal d001, 
conseguimos constatar que as modificações realizadas geraram um aumento do espaço 
entre as lamelas quando comparamos com o filossilicato natural, assim como também 
conseguimos identificar a presença dos grupos amino na estrutura do material através 
do alargamento dos picos que é ocasionado pela desorganização geradas pela 
presença dos grupos no espaço interlamelar. Através da análise de ultravioleta visível, 
conseguimos obter a informação sobre o processo de adsorção do material com o 
fármaco ibuprofeno, em que vimos o sucesso da adsorção do fármaco no material 
através de um teste qualitativo, porém, os estudos que estavam sendo realizados para 
a otimização do processo de adsorção via planejamento fatorial não foram completos 
assim como es estudos que seriam realizados para a atuação do material como agente 
excipiente para o fármaco foram parados devido a portaria Nº 376,de 3 de abril de 2020, 
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que autorizou a parada das atividades presenciais no âmbito acadêmico federal devido 
a pandemia do COVID-19. 5.1 Perspectivas As perspectivas são para a continuidade do 
trabalho para que todas as variáveis sejam estudadas e todas as etapas como, estudo 
do processo de adsorção, otimização do processo de adsorção utilizando o 
planejamento fatorial, o estudo da ação excipiente do material com o fármaco adsorvido 
e caracterizações como ressonância magnética nuclear, adsorção dessorção de N¬2, 
microscopia eletrônica de varredura e outras possíveis caracterizações possam ser 
realizadas, com todas estas etapas em aberto, fica oportunidade para uma possível 
prorrogação do projeto. 
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TÍTULO: Novos Materiais Funcionais Avançados Derivados do Núcleo 2,4,6-tris(3,4-

bis(alcoxi)fenil)piridina 

Resumo 

 

RESUMO 

 

Os Cristais Líquidos podem ser classificados como materiais orgânicos avançados, com 
propriedades únicas e que vem impactando a sociedade nas últimas décadas. Esses 
matérias possuem um estado intermediário entre o sólido cristalino e o líquido isotrópico, 
estado conhecido como mesófase. O presente trabalho tem por objetivo principal, 
através de metodologias de baixo custo, sintetizar derivados do núcleo 2,4,6-
triarilpiridina substituídas com potencial aplicação como cristais líquidos. De forma 
específica, deseja-se obter o composto 2,4,6-tris(3,4-bis(dodecilóxi)fenil)piridina. A 
metodologia seguida é uma adaptação dos procedimentos relatados na literatura. Até o 
momento um único composto foi sintetizado, devidamente caracterizado e o estudo 
inicial de suas propriedades revelaram ser um material promissor futuramente na 
continuação da pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Síntese Orgânica; cristais líquidos; piridina 

TITLE: New Advanced Functional Materials Derived from Core 2,4,6-tris(3,4-

bis(alcoxy)phenyl)pyridine 

Abstract 

 

ABSTRACT 

 

Liquid Crystals can be classified as advanced organic materials, with unique properties 
that have been impacting society in recent decades. These materials have an 
intermediate state between the crystalline solid and the isotropic liquid, a state known as 
mesophase. The main objective of this work, through low-cost methodologies, to 
synthesize 2,4,6-triarilpyridine core derivatives replaced with potential application as 
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liquid crystals. Specifically, we want to obtain the compound 2,4,6-tris(3,4-
bis(dodecilillis)phenyl)pyridine. The methodology followed is an adaptation of the 
procedures reported in the literature. To date a single compound has been synthesized, 
properly characterized and the initial study of its properties proved to be a promising 
material in the future in the continuation of the research. 

 
 
Keywords: Organic Synthesis; liquid crystals; pyridine 

Introdução 

INTRODUÇÃO 

Materiais Funcionais Avançados podem ser descritos como aqueles com a capacidade 
de otimizar os já existentes ou criar novos matérias, produtos ou até processos, que 
apresentem baixo custo de produção, baixa toxidade, boas propriedades e que 
compreendem uma importante área de pesquisa que vem revolucionando o mundos nas 
últimas décadas, dentre elas os matérias orgânicos avançados, devido as suas 
propriedades óptica-eletrônicas e as sua gama de aplicações na indústria [1]. Dentre 
esses matérias, há os Cristais Líquidos, amplamente utilizados na eletrônica orgânica 

[2]. 

Os Cristais Líquidos apresentam uma fase intermediária entre o sólido cristalino e o 
líquido isotrópicos, e são compostos por um ou mais núcleos rígidos, que dão a molécula 
a propriedade de ordenação orientacional, em alguns casos, capacidade de transporte 
de carga. Por outro lado, a parte da estrutura flexível (alifática) oferece a desordenação 
posicional, que é fundamental para obtenção de filmes finos de alinhamento uniforme, 
além de atuarem como camadas isolantes em torno do centro rígido [2, 3]. A 
combinação das suas propriedades de mobilidade molecular e anisotropia ótica, elétrica 
e magnética propicia aos cristais líquidos inúmeras aplicações, dentre elas mostradores 
eletrônicos (displays), além de telas de dispositivos eletrônicos, tais como smartphones, 
tablets, televisores e notebooks [4]. Por definição, as moléculas que apresentam 
propriedades líquido-cristalina são denominadas mesógenos, enquanto que as fases 
existentes entre sólido e líquido são designadas por mesófases. Em geral, estas 
mesófases são classificadas em três principais tipos, que vão depender da sua 
organização supramolecular: nemática, esmética e colunar. É importante destacar que 
os cristais líquidos podem ser classificados também de acordo com a sua forma 
estrutural, podendo assumir o formato calamítico (forma de bastão ou bastonete) ou 
discótico (formato achatado e em disco), dessa forma apresentam padrões de 
empacotamento que dependem das suas estruturas e suas interações [3, 4, 5]. 

Heterocíclos nitrogenados, como as piridinas substituídas, são bastante conhecidos por 
suas propriedades biológicas e são amplamente utilizados como bloco de construção 
de produtos naturais e medicamentos farmacêuticos, bem como as 2,4,6-triarilpiridinas 
substituídas, utilizadas como quimiossensores, fotossensibilizantes [8] e matérias 
funcionais [9]. O presente trabalho tem por objetivo, sintetizar moléculas orgânicas 
visando a obtenção de derivados 2,4,6-tris(3,4-bis(alcoxi)fenil)piridina (TAP), através de 
metodologias de baixo custo, desenvolvendo os estudos de suas propriedades térmicas 
e ópticas para uma possível aplicação como cristais líquidos. 
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Metodologia 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 MATERIAIS E REAGENTES 

Os materiais e reagentes: 1-bromododecano, 3,4-hidroxibenzaldeido, 1,2-benzenodiol 
(pirocatecol, ou simplesmente catecol), acetato de amônio, acetona, ácido acético, ácido 
clorídrico (HCl), água destilada, cloreto de acila, cloreto de alumínio (AlCl3), cloreto de 
sódio (NaCl), carbonato de potássio (K2CO3), diclorometano (CH2Cl2), 
dimetilformamida (DMF), iodeto de potássio (KI) e sulfato de magnésio (MgSO4) foram 
adquiridos de fontes comerciais e utilizados sem prévias purificações. As placas para 
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) são da Silicycle (Ultrapure SILICA GELS, 

250). 

 

2.2 DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE SÍNTESE 

A metodologia empregada no presente trabalho se dá pela adaptação da ciclo-
condensação de formação do núcleo 2,4,6-triarilpiridina [8]. Segue as reações 
sequenciais de: formação do 3,4-dodeciloxiacetofenona por meio da alquilação do 
catecol via SN2, seguido pela acilação de Friedel-Craft para obtenção do 3,4-
dialcóxiacetofenona (1a); alquilação do 3,4-hidroxibenzaldeido via SN2 para obtenção 
do 3,4-dialcóxibenzaldeido (1b), os matérias de partida; por fim, a primeira condensação 
aldólica (2) seguida pela Adição de Michael (3) e reagindo com acetato de amônio para 
a formação do núcleo piridínico (TAP). 

 

2.2.1 Síntese dos Materiais de Partida 

2.2.1.1 Síntese do 3,4-didodeciloxiacetofenona 

Para a obtenção do primeiro material de partida (esquema 1), 3,4-
didodeciloxiacetofenona (1a), em um balão de fundo redondo adicionou-se o 1,125g 
(10,22mmol) de catecol e 1,412g (10,22mmol) de carbonato de potássio em 5mL de 
acetona em refluxo e agitação por 30 minutos, posteriormente se adicionou 5024µL 
(5,547g, 22,25mmol) de 1-bromododecano mais iodeto de potássio em quantidades 
catalíticas, a reação foi mantida em refluxo e agitação por 48h. A conversão ao produto 
foi acompanhada por CCD. O meio reacional foi vertido em metanol para ressuspensão, 
o sólido foi filtrado a vácuo e lavado em etanol para a formação do intermediário 1,2-
dodeciloxibenzeno. Em seguida, em um balão de fundo redondo, 0,5g (1,120mmol) do 
1,2-dodeciloxibenzeno foi dissolvido em 3mL de diclorometano e colocado em ganho de 
gelo a -5ºC. Adicionou-se 0,1802g (1,350mmol) de cloreto de alumínio em pequenas 
porções na temperatura controlada a -5ºC. Após 10 minutos, foi adicionado 95,11µL 
(1,350mmol) de cloreto de acetila gota a gota em temperaturas abaixo de 0ºC. Após a 
adição a solução foi agitada por 30 minutos e refluxada por 2h. A mistura foi vertida em 
10mL de água e adicionado cuidadosamente 2mL de HCl concentrado. O solvente 
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orgânico foi evaporado e o material filtrado a vácuo e recristalizado em etanol. 
Rendimento: 80%. 

 

2.2.1.2 Síntese do 3,4-didodeciloxibenzaldeido 

Para a obtenção do segundo material de partida, 3,4-didodeciloxibenzaldeido (1b), em 
um balão de fundo redondo, reagiu-se o 0,3g (2,156mmol) de 3,4-dihidroxibenzaldeido 
em 3mL de DMF e 0,8914g (6,450mmol) de carbonato de potássio, a mistura foi agitada 
e aquecida em 80ºC por 30 minutos. Após isso, adicionou-se 713,4µL (3,230mmol) de 
1-bromododecano e iodeto de potássio em quantidades catalíticas. A reação foi mantida 
em aquecimento por 48h. A mistura foi arrefecida à temperatura ambiente e vertida em 
água. Foi feito múltiplas extrações da camada orgânica usando acetato de etila, água e 
cloreto de sódio anidro. A camada orgânica foi seca sobre MgSO4 e o solvente 
evaporado. O sólido foi filtrado a vácuo e lavado em etanol/água. Rendimento: 84%. 

 

2.2.2 Síntese do 2,4,6-tris(3,4-bis(alcoxi)fenil)piridina (TAP) 

A obtenção da molécula alvo, TAP, se deu pela reação de ciclo-condensação de 1a, 1b 
e acetato de amônio. Em um balão de fundo redondo, foi adicionado 0,1234g 
(0,2530mmol) de 1a, mais 0,060g (0,1265mmol) de 1b e 0,03905g (0,5066mmol) de 
acetato de amônio em 2,5mL de ácido acético. A mistura foi agitada e aquecida a 120ºC 
por 5h na ausência de catalizador. A reação foi monitorada por CCD (hexano: acetato 
de etila = 3:1). Depois de completada, a mistura reacional foi vertida em água gelada e 
o sólido coletado por meio de filtração a vácuo, lavado com água destilada e seco. O 
sólido bruto foi recristalizado em etanol 95%, obtendo assim o produto puro. 
Rendimento: 56%. 

 

2.2.3 Caracterização 

Todas os intermediários e a molécula alvo foram devidamente caracterizados 
estruturalmente por espectroscopia de infravermelho e espectroscopia de ressonância 
magnética nuclear (RMN). O comportamento térmico e algumas das propriedades do 
TAP foram investigadas por microscopia óptica de luz polarizada (MOLP). 

 
Resultados e Discussões 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira etapa consistiu na 
preparação dos materiais de partida, onde se almejou a formação de 1a por meio da 
alquilação do catecol seguida pela acilação do mesmo. O 3,4-dihidroxibenzaldeido foi 
adquirido de fontes comerciais, seguindo, então, apenas a reação de alquilação para 
obtenção de 1b. Nenhum dos matérias de partida são inéditos e as reações foram 
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adaptadas da literatura [11, 12]. A segunda etapa consistiu na ciclocondensação para a 
formação do núcleo piridina por meio da condensação aldólica de 1a e 1b, seguido pela 
Adição de Michael e formação do núcleo piridínico com adição do nitrogênio através do 
acetato de amônio, formando assim o TAP, a molécula almejada. O material obtido na 
segunda etapa é inédito e a reação é uma adaptação da literatura [8]. O esquema 2 
apresenta a proposta do mecanismo reacional para o presente trabalho. 

A inspeção do espectro de infravermelho do composto 1a (Figura 1), pode-se notar 
duas bandas bem intensas, em 2915 e 2920 cm-1, referentes à deformação angular das 
ligações C-H das cadeias alquílicas. Uma banda característica de carbonila de cetonas 
é verificada em 1660 cm-1, confirmando assim o sucesso da reação de acilação. A 

banda em 1270 cm-1 oriunda de deformação angular do éter aromático. 

A inspeção do espectro de RMN 1H do composto 1a (Figura 2) mostra os hidrogênios 
aromáticos observados como um dubleto em δ 6,9 ppm e um multipleto 7,53 ppm, com 
integrações para um e dois hidrogênios, respectivamente. Um singleto em δ 2,25 ppm 
com integral para três hidrgênios, referente à metila ligado ao carbono carbonílico. 
Aproximadamente em δ 4,06 ppm nota-se um tripleto com integração para dois 
hidrogênios referentes aos hidrogênios metilênicos adjacentes ao átomo de oxigênio do 
grupo alcóxi. Os demais sinais de hidrogênio dos grupos metilênicos são associados ao 
multipleto em 1,28 ppm, enquanto a metila terminal da cadeia alquílica é observada em 
e δ 0,9 ppm, cujo sinal se traduz em um tripleto com integração para três hidrogênios. 

O espectro de RMN 1H para o TAP (Figura 4) possui picos entre 8 e 7 ppm, 
correspondente a hidrogênios de aromáticos. Pode-se observar esse pico mais 
deslocado em 7,84 ppm com integração para dois hidrogênios, correspondentes aos 
hidrogênios do núcleo piridina, mais desprotegidos, em 7,68 ppm se observa um 
multipleto com integração para quatro hidrogênios, relacionado aos hidrogênios 
aromáticos da posição orto a ligação com o núcleo piridina. Em 7,27 ppm há um 
multipleto para dois hidrogênios, mais protegidos correspondentes à os hidrogênios 
aromáticos que estão na posição orto a ligação com o núcleo da piridina, mas estão 
mais distantes do nitrogênio. 

A imagem da textura do TAP (Figura 3), exibida pela análise em Microscopia Óptica de 
Luz Polarizada (MOLP), mostra um possível empacotamento colunar, observada pela 
presença de partes mais escurar na imagem no formato de cruzes de malta que 
apresentam esse padrão [5]. 

 

Conclusão 

 

4. CONCLUSÃO 

Até o momento foi sintetizado um único derivado TAP, contendo grupos dodecilóxi com 
56% de rendimento. Devidamente caracterizado por RMN 1H e o estudo inicial de suas 
propriedades térmicas e ópticas via MOLP não apresentou mesófase, mas mostrou um 
provável empacotamento colunar bastante interessante, o que indica sua forma 
discótica, revelando ser um composto promissor frente a algumas futuras mudanças, 
afim de adequar sua estrutura às possíveis propriedades almejadas. Dito isto, como 
perspectivas futuras outros derivados do núcleo TAP serão preparados, com a variação 
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no tamanho das suas cadeias alquílicas, de modo que todas as propriedades liquo-
cristalinas sejam alcançadas para futuras aplicações. 
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Objetivo 

 

 

Esquema 1: Formação de 1a 
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Figura 1: Espectro de infravermelho para o composto 1a 
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Figura 2: Espectro de RMN 1H para o composto 1a 

 

 

Esquema 2: Esquema e proposta de mecanismo para o TAP 
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Figura 3: Textura obtida para o TAP por meio de MOLP 
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Figura 4: Espectro de RMN 1H para o TAP 
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TÍTULO: Identificação e quantificação de Pb2+ em tintura progressiva capilar utilizando 

técnicas voltamétricas 

Resumo 

As tinturas capilares são produtos cosméticos bastantes consumidos em todo o mundo, 
há diversas categorias de tintas capilares, e uma delas é a tintura progressiva capilar, 
esse tipo de cosmético tem como objetivo tingir os fios branco progressivamente. O fator 
que mais chama a atenção nesse tipo de produto é a presença do acetato de chumbo 
nos ingredientes descritos pelo fabricante. O chumbo é considerado um metal pesado, 
altamente tóxico e cumulativo no organismo, o que pode acarretar diversas patologias. 
A coloração dos fios ocorre a partir da reação do acetado de chumbo com o enxofre 
presente nos fios de cabelo e com o enxofre que faz parte da composição do produto, 
de tal modo que forma o sulfeto de chumbo que fornece a coloração preta aos fios. Foi 
pensando na problemática acarretada pela presença do chumbo na tintura progressiva 
capilar que a pesquisa foi desenvolvida afim de identificar e quantificar o chumbo na 
amostra de tintura progressiva capilar através de técnicas voltamétricas. Foram 
realizados alguns testes, modificando eletrodos, tipo de voltametria, eletrólito, para por 
fim, obter um conjunto final de fatores que fossem capazes de identificar e quantificar o 
chumbo na amostra estudada. O eletrodo de trabalho de filme de bismuto foi o de melhor 
desempenho, quando comparado ao de carbono vítreo também testado nesse presente 
estudo. As voltametrias aplicadas foram de pulso diferencial, onda quadrada e cíclica. 
 
Palavras-chave: Tintura progressiva capilar. Chumbo. Voltametria. Filme de bismuto 

TITLE: Identification and quantification of Pb2+ in progressive hair dye using 

voltammetric techniques 

Abstract 

 

Hair dyes are cosmetic products widely consumed all over the world, there are some 
categories of hair dyes, and one of them is the progressive hair dye, this type of cosmetic 
aims to progressively dye the white hair. The most striking factor in this type of product 
is the presence of lead acetate in the ingredients described on the label. Lead is 
considered a heavy metal, highly toxic and cumulative in the body, which can lead to 
several pathologies. The coloring of the wires occurs from the reaction of lead acetate 
with the sulfur present in the hair strands and with the sulfur that is part of the product 
composition, in such a way that it forms the lead sulfide that provides the black coloring 
to the strands. It was thinking about the problem caused by the presence of lead in 
progressive hair dye that the research was developed in order to identify and quantify 
the lead in the sample of progressive hair dye through voltammetric techniques. Some 
tests were carried out, modifying electrodes, type of voltammetry, electrolyte, to finally 
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obtain a final set of factors that proved to identify and quantify the lead in the studied 
sample. The working electrode of bismuth film was the one with the best performance 
when compared to the vitreous carbon also tested in this study. The applied voltammetry 
were differential pulse, squarewave and cyclic. 

 
 

Keywords: Progressive hair dye. Lead. Voltammetry. Bismuth film 

Introdução 

A tintura capilar é um dos produtos mais consumidos no mercado cosmético, sabe-se 
que os fios brancos não são esteticamente bem aceitos por boa parte das pessoas, o 
que leva a identificar uma demanda latente de consumidores desse tipo de produto. No 
mercado, há diversas variedades de tinturas capilares, uma delas é a tintura progressiva 
capilar, a qual consiste no tingimento dos fios brancos progressivamente, ou seja, é 
necessário o uso repetitivo da tintura para que possa chegar ao resultado da coloração 
completa. 

A tintura progressiva capilar possui acetato de chumbo na formulação, a qual é 
identificada no rótulo do produto. O chumbo é um metal pesado e que pode acarretar 
algumas patologias aos consumidores de produtos contendo esse metal, acontece que 
o chumbo é cumulativo no organismo e altamente tóxico. O acetato de chumbo é 
utilizado na formulação da tintura capilar pois o mesmo reage com o enxofre disponível 
no produto e com o enxofre do cabelo forma o sulfeto de chumbo, que fornece a 

coloração preta e tinge os fios brancos. 

Segundo a resolução da ANVISA, RDC 15/2013, a utilização da substância acetato de 
chumbo não pode exceder a porcentagem de 0.6% em cosméticos do tipo tinturas 
capilares. Esses parâmetros foram analisados com o objetivo de determinar uma 
quantidade de acetato de chumbo que em contato com o couro cabeludo humano não 
seja absorvido. 

O modo de ação desse tipo de tintura se baseia na deposição de sais metálicos como 
o acetato de chumbo sobre os cabelos, sendo uma deposição cumulativa, com interação 

entre a queratina da haste do fio e o metal (GOMES, 1999). 

Além disso, os rótulos das tinturas capilares que utilizarem acetato de chumbo na 
composição deverão ter informações específicas sobre condições de uso, quantidade 
de acetato de chumbo e restrições como: Evitar contato com os olhos; Não utilizar 
durante a gravidez; Contém acetato de chumbo; Não usar para tingir os cílios, 
sobrancelhas e bigodes; Em caso de irritação suspender o uso e procurar orientação 
médica; Não usar caso o couro cabeludo esteja irritado ou ferido; É recomendável o uso 
de luvas durante a aplicação. 

A voltametria é uma técnica eletroquímica onde as informações qualitativas e 
quantitativas de uma espécie química são obtidas a partir do registro de curvas corrente-
potencial, feitas durante a eletrólise dessa espécie em uma célula eletroquímica 
constituída de pelo menos dois eletrodos, sendo um deles um microeletrodo (o eletrodo 
de trabalho) e o outro um eletrodo de superfície relativamente grande (usualmente um 
eletrodo de referência). O potencial é aplicado entre os dois eletrodos em forma de 
varredura, isto é, variando-o a uma velocidade constante em função do tempo. O 
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potencial e a corrente resultante são registrados simultaneamente. A curva corrente vs. 
potencial obtida é chamada de voltamograma (ALEIXO, L. M. 2018). 

Neste trabalho foram desenvolvidos testes até identificar os eletrodos, eletrólito, padrão 
e voltametria que fosse capaz de identificar e quantificar o analito, que no presente 
trabalho é o chumbo. Foram realizadas voltametria de pulso diferencial, voltametria de 
onda quadrada e voltametria cíclica. A voltametria cíclica foi a primeira técnica aplicada, 
inicialmente utilizando o eletrodo de trabalho de filme de bismuto, em seguida o eletrodo 
de trabalho de carbono vítreo e após o eletrodo de trabalho DDB, porém apenas o 
primeiro eletrodo apresentou bom resultado. Utilizando o eletrodo de trabalho de filme 
de bismuto foi aplicada a voltametria de pulso diferencial, a mesma também foi aplicada 
utilizando eletrodo de trabalho de carbono vítreo. A voltametria de onda quadrada 
também foi aplicada a amostra. 

 
Metodologia 

 
As análises foram realizadas no Laboratório de Eletroquímica Ambiental e Aplicada 
(LEAA) localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Durante 
os experimentos foram aplicados diversos parâmetros, de tal forma que foram 
permutadas variáveis como eletrodos, eletrólito e padrão até encontrar o voltamograma 
ideal para detecção e quantificação do analito. Os dados apresentados no presente 
trabalho foram obtidos através do potenciostato/galvanostato modelo PGSTAT 302N da 
Autolab/ECO. 

O primeiro teste foi utilizando o eletrólito de Nitrato de Sódio 0.1 M, padrão de nitrato de 
chumbo 100 ppm, eletrodo de trabalho DDB, eletrodo de referência de calomelano, 
contra eletrodo fio de platina e a voltametria de onda quadrada. O segundo teste foi 
utilizando o eletrólito de Ácido Sulfúrico 0.5 M, padrão de nitrato de chumbo 100 ppm, 
eletrodo de trabalho DDB, eletrodo de referência de calomelano, contra eletrodo fio de 
platina e a voltametria de onda quadrada. O terceiro teste foi utilizando o eletrólito de 
Ácido Sulfúrico 0.5 M, padrão de nitrato de chumbo 100 ppm, eletrodo de trabalho de 
carbono vítreo, eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo fio de platina e a 
voltametria de pulso diferencial. O quarto teste foi utilizando o eletrólito de Nitrato de 
Sódio 0.1 M, padrão de solução Pb2+ 1000 ppm, eletrodo de trabalho de carbono vítreo, 
eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo fio de platina e a voltametria de onda 
quadrada. Todos os testes citados anteriormente não obtiveram êxito. 

O voltamograma de ótimo desempenho foi o utilizando eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto, eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo de fio de platina, eletrólito 
nitrato de sódio 0.1 M, padrão nitrato de chumbo 50 ppm e voltametria de pulso 
diferencial, a célula configurada dessa forma citada está exibida na figura 1. Foi 
realizada a comparação dos resultados obtidos no voltamograma com eletrodo de filme 
de bismuto com a aplicação dos mesmos parâmetros usando eletrodo de trabalho de 

carbono vítreo. 

Figura 1 

A voltametria cíclica foi aplicada a três tipos diferentes de eletrodos do trabalho, eletrodo 
de trabalho de filme de bismuto, DDB e eletrodo de trabalho de carbono vítreo, com a 

varredura vai de -0.9 V a -0.45 V. 
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A tintura progressiva capilar é da marca Beautiful Hair, contém 120 g de produto e foi 
adquirida no comércio local. A preparação da amostra de tintura progressiva capilar foi 
realizada da seguinte forma, para preparar 10 ml de amostra, foi pesado 1 g de creme 
inalterado e diluído em 10 ml de água destilada, assim obtendo a amostra para análise 
como está exibido na figura 2. Para construção do voltamograma de pulso diferencial 
utilizando eletrodo de trabalho de filme de bismuto com adição de amostra real e de 
padrão foi utilizado 3 ml da amostra e três adições de 200 µL. As amostras foram 
analisadas através do método de adição de padrão. 

Figura 2 

Por meio da voltametria de pulso diferencial, e utilizado o eletrodo de trabalho de filme 
de bismuto foram obtidas as curvas analíticas para cada adição de alíquotas de 100 µL 
da solução padrão na célula eletroquímica. Foram dez adições da solução padrão na 
célula eletroquímica, a qual já estava volumada por 20 mL da solução de Nitrato de 
Sódio 0.1 M, eletrólito. Já para o a voltametria de pulso diferencial utilizando o eletrodo 
de trabalho de carbono vítreo foram obtidas as curvas analíticas para cada adição de 
alíquota de 200 µL da solução padrão na célula eletroquímica. Foram um total de cinto 
adições da solução padrão de Nitrato de Chumbo 50 ppm à célula eletroquímica 
previamente volumada com 20 mL de solução de Nitrato de Sódio 0.1 M. 

A voltametria de onda quadrada foi realizada utilizando eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto e adicionou uma alíquota de 100 µL de padrão a célula eletroquímica que 
estava volumada com 20 mL de eletrólito. A mesma voltametria de onda quadrada foi 
aplicada utilizando o eletrodo de trabalho de carbono vítreo, e foram adicionadas 3 
alíquotas de 100 µL cada à célula eletroquímica que já estava volumada com 20 mL 
eletrólito. 

 
Resultados e Discussões 

 

No voltamograma observado na Figura 3, verifica-se o perfil de oxidação do chumbo, a 
partir dele detecta-se o processo reversível pois observa-se o sinal de oxidação a -0.62 
V e o sinal de redução a -0.67 V. A varredura aplicada foi de -0.9 V a -0.45 V. O 
voltamograma usando o eletrodo de filme de bismuto foi o de melhor resultado, os 
demais, usando carbono vítreo (figura 4) e utilizando DDB (figura 5) não obteve sinais 

significantes. 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

No voltamograma da figura 6, observa-se o aumento da corrente à medida que a 
concentração do padrão é aumentada ao eletrólito presente na célula, de tal forma que 
se nota a intensificação do sinal de oxidação. 

Figura 6 
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A partir do voltamograma ilustrado na Figura 6, foi encontrada a corrente máxima de 
cada pico referente às concentrações estudadas. Com os volumes adicionados foram 
calculas as concentrações de cada adição de padrão de chumbo na célula 
eletroquímica. Então, com os dados de concentração x corrente obteve-se a equação 
da reta a fim de calcular as concentrações de chumbo na amostra de creme progressivo 
capilar, cujo resultado foi de 0,0159 mol/L. A equação da reta encontrada foi y = 506,91 
x + 0,038, apresentando assim um valor de R2 igual à 0,99, indicando a confiabilidade 
dos valores encontrados visto que está próximo de 1. 

A Figura 7 é a curva analítica, a partir dos dados obtidos através do gráfico, foi calculado 
o limite de detecção (LOD) e o limite de quantificação (LOQ), cujos valores foram de 

4,58x10-4 mol/L e 1,39x10-3 mol/L, respectivamente. 

Figura 7 

Figura 8 

O voltamograma obtido pelo uso de eletrodo de trabalho de filme de bismuto com adição 
de amostra real e de padrão está na figura 8. Observou-se nesse gráfico que houve o 
aumento da corrente após adicionar as 3 ml da amostra, e, em seguida aumentou 
progressivamente com a adição das 3 alíquotas de 200 µL. Esse sinal identifica a 
presença do chumbo na tintura progressiva capilar. 

A voltametria de pulso diferencial utilizando eletrodo de trabalho de carbono vítreo com 
adição de padrão foram obtidos no voltamograma de figura 9, observa-se o aumento da 
corrente à medida que a concentração do padrão é aumentada ao eletrólito presente na 
célula, e, observando a intensificação do sinal de oxidação. 

Figura 9 

Além da voltametria de onda quadrada, também foi testada a voltametria de onda 
quadrada, utilizando tanto o eletrodo de trabalho de filme de bismuto quanto o eletrodo 
de trabalho de carbono vítreo, mas ambos voltamogramas não obtiveram resultados 

satisfatório, os resultados estão respectivamente ilustrados nas figuras 10 e 11. 

Figura 10 

Figura 11 

 

Conclusão 

 
Neste trabalho os resultados obtidos foram satisfatórios. Os voltamogramas que tiveram 
melhor êxito foram aqueles utilizando o eletrodo de trabalho de filme de bismuto. Foi 
possível identificar e quantificar o chumbo no produto de tintura progressiva capilar, o 
qual tem a quantidade de acetato de chumbo dentro dos padrões da ANVISA. A 
voltametria cíclica utilizando o eletrodo de trabalho de filme de bismuto obteve bons 
sinais, os quais estão dentro da varredura do chumbo, que são de -0.9 V a -0.45 V. Os 
demais eletrodos como DDB e carbono vítreo não apresentaram picos visíveis. 
Enquanto a varredura de pulso diferencial, foi possível comparar a mesma varredura 
aplicada a dois tipos de eletrodos de trabalho diferentes, eletrodo de filme de bismuto e 
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eletrodo de carbono vítreo, porém o eletrodo de filme de bismuto obteve melhor 
desempenho com as adições de padrão a 100 µL. Quando houve a adição da amostra 
preparada com o creme capilar e água destilada, foi observado o pico identificando a 
presença do chumbo na amostra, o qual foi confirmado com a adição de alíquotas de 
padrão na sequência. Por fim, a voltametria de onda quadrada não apresentou bons 
resultados, foram aplicados dois tipos de eletrodos de trabalho, o carbono vítreo e o 
eletrodo de filme de bismuto. Com os resultados obtidos nessa pesquisa fica claro que 
o eletrodo de trabalho de filme de bismuto e demais parâmetros aplicados foram 
bastante eficazes para identificação e quantificação de chumbo na tintura progressiva 
capilar. 
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Figura 1 – Célula eletroquímica configurada com eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto, eletrodo de referência de Ag/AgCl, contra eletrodo de fio de platina e volumada 

com eletrólito. 
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Figura 2 – Amostra de tintura progressiva capilar preparada 

 

 

Figura 3 – Voltamograma cíclico obtido pelo usado de eletrodo de trabalho de filme de 
bismuto para análise do padrão de chumbo. 

 

 

Figura 4 – Voltamograma cíclico obtido pelo usado de eletrodo de trabalho de carbono 
vítreo para análise do padrão de chumbo. 
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Figura 5 – Voltamograma cíclico obtido pelo usado de eletrodo de trabalho DDB para 
análise do padrão de chumbo. 

 

 

Figura 6 – Voltamograma de pulso diferencial obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 
de filme de bismuto para análise do padrão de chumbo. 
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Figura 7 – Curva analítica do padrão de chumbo 50 ppm utilizando eletrodo de trabalho 
de filme de bismuto. 

 

 

Figura 8 – Curva analítica da adição de amostra com o chumbo padrão 50 ppm usando 
eletrodo de trabalho de filme de bismuto. 
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Figura 9 – Voltamograma de pulso diferencial obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 
de carbono vítreo para análise do padrão de chumbo. 

 

 

Figura 10 – Voltamograma de onda quadrada obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 

de filme de bismuto para análise do padrão de chumbo. 
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Figura 11 – Voltamograma de onda quadrada obtido pelo usado de eletrodo de trabalho 
carbono vítreo para análise do padrão de chumbo. 
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TÍTULO: Síntese de estireno a partir da desidrogenação do etilbenzeno na presença do 

CO2 usando catalisadores resistentes a desativação 

Resumo 

 

Para realizar os estudos da reação de desidrogenação do etilbenzeno em presença de 
CO2, foram sintetizados catalisadores a base de hexaferritas (SrFe12O19)através de 
dois métodos, o de Pechini e o método sol-gel proteico com base na gelatina que surge 
como uma possível alternativa mais sustentável em relação ao primeiro. Posteriormente 
esses catalisadores foram dispersos em sílica mesoporosa visando otimizar a dispersão 
da fase ativa a base de Fe. Após a síntese, os catalisadores foram caracterizados por 
difração de raios-X (DRX), espectroscopia Raman e espectroscopia na região do 
infravermelho (FTIR). Os difratogramas obtidos indicaram a obtenção da hexaferrita de 
estrôncio, além disso, confirmaram a manutenção da mesoporosidade do suporte SBA-
15. O Raman e o FTIR, a partir dos estiramentos observados nos espectros, também 
confirmam a síntese da estrutura desejada. Além disso, foram feitos testes catalíticos 
utilizando um reator de leito fixo com saturador de vapor. Os testes da hexaferrita como 
catalisador na reação de desidrogenação do etilbenzeno apresentaram baixos valores 
de conversão de etilbenzeno e maior seletividade para estireno. Estudos futuros serão 
realiados, variando as condições de reação e o teor da fase ativa, visando melhorar o 
desempenho catalítico. 

 
 
Palavras-chave: Catálise, Hexaferrita de estrôncio, sol-gel proteico, etilbenzeno, est 

TITLE: Synthesis of styrene from the dehydrogenation of ethylbenzene in the presence 

of CO2 using resistant catalysts for deactivation 

Abstract 

 

In order to carry out the studies of the ethylbenzene dehydrogenation reaction in the 
presence of CO2, hexaferrite-based catalysts (SrFe12O19) were synthesized using two 
methods, Pechini's and the protein sol-gel method based on gelatin, which appears as a 
possible alternative more sustainable compared to the first. These catalysts were 
subsequently dispersed in mesoporous silica. After synthesis, the catalysts were 
characterized by X-ray diffraction (XRD), Raman Spectroscopy and FTIR. The 
diffractograms obtained indicated the obtaining of strontium hexaferrite, in addition, 
confirmed the maintenance of the mesoporosity of the SBA-15 support. Raman and FTIR 
also confirm the synthesis of the desired structure. Catalytic tests were also carried out 
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using a fixed bed reactor with steam saturator. The tests of hexaferrite as a catalyst in 
the dehydrogenation reaction of ethylbenzene will be carried out in future studies. 

 
 
Keywords: Catalysis, Strontium hexaferrite, gelatin, protein sol-gel. 

Introdução 

O estireno é um importante produto químico industrial empregado na fabricação de 
borrachas sintéticas, resinas, plásticos, na síntese de vários polímeros e sendo também 
utilizado como intermediário em síntese orgânica. Atualmente a produção do estireno é 
conduzida através da desidrogenação catalítica do etilbenzeno em presença de vapor 
d’água. 

Os catalisadores mais empregados, neste processo, são constituídos de óxidos de ferro 
(hematita) contendo óxidos de potássio, de cromo e de cério como promotores. Esses 
catalisadores apresentam a vantagem do baixo custo, mas sofrem rápida desativação 
ao longo de sua vida útil, devido à perda de potássio que migra para a saída do reator 
e é arrastado pela corrente gasosa. Diversas melhorias já foram introduzidas no 
catalisador e no processo, mas muitos dos problemas da reação, como o alto consumo 
de energia, baixa conversão, depósito de coque e toxicidade do catalisador ainda não 
foram solucionados. 

Recentemente o dióxido de carbono (CO2) recebeu muita atenção como gás co-
alimentador para a desidrogenação do etilbenzeno em substituição ao vapor de água. 
A energia necessária para produção de estireno no processo comercial (usando vapor 
d’água) e do novo processo utilizando CO2 são de 1,5x109 e 1,9x108 cal por tonelada 
de estireno, respectivamente. Indicando que o processo com CO2 o gasto de energia é 
aproximadamente dez vezes menor em comparação ao processo comercial. Além 
disso, este processo, também apresenta a vantagem de utilizar o dióxido de carbono, 
produto de baixo valor comercial e um dos principais causadores do efeito estufa. 

Muitos catalisadores já foram testados na desidrogenação do etilbenzeno na presença 
do CO2. Estudos mostram que catalisadores de óxido de ferro suportado em óxido de 
alumínio ou silício apresentam boa atividade na desidrogenação. Por outro lado, 
pesquisas ainda precisam ser conduzidas no sentido de melhorar a capacidade de 
adsorção do CO2 por parte do sólido, para deste modo ter um catalisador mais estável, 
o que possibilita que as operações industriais não sejam interrompidas com muita 

frequência. 

Estudos mostram que para os catalisadores contendo hematita como sítio ativo, durante 
o procedimento reacional ocorre a redução dos centros ativos levando a formação da 
magnetita, afetando a conversão e a seletividade para estireno. Pesquisas indicam que 
materiais com estrutura de espinélio, como as ferritas, são responsáveis pela atividade 
e estabilidade dos catalisadores na presente reação. Diante deste contexto, o presente 
trabalho reporta as propriedades catalíticas de hexaferritas, MFe12O19, (M=Sr) na 
reação de desidrogenação do etilbenzeno para produção do estireno na presença do 
dióxido de carbono. 

Somado a isso os catalisadores utilizados foram sintetizados por via sol- gel proteica 
que surge como uma alternativa a síntese de Pechini, pois requer menos reagentes, 
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vindos de fontes renovais, menos ofensivos e tóxicos, podendo ser realizado em menos 
etapas. Essa metodologia segue princípios da química verde que é cada vez mais 

tendência dentro de diversas áreas da química. 

 
Metodologia 

 

Para a síntese dos catalisadores foram utilizados o método de Pechini e o método sol-
gel. No primeiro os reagentes utilizados o etilenoglicol, os nitratos de ferro e de estrôncio 
e ácido cítrico. Já o segundo método fez-se uso de gelatina de origem suína como 
precursor orgânico enquanto que os nitratos de ferro e de estrôncio foram usados como 
precursores inorgânicos. Nos dois casos o material obtido foi calcinado a 900°C por três 

horas a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

Após a obtenção dos óxidos puros, 10% do material foi impregnado de forma mecânica 
ao suporte de sílica conhecido como SBA-15 usando um sonicador para otimizar a 
dispersão dos precursores na sílica. 

A caracterização dos catalisadores sintetizados foi realizada através da técnica de 
difração de raios-x (DRX), espectroscopia Raman e espectroscopia na região do 
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Já os testes catalíticos foram 
realizados em leito fixo com saturador de vapor usando como reagente para síntese o 
etilbenzeno a 550 °C e como padrão interno de análise o heptano. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os difratogramas de Raios x (Figura 1) obtidos foram analisados com o auxílio do banco 
de dados do programa X'Pert HighScore, no qual utilizou-se dois padrões de difração 
para a SrFe12O19, o PDF: Strontium Iron Oxide 01-079-1412 e o PDF: Strontium iron 
oxide 01-080-1411. 

O resultado do DRX confirma que a fase desejada também foi obtida a partir da síntese 
pelo método sol-gel proteico. Desse modo, esse método se mostra uma alternativa ao 
método de Pechini, pois está de acordo com as perspectivas da química verde 
representando um ganho ambiental, tendo em vista o menor uso de reagente e de 
tempo, além de gerar intermediários menos nocivos no decorrer da síntese. 

A partir da análise do DRX constata-se a formação da fase deseja para ambos os 
métodos de síntese (Pechini e o Sol-gel proteico). Em sequência foram feitas análises 
de DRX para a amostra da SBA-15 impregnada com a hexaferrita mostradas na Figuras 
2 e3. 

Após a impregnação, na Figura 2, pode ser observado um aumento no pico em 22,5 
graus para o DRX a ângulo amplo. Essa alteração se dá devido a presença da SBA-15, 
porém, é importante perceber que os picos cristalográficos característicos da hexaferrita 
permanecem na estrutura. Já na Figura 3, o DRX de baixo ângulo mostra que não houve 
alteração na estrutura da SBA-15 após a impregnação, visto que as reflexões 
características da estrutura mesoporosa da sílica permanecem após a inserção da 
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hexaferrita no suporte. O leve deslocamento do pico principal é devido ao 
preenchimento parcial dos poros da SBA-15 pela fase ativa. 

Além da difração de raio-X, foi realizada o Raman para a amostra SrFe12O19 afim de 
confirmar sua estrutura cristalina e consequentemente comprovar a síntese do material 
desejado. 

A hexaferrita de estrôncio SrFe12O19 pertence ao tipo M referente a classificação das 
hexaferritas. Nesse tipo de estrutura os íons de Fe3+ ocupam cinco sítios 
cristalográficos, sendo três octaédricos (12k, 4f2 e 2a), um tetraédrico (4f1) e um 
bipirâmide trigonal (2b). 

Um tratamento de teoria de grupo para a SrFe12O19 revelou 42 modos ativos no Raman 
(11A1g + 14E1g + 17E2g). No espectro raman da amostra sintetizadas, Figura 4, as 
bandas existentes representam alguns desses modos vibracionais. 

De acordo com a literatura a banda presente em 688 cm-1 é proveniente da vibração 
A1g da ligação Fe – O nos sítios bipiramidais (2b). As bandas em 616 cm-1, 578 cm-1, 
471 cm-1 e 409 cm-1 representam as vibrações A1g da ligação Fe – O nos sítios 
octaédricos (12k, 4f2 e 2a). Já as bandas em 536 cm-1, 283 cm-1, 206 cm-1 estão 
relacionadas às vibrações E1g, enquanto a banda em 333 cm-1 é consequência das 
vibrações E2g. Por fim, as bandas em 191 cm-1 e 179 cm-1 pertencem as vibrações 

E1g de todo bloco espinélico. 

Foi feito também a análise de FTIR para hexaferrita de estrôncio, mostrada na Figura 5. 
O FTIR também confirma a síntese da estrutura desejada. As bandas entre 400 e 810 
cm-1 são referentes a vibração do ferro e estrôncio ligadas ao oxigênio. Especificamente 
as bandas em 460 e 593 cm-1 são bem características das hexaferritas. Por sua vez a 
banda em 1100 cm-1 pode indicar a presença de NOxna superfície do material, 
proveniente de resquícios da sua calcinação. Por último a banda de 3450 indica o 
estiramento O – H que caracteriza a presença de água devido a adsorção de umidade 

na superfície do catalisador. 

As análises dos resultados de DRX, Raman e FTIR permite confirmar que a fase 
desejada foi sintetizada com sucesso através do método sol-gel. 

O teste catalítico realizado nas amostras de óxido puro e na amostra impregnada 
mostraram uma baixa atividade e uma pequena formação de estireno, que 
possivelmente se explica pela grande força dos sitios basicos na hexaferrita 
provenientes dos sítios de estrôncio que se aderem fortemente as moleculas de CO2 
impedindo sua dessorção e impedindo o desecadeamento do ciclo catalítico. Deferentes 
parâmetros reacionais precisam ser estudados como temperatura, razão entre 
etilbenzeno e CO2, visando melhorar a performance catalítica. Além disso, o teor da 
fase ativa disperso na SBA-15 também pode ser variado com intuito de aumentar a 
dispersão da hexaferria na matriz de sílica, e consequentemente, melhorar a 

acessibilidade do etilbenzeno ao sítio de Fe3+. 

 
Conclusão 
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As caracterizações realizadas indicam que o método sol-gel proteico é uma alternativa 
aceitável para síntese da hexaferrita de estrôncio. A vantagem desse método está no 
seu alinhamento com os princípios da química verde o que o torna um método mais 
sustentável, além disso, esse método ainda não é tão explorado para obtenção de 
catalisadores. 

O teste catalítico para obtenção do etilbenzeno indicou uma baixa atividade dos 
catalisadores. Porém, não podemos descartar o potencial catalítico desses 
catalisadores até que novos estudos e adequações experimentais sejam realizados. 

Vale ressaltar que devido à pandemia do novo corona vírus algumas etapas desse 
estudo foram interrompidas. Desse modo, as adequações nas condições experimentais 
para que sejam feitos novos testes catalíticos ainda continuam sendo uma perspectiva 
futura desse projeto. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – DRX da SrFe12O19 
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Figura 2 – DRX da SBA-15 impregnada com a SrFe12O19 
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Figura 3 - DRX de Baixo ângulo. 
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Figura 4 – Espectro Reman da SrFe12O19 
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Figura 5 – FTIR da SrFe12O19 
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TÍTULO: Estudando a potencialidade da espectroscopia Raman em amostras clínicas 

combinadas com classificação multivariada 

Resumo 

A importância de metodologias analíticas inovadoras no rastreamento de doenças nos 
dias atuais é de suma importância. Metodologias analíticas rápidas, baixo custo, pouco 
uso de reagente, não geração de resíduos são algumas características que são usadas 
nas técnicas FTIR e Raman em amostras de plasma sanguíneo de pacientes em 
diversas doenças. 
 
Palavras-chave: quimiometria, raman 

TITLE: Studying the potential of Raman spectroscopy in clinical samples combined with 

multivariate classification 

Abstract 

 
The importance of innovative analytical methodologies in tracking diseases today is of 
paramount importance. Fast analytical methodologies, low cost, little use of reagent, no 
waste generation are some characteristics that are used in the FTIR and Raman 
techniques in blood plasma samples from patients in various diseases. 
 
Keywords: chemometrics, raman 

Introdução 

Este trabalho traz uma revisão abrangente da literatura direcionada a espectroscopia 
Raman especificamente aplicada a amostras biológicas e a utilização de algoritmos 
quimiométricos para tratamento de dados. Como o avanço da tecnologia e 
consequentemente a espectroscopia avançada, aumentou o interesse dos 
pesquisadores em técnicas espectroscópicas em estudos biológicos. Este campo da 
ciência é conhecido como bioespectroscopia, e significa o uso da espectroscopia para 

analisar amostras biológicas. 

Vários estudos foram realizados envolvendo diagnósticos de hepatite C, estudo de vírus, 
aplicações farmacêuticas, diagnóstico de câncer e até mesmo no campo da entomologia 
forense. Além disso, esta técnica é relativamente rápida, não destrutiva e de fácil 
utilização. Demonstrando que a técnica da espectroscopia Raman é capaz de detectar 
alterações bioquímicas em matrizes biológicas. 

A espectroscopia Raman pertence ao grupo das técnicas espectroscópicas vibracionais. 
Nesta técnica, a interação da luz monocromática de uma fonte de laser com uma 
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molécula em vibração leva à dispersão elástica espontânea da luz chamada dispersão 
de Rayleigh. A partir desse fenômeno é possível a formação de uma “impressão digital” 
sendo muito utilizada em análises médicas, forenses entre outras coisas, pois pode ser 
usada em moléculas, tecidos e células. 

Os algoritmos quimiométricos mais usados para o tratamento de dados de 
espectroscopia Raman são Principal Componente de Análise, LDA, Partial Least 
Squares e outros que serão detalhados neste artigo. Também, discutiremos as 
aplicações e equações destes. 

Neste contexto, esta revisão é dedicada à compreensão da técnica Raman e fornece 
uma visão de várias aplicações relacionadas ao usa da espectroscopia Raman para 
análise de material biológico. Conceitos sobre algoritmos quimiométricos utilizados para 
análise desses dados e será abordada uma lista de materiais biológicos que foram 
utilizados nos últimos dez anos. 

 

Metodologia 

 

O efeito Raman foi proposto pela primeira vez no ano de 1923, a descoberta desse 
fenômeno levou o físico indiano Chandrasekhara Venkata Raman a ganhar o Prêmio 
Nobel em 1930. Quando uma luz monocromática atinge um material, parte dela é 
transmitida pela superfície, mas outra parte dela é espalhada. A maior parte da luz 
dispersa é elástica na qual a energia e a frequência permanecem iguais (ωp = ωr). Essa 
é chamada de dispersão inelástica ou Rayleigh (Figura 1, esquema a). No entanto, 
Raman percebeu que em alguns casos a luz sofria variações na frequência e na energia. 
Esse processo é chamado de dispersão inelástica ou efeito Raman. No efeito Raman, 
quando um fóton incide ele pode perder energia, na qual a frequência de radiação 
espalhada será menor que a incidente (ωp - ωr) (Figura 1, esquema b); ou o fóton pode 
ganhar energia onde a radiação espalhada tiver uma frequência maior que a incidente 
(ωp + ωr) (Figura 1, esquema c). Esses são chamados, respectivamente, de Stokes 

Raman e anti-Stokes Raman. 

As dispersões variam na faixa de número de onda, conforme a massa atômica, ligações, 
arranjo e estado moleculares, além de ser proporcional ao número de moléculas de 
dispersão que segue a distribuição de Boltzmann. Assim, ela permite a formação de 
"impressão digital" das moléculas, tecidos e células, permitindo que a espectroscopia 
de Raman seja utilizada em análises médicas, forenses, etc. 

2.Instrumentação 

A dispersão de Raman é obtida através de um dispositivo laser responsável por fornecer 
uma luz monocromática de feixe estreito e de alta intensidade. O comprimento de onda 
do laser, pode variar, mas geralmente, é utilizado 785 nm . Então utiliza-se um 
espectrômetro difrativo para dispersar a luz à detectores sensíveis acoplados a carga, 
para produzir um espectro. O laser deve varrer parte predeterminadas da amostra e um 
espectro de raman é obtido em cada ponto analisado, dessa maneira é possível 
renderizar perfis 1-D, e imagens 2D ou 3D. 
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Vale ressaltar que esse processo é espontâneo e naturalmente incoerente, 
normalmente, apenas 1 em cada 108 os fótons são dispersos inelasticamente em 
frequências ópticas diferentes da frequência dos fótons incidentes. Assim, tendo em 
vista que o processo de Stokes é, mais intenso que o processo anti-Stokes, ele é usado 
para a espectroscopia Raman convencional. Dessa maneira, com o objetivo de melhorar 
as possibilidades de aplicações do Raman, foram desenvolvidos mais de 25 tipos de 

ferramentas. Algumas dessas serão abordadas em tópicos. 

Técnicas de Raman 

Dispersão Coerente Anti-Stokes Raman CARS e Microscopia Estimulada de 
Espalhamento Raman (SRS) 

O CARS é uma técnica não linear de Raman que fornece imagens quimicamente 
seletivas adequadas para análises in situ. Ela utiliza dois feixes de lasers, sendo um na 
frequência ωp e o outro um raio de Stokes na frequência ωs. É necessário que haja uma 
diferença entre entre os lasers e que essa diferença corresponda a uma vibração anti-
Stokes, além disso, os dois lasers devem se sobrepor no tempo e no espaço, chegando 
à amostra ao mesmo tempo. O SRS é uma nova técnica não linear que supera algumas 
limitações do CARS, como por exemplo o SRS é livre do fundo não ressonante. O CARS 
e SRS são aplicados na obtenção de imagens rápidas em: análises biológicas... 

Espectroscopia Raman com superfície aprimorada SRES 

Em 1974, Fleischman et al propôs a Espectroscopia de Raman de superfície 
aprimorada, quando observaram que houve um aumento na intensidade da banda 
absorvida por um eletrodo de prata. Essa técnica utiliza de nanopartículas metálicas 
como prata e ouro para aumentar a intensidade do grau de espalhamento de Raman 
cerca de 109 a 1015 entre as moléculas que estão em contato próximo, enquanto 
diminui os sinais de fluorescência. Além disso, a cobertura de nanopartículas permite a 
realização de imagens químicas. Dessa maneira, o uso do SERS é aplicado a análises 
forenses, farmacêuticas e biomédico aplicados ao diagnóstico de câncer de ovário, de 
mama e etc. 

Espectroscopia Raman com ponta aprimorada (TERS) 

O TERS é uma técnica de aprimoramento, assim como o SERS, ele TERS associa as 
vantagens da microscopia de varredura com a espectroscopia de Raman para obter 
uma imagem química panorâmica. Essas imagens têm uma boa resolução em escala 
nanométrica, assim essa técnica costuma ser utilizada em análises químicas em 
nanoescala, como nanotubos de carbono e amostras biológicas. 

SORS 

A Espectroscopia Raman espacialmente deslocada (SORS) coleta a luz dispersa do 
ponto de iluminação laser, de maneira a através do aumento do deslocamento espacial 
conseguir realizar medições profundas em amostras de tecido. Ele possibilita uma 
investigação de tecidos profundos de maneira não invasiva e a coleta de espectros de 
Raman em meios dispersos. Devido ao seu poder de penetração, ele é utilizado em 
análises biomédicas ósseas. 
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Resultados e Discussões 

 

PCA 

PCA é um método amplamente utilizado para diminuição de dimensionalidade para uma 
dada matriz de dados. Este método reduz os dados através de uma transformação linear 
para um pequeno número de componentes principais, compostos por ‘scores’ e 
‘loadings’, que representam a variância em termos de amostras e variáveis, 
respectivamente. Os scores são utilizados como dados de entrada para métodos 
supervisionados, assim como podem ser utilizados para avaliação de forma 
exploratória, já que estes representam as amostras originais em poucas dimensões que 
apresentam grande significância dos dados originais. 

Mahmood et al. Fez estudos utilizando o PCA para o diagnóstico do vírus da dengue 
utilizando plasma sanguíneo de humanos saldáveis e contaminados. Foram 
examinadas 34 amostras de plasma sanguíneo utilizando a técnica de Raman com um 
comprimento de onda de 785 nm, sendo 17 de casos saudáveis e 17 de casos 
contaminados, onde para cada amostra, foram feitas 3 vezes a obtenção de seus dados 
9. O PCA foi utilizando a média espectral das 3 analises de cada uma das amostras, 
totalizando assim, 34 espectros médios e deste modo sendo utilizados para fazer a 
classificação. O PCA-FDA conseguiu ter uma sensibilidade de 97,58% para casos com 
dengue e especificidade de 95,40% para casos saudáveis. 

LDA 
LDA é um método muito utilizado em termos de análise discriminante. Este método é 
baseado na distância de Mahalanobis calculada para o conjunto de amostras a serem 
analisadas, onde é assumido que as classes possuem variância similar, utilizando assim 
uma matriz de covariância combinada para o cálculo desta distância. A classificação em 
LDA para uma dada amostra i numa classe k, de forma não-Bayesiana, pode ser 
definida pela equação abaixo: 
  

𝐿𝑖𝑘 = (𝒙𝑖 − 𝒙 ̅𝑘 ) 𝑇 ∑ (𝒙𝑖 − −𝟏 𝒑𝒐𝒐𝒍𝒆𝒅 𝒙 ̅𝑘) ∑ = 1 𝑛 ∑𝑛𝑘 ∑𝑘 𝐾 𝑘=1 𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 𝜋𝑘 = 𝑛𝑘 � 
  
𝒙𝑖 é um vetor de medidas para uma dada amostra I, 𝒙 ̅𝑘 é o vetor médio de medidas para 

uma determinada classe, ∑𝒑𝒐𝒐𝒍𝒆𝒅 representa a matriz de covariância acumulada e ∑𝒌 
é a matriz de variância-covariância para uma dada classe. T representa a transposta da 
matriz. Os valores obtidos para 𝐿𝑖𝑘 são utilizados pela função discriminante (DF) da 
seguinte forma: 
  
𝐷𝐹𝐿𝐷𝐴 = 𝐿𝑖1 − 𝐿𝑖2 
  
Kun Zhang et al. (2018) em seu estudo fez o uso da SERS em conjunto com PCA e LDA 
para o diagnóstico do câncer de fígado. Foram utilizadas 56 fatias de câncer de fígado 
e 46 normais, para a obtenção dos dados utilizando a técnica em conjunto com a adição 
de Ag-NPs nas amostras, resultando em um grande aprimoramento nos tecidos do 
fígado. O método PCA-LDA foram combinados e usados para examinar os dados dos 
espectros SERS. Foram feitas mostras de doze componentes principais, onde o PC1, 
PC2 e PC3 tiveram resultados diagnósticos por um teste T, por fim foi utilizada uma 
curva ROC e observou-se especificidade de 100% e sensibilidade de 100%, 
comprovando sua eficiência diagnostica 
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SVM 
 
SVM é utilizado majoritariamente como um metodo supervisionado de classificação que 
consiste no ajuste não-linear dos dados originais em um espaço não-normal obtido 
através de funções internas que podem ser: Radial Basis Function (RBF), Multilayer 
Perceptron (MLP), Linear, Quadratic e Polynomial. Uma das principais funções, RBF, é 
calculada da seguinte forma: 
 
𝑘(𝒙𝑖 , 𝒛𝑗) = exp (−𝛾 ||𝒙𝑖 − 𝒛𝑗 2 ||) 
  
Onde 𝒙𝑖 e 𝒛𝑗 são os vetores de medição; 𝛾 é um parametron de ajuste para controle do 
algoritmo RBF, ajustado para 1 neste caso. O classificador supracitado pode ser obtido 
da seguinte forma final: 
  
𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑𝛼𝑖𝑦𝑖𝑘(𝒙𝑖 , 𝒛𝑗) + 𝑏 𝑁𝑆𝑉 𝑖=1 ) 
  
Onde 𝑁𝑆𝑉 é o número de vetores suporte; 𝛼𝑖 é o multiplicador de Lagrange, 𝑦𝑖 é o class 
membership (± 1); 𝑘(𝑥𝑖 , 𝑧𝑗) é o kernel function e 𝑏 é o  bias parameter.  
Saranjam Khan et al. (2018) em seu estudo para a utilização da técnica Raman em 
conjunto com o aprendizado de maquinas, para analises e triagens de pacientes com 
tuberculose, foi utilizada a técnica SVM em conjunto com o PCA. Neste estudo, foi visto 
que utilizando o PCA para a diminuição de dimensionalidade e padrão de destaque, 
apresentou os conjuntos PC 3 e PC 4 que tiveram uma boa separação, onde sendo 
utilizados em seguida com o SVM onde conseguiu fazer uma distinção clara das 
amostras com tuberculose, tendo então uma sensibilidade e especificidade 
respectivamente de 98% e 81%, tendo uma exatidão de 92%. Apresentando o alto 
potencial dessa combinação de técnicas. 
  
PLS 
 

O PLS é um método de calibração inversa, no qual se busca uma relação direta entre a 
resposta instrumental (matriz X) e a propriedade de interesse (matriz Y ou vetor y). O 
procedimento utilizado para a construção do modelo de classificação é o mesmo 
utilizado pelo PLS, no entanto, a propriedade de interesse em modelos de classificação 
é uma variável categórica que descreve a atribuição de classe da amostra. Geralmente, 
o valor 1 é atribuído à classe de interesse e o valor 0 é atribuído à outra classe. 

Kyle C. Doty et al. (2018) implementou o PLS no ramo forense. Eles desenvolveram um 
estudo envolvendo a diferenciação do sangue humano para sangue de animais, dentre 
alguns deles sendo, Chimpanzé, veado, alce, furão, peixe e macaco, a escolha desses 
animais foi determinada às suas características de apresentarem falso positivo quando 
analisados em certos testes de sangue humano; além de serem relevantes pois essas 
espécies são envolvidos em crimes contra a vida selvagem. Essa analise foi baseada 
no espectro Raman em conjunto com o algoritmo PLSDA, o qual com um conjunto de 
dados de 164 amostras de sangue humano e 129 amostras de sangue de animais. 
Utilizando grupos de validação externa, dados de calibração, foi então criado o modelo 
PLSDA com seis variáveis latentes, onde em conjunto com a análise ROC, o modelo 

PLSDA teve previsão de 99% dos quatorze doadores externos. 
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Conclusão 

 

Velocidade para classificação e distinção de amostras biológicas é algo de extrema 
importância nos últimos tempos, tanto por fornecer um rápido diagnostico de doenças, 
como também para a distinção de espécies, insetos e vírus. Tendo isso, este estudo de 
análise do estado da arte, teve como objetivo explorar as aplicações da 
bioespectroscopia utilizando o espectro Raman em conjunto com técnicas multivariadas 
em amostra biológicas, com a finalidade de fornecer suporte teórico, para a técnica 
apresentada, além de sugerir utilizações que não foram utilizadas. 

A metodologia Raman em conjunto com todas os outros métodos espectroscópicos tem 
a característica de fornecer resultados rápidos e confiáveis em relação a composição 
de amostras, podendo assim caracterizar impressões digitais biológicas. Os estudos 
apresentam que a utilização de ferramentas de análise multivariada em conjunto com a 
bioespectroscopia, tem tido resultados promissores na classificação e identificação de 
amostras biológicas, onde ainda é um campo da ciência que precisa ser mais bem 
explorado. Tendo isso, esperamos que com o desenvolvimento deste campo, seja 
possível desenvolver novas metodologias para aperfeiçoar estratégias de uso clínico e 
classificatório. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Diagrama dos processos de espalhamento Rayleigh e Raman: ( a ) 
espalhamento Rayleigh, ( b ) espalhamento Stokes Raman e ( c ) espalhamento Raman 
Anti-Stokes. Fonte: autor, 2020 
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TÍTULO: Análise espectroquímica de biópsia líquida para análise multivariada no 

rastreamento do câncer de mama. 

Resumo 

A mortalidade por câncer de mama pode ser reduzida por meio de programas de 
triagem, onde testes clínicos preliminares empregados em uma população 
assintomática com o objetivo de identificar biomarcadores de câncer podem permitir o 
encaminhamento prévio de mulheres com resultados alterados para análises e 
tratamentos clínicos mais aprofundados. A introdução da triagem de uma população 
saudável usando tecnologias novas e menos invasivas como estratégia para a detecção 
precoce do câncer de mama é, portanto, altamente desejável. Assim, análises 
espectroquímicas juntamente a classificação multivariada são usadas como uma 
ferramenta bio-analítica para um Programa de Rastreamento de Câncer de Mama 
utilizando biópsia líquida na forma de amostras de plasma sanguíneo coletadas de 476 
pacientes recrutadas por um período de dois anos. Essa metodologia baseia-se na 
aquisição e análise da impressão digital espectroquímica de amostras de plasma por 
espectroscopia de reflexão total atenuada no infravermelho por transformada de Fourier 
(ATR-FTIR); Excelentes resultados em termos de sensibilidade (94%) e especificidade 
(91%) foram obtidos usando esse método em comparação com a mamografia tradicional 
(88-93% e 85-94%, respectivamente). Vantagens adicionais, como melhor prognóstico 
da doença, tratamento mais eficaz, menor morbidade associada, menos resultados 
falso-positivos e falso-negativos, menor custo e maior frequência analítica tornam esse 
método atraente para o uso no ambiente clínico 
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Abstract 

Breast cancer mortality can be reduced through screening programs, where preliminary 
clinical trials used in an asymptomatic population to identify cancer biomarkers may allow 
prior referral of women with altered results for further clinical analyses and treatments. 
The introduction of screening a healthy population using new and less invasive 
technologies as a strategy for early detection of breast cancer is therefore highly 
desirable. Thus, spectrochemical analyses along with multivariate classification are used 
as a bio-analytical tool for a Breast Cancer Screening Program using liquid biopsy in the 
form of blood plasma samples collected from 476 patients recruited over a two-year 
period. This methodology is based on the acquisition and analysis of the spectrochemical 
fingerprint of plasma samples by fourier transform-attenuated full-reflection spectroscopy 
(ATR-FTIR); Excellent results in terms of sensitivity (94%) specificity (91%) were 
obtained using this method compared to traditional mammography (88-93% and 85-
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94%, respectively). Additional advantages, such as better prognosis of the disease, more 
effective treatment, lower associated morbidity, fewer false-positive and false-negative 
results, lower cost and higher analytical frequency make this method attractive for use in 
the clinical environment. 
 
Keywords: Breast cancer. Blood plasma. Multivariate techniques. 

Introdução 

O câncer de mama é a segunda mais comum e a principal causa de morte relacionada 
ao câncer entre as mulheres[1]. Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM), 14.206 mulheres morreram em 2013 devido a esta doença[2]. Em 2014, a 
estimativa era de 49.240 casos e, em 2018, esperava-se atingir 59.700 novos apenas 
no Brasil[1]. Essa neoplasia é relativamente rara em mulheres com menos de 35 anos, 
e aumenta progressivamente acima desta idade, especialmente depois dos 50 anos[3]. 
Portanto, o câncer de mama é um grande problema de saúde pública, levando em 
consideração os custos de detecção e tratamento[4]. O controle do câncer de mama 
está sendo uma prioridade e está presente no Plano de Ação Estratégico para o 
Enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis desde 2011. 

Apenas um em cada três casos de câncer de mama pode ser curado se descoberto em 
um estágio inicial[2] e não há maneiras eficazes de reduzir a incidência desta doença[6]. 
A melhor abordagem alternativa para combater o câncer de mama é o conceito de que 
quanto mais cedo a doença for detectada, mais eficaz será o tratamento. A detecção 
precoce através do rastreamento é o único método que provou ser eficaz na redução da 
mortalidade[1]. Os programas de rastreamento são uma prática importante da política 
de saúde, onde a fase assintomática da doença é longa o suficiente para permitir a 
detecção direta ou indireta de lesões pré-cancerígenas. Tal teste de rastreamento que 
diagnostica doenças precoces precisa ser aceitável pelos pacientes e estar disponível 
a um custo razoável[5]. 

A mamografia é o método recomendado para o rastreamento de rotina do câncer de 
mama em todo o mundo6. Essa técnica é realizada com uma máquina de Raios-X é 
descrita como um exame radiológico para a avaliação das mamas. Pode ser usado para 
verificar lesões semelhantes ao câncer de mama em mulheres aparentemente 
saudáveis, encontrando nódulos ou calcificações. A exposição a essa radiação 
raramente causa câncer, a menos que seja realizada com uma frequência periódica alta, 
pela qual o risco aumentará. Além de ser considerada dolorosa, relativamente cara e 
fonte de muito desconforto e até constrangimento para as pacientes, sua sensibilidade 
varia de 88% a 93%, enquanto sua especificidade varia de 85% a 94%[6]. Essas 
métricas estatísticas demonstram a proporção de mulheres com câncer de mama que 
apresentarão uma mamografia positiva sinalizando presença de doença e a taxa de 
mulheres sem câncer de mama que terão mamografia normal, respectivamente[6]. 

A Espectroscopia de Infravermelho é uma técnica vibracional capaz de analisar 
biomoléculas, como ácidos nucléicos (~1225 cm-1 DNA e ~1080 cm-1 RNA), 
carboidratos (~1155 cm-1), proteínas (~1550-1650 cm-1) e lipídios (~1750 cm-1), que 
apresentam características na região de IR[7]. A espectroscopia no infravermelho por 
transformada de Fourier no modo de reflexão total atenuada (ATR-FTIR) vem sendo 
usada para analisar vários biofluidos devido à sua rápida aquisição espectral, mínima 
preparação e volume da amostra, e sua natureza não destrutiva para a amostra[8]. 
Pesquisas recentes estão progredindo gradualmente, em que excelentes resultados 
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diagnósticos, comparados aos métodos tradicionais, foram obtidos em vários tipos de 
câncer como: ovário[9], cervical[10] e próstata[11]; além disso, para diagnosticar 
doenças neurodegenerativas como o Alzheimer[12]. Apresentamos os resultados do 
uso da espectroscopia ATR-FTIR juntamente com a quimiometria para classificação de 
pacientes com câncer de mama em um programa de rastreamento em larga escala 
utilizando plasma sanguíneo. 

 
Metodologia 

 
Neste trabalho, avaliamos dois grupos de mulheres. O primeiro, (Breast Cancer (BC)), 
se refere ao grupo de mulheres com diagnóstico de câncer de mama, com ou sem 
tratamento neo-adjuvante e foram coletadas por profissionais habilitados na Liga Norte-
Riograndense Contra o Câncer (Natal/RN, Brasil), durante o período de dois anos. O 
segundo, (Healthy Control (HC)), se refere ao grupo de mulheres sem diagnóstico prévio 
ou atual de câncer de mama, coletados na Prontoclínica Dr. Paulo Gurgel, Natal/RN, 
durante o mesmo período de tempo. Em ambos, as pacientes têm acima de 18 anos e 
apresentam ou não histórico familiar relacionado a algum tipo de câncer. As amostras 
para ambos os grupos foram obtidas após a leitura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (número de Aprovação Ética: 44113115.1.1001.5292) e assinatura das 
pacientes. Tubos Vacutainer BD com 5 mL EDTA foram utilizados com seringas a vácuo 
descartáveis. Um total de 476 amostras foi obtido. 
Os espectros de absorção foram obtidos utilizando um espectrômetro de infravermelho 
por transformada de Fourier, modelo IRAffinity-1S (Shimadzu Corp., Kyoto, Japão), 
acoplado a um acessório ATR contendo um elemento refletivo interno de cristal de 
diamante. Os espectros foram obtidos na faixa de 600 a 4000 cm-1, com 32 varreduras 
co-adicionadas e uma resolução espectral de 4 cm-1 (2 cm-1 de espaçamento de 
dados). O cristal de ATR foi limpo com álcool (70% v/v) e acetona (P.A.) para cada nova 
amostra e antes de definir o novo branco. Uma amostragem de 10 μL foi realizada. Esse 
procedimento foi repetido em triplicata. O tempo de medição para cada amostra foi de 
aproximadamente 5 minutos. 
A análise computacional consiste em testar três algoritmos para extração e seleção de 
variáveis: análise de componentes principais (PCA) [14], algoritmo de projeções 
sucessivas (SPA)[15] e algoritmo genético (GA)[16]. Seguido por classificadores de 
análise discriminante: análise discriminante linear (LDA)[17], análise discriminante 
quadrática (QDA)[17] e máquina de vetores suporte (SVM)[18]. Esses algoritmos foram 
acoplados como extração/seleção e classificados, 
PCA é um método de extração de recursos amplamente usado para redução de 
dados[14]. Ele decompõe os dados espectrais pré-processados em um pequeno 
número de componentes principais (PCs) contendo scores e loadings. Os scores do 
PCA são usados para avaliar semelhanças/dissimilaridades entre amostras, enquanto 
os loadings investigam potenciais marcadores espectrais. 
SPA é um método de seleção de variáveis avançado[15]. Seu objetivo é selecionar 
comprimentos de onda cujo conteúdo seja minimamente redundante para selecionar 
problemas de colinearidade. O modelo começa com um número de onde e incorpora 
um novo em cada interação até atingir um número específico de números de onda. O 
SPA não modifica o espaço de dados original como o PCA faz. No SPA, as projeções 
são usadas apenas para fins de seleção de variáveis. Assim, a relação entre as variáveis 
espectrais é preservada. 
     Por outro lado, o GA usa uma combinação de seleção, recombinação e mutação 
para selecionar um conjunto de variáveis[16]. O GA visa reduzir os dados originais em 
alguns números de variáveis seguindo um processo evolutivo natural baseado na Teoria 
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de Darwin, em que o melhor conjunto de variáveis, nesse caso considerado como um 
cromossomo, é selecionado de acordo com a função de ajuste. A rotina do GA foi 
realizada durante 100 gerações com 200 cromossomos cada. A melhor solução, em 
termos de ajuste, é obtida após três realizações a partir de diferentes populações 
aleatórias. Assim como o SPA, GA não modifica o vetor de dados como o PCA.  O ajuste 
SPA/GA é calculado como o inverso da função de custo G, que é determinada na 
equação (1)[17], presente na tabela 4, assim como as outras equações matemáticas 
dos modelos: 
 
Em que  Nv é o número de amostras de validação e gn é definido como na equação (2): 
 
Em que o numerador é a distância ao quadrado de Mahalanobis entre o objeto  xn do 
índice da classe I(n) e a média amostral m(I(n)) de sua verdadeira classe; e o 
denominador é a distância ao quadrado de Mahalanobis entre o objeto  e o centro da 
classe errada mais próxima. 
LDA e QDA são classificadores de análise discriminante baseados no cálculo da 
distância de Mahalanobis entre as amostras; onde a principal diferença entre eles é que 
o LDA assume classes com estruturas de variação semelhantes, portanto, usando uma 
matriz de covariância combinada, enquanto que o QDA assume classes com estruturas 
de variação diferentes, usando a matriz de variância-covariância de cada classe 
individualmente para o cálculo[18]. O score de classificação do LDA para amostra i da 
classe k (Lik) é calculado para uma determinada amostra de classe em uma forma não-
Bayesiana pela seguinte equação (3)[18,19]: 
 
Em que  xi é o vetor que contém as variáveis de classificação por amostra i; xk é o vetor 
médio da classe k; e C_pooled é a matriz de variância combinada entre as classes. O 
score de classificação do QDA para amostra i da classe k (Qik) é estimado usando a 
variância-covariância para cada classe k (Ck) em uma forma não-Bayesiana como 
segue em (4)[18,19]: 
 
SVM é um método de classificação supervisionada poderoso que transforma de forma 
não linear o espaço de amostra em um espaço de recurso usando uma função de núcleo 
que maximiza as margens de separação entre os grupos de amostra, e então constrói 
um hiperplano linear que discrimina as amostras de diferentes grupos neste espaço[20]. 
Nesse estudo, a função de núcleo de base radial (RBF) foi utilizada, e é calculada como 
segue[21]: 
Em que xi e zi são vetores de medidas de amostra e y é um parâmetro de ajuste que 
controla a largura do RBF. Na função núcleo RBF o parâmetro y foi definido como 1. A 
regra de classificação do SVM é obtida pela seguinte equação (6): 
 
Nsv é o número de vetores suporte; ai é o multiplicador de Lagrange; yi é a associação 
de classe (+- 1); k(xi,zj) é a função núcleo; e b é o parâmetro de viés. 
 

Resultados e Discussões 

 

A importação dos dados espectrais, pré-processamentos e a construção dos modelos 
multivariados de classificação foram realizados no ambiente MATLAB R2014b versão 
8.4 (MathWorks, Inc., Natick, USA) e PLS-Toolbox versão 7.9.3 (Eigenvector Research, 
Inc., Manson, USA) e rotinas feitas em laboratório. Todos os espectros foram 
organizados em uma matriz de dados, onde as amostras foram representadas como 
linhas e os números de onda como colunas. 
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Três espectros coletados por amostra foram primeiramente calculados e o seguinte pré-
processamento foi aplicado ao conjunto de dados: corte na região de impressão digital 
biológica (900-1800 cm-1 com 468 pontos de dados de número de onda), suavização 
de Savitzky-Golay (SG) para remover ruído aleatório (janela = 15 pontos, ajuste 
polinomial de 2ª ordem), correção de linha de base via mínimos quadrados automáticos 
ponderados e normalização para o pico de Amida I (1650 cm-1). 

As amostras foram divididas em três subconjuntos diferentes pelo algoritmo de seleção 
de amostras Kennard-Stone (KS)[13]: treinamento (70%), validação (15%) e conjunto 
de teste (15%). O conjunto de treinamento foi utilizado para construir os modelos de 
classificação, enquanto o conjunto de validação para otimizar e avaliar seu desempenho 
interno. Finalmente, o conjunto de teste foi usado para avaliar o desempenho da 
classificação do modelo em relação a amostras externas. 

Os parâmetros estatísticos para a avaliação dos modelos de classificação foram: 
exatidão (AC), sensibilidade (SENS), especificidade (SPEC), Índice Youden (YOU), 
valor preditivo positivo (PPV), valor preditivo negativo (NPV), F-score e G-score. AC é 
um parâmetro estatístico que está relacionado com a porcentagem de classificações 
realizadas de forma correta pelo modelo. SENS mensura a porção de resultados 
positivos que são corretamente identificados enquanto SPEC mensura a porção de 
resultados negativos que são corretamente identificados. Neste estudo, quando temos 
uma abordagem caso-controle de pacientes, a sensibilidade pode ser entendida como 
a probabilidade de encontrar um resultado positivo quando a doença está presente, 
enquanto a especificidade pode ser entendida como a probabilidade de encontrar um 
resultado negativo na ausência da doença. O índice de Youden (YOU) avalia a 
capacidade do classificador de evitar falhas. O PPV mede a proporção de positivos que 
são atribuídos corretamente (seu valor varia entre 0 e 1); o NPV mede a proporção de 
negativos que são atribuídos corretamente (seu valor varia entre 0 e 1); o F-score 
representa a média ponderada da precisão e sensibilidade; e o G-score representa a 
precisão e sensibilidade do modelo, sem a influência de tamanhos de classe positivos 
e negativos[22]. Esses parâmetros são calculados baseados nas equações 
apresentadas na tabela 1. Além disso, a curva de Característica de Operação do 
Receptor (ROC) foi gerada para todos os modelos. O valor da área sob a curva (AUC) 
foi calculada para avaliar quão bem o modelo pode distinguir as amostras entre as 
diferentes classes analisadas. 

Os dados brutos e pré-processados são mostrados na figura 1, onde sobreposições 
visuais entre os espectros de câncer de mama e controle saudáveis estão presentes em 
toda a região espectral indicando a necessidade de técnicas quimiométricas para 
distinguir amostras em tais matrizes complexas. 

Os dados espectrais pré-processados foram submetidos à análise quimiométrica por 
diversas técnicas de classificação (tabela 2). Dentre as técnicas de classificação 
testadas, SPA-SVM apresentou o melhor desempenho de classificação com acurácia 
de 92,9% (94% de sensibilidade e 91% de especificidade) para detectar amostras de 
câncer de mama com base em um conjunto de teste externo (15% das amostras, n=71 
pacientes). Aproximadamente 70% das amostras (n=334 pacientes) foram usadas para 

a construção do modelo e os outros 15% para validação interna (n=71 pacientes). 

O desempenho geral da classificação representado pelos valores F-Score e G-Score foi 
bom (93%), indicando desempenho igual com ou sem considerar dados 
desequilibrados. A figura 2 mostra a curva de Característica de Operação do Receptor 
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(ROC) para todos os modelos. A melhor curva ROC (área sob a curva [AUC]=0,929) foi 
encontrada para SPA-SVM, indicando um excelente desempenho preditivo. PCA-SVM 
(AUC=0,886) e GA-SVM (AUC=0,871) foram, respectivamente, o segundo e o terceiro 
melhor algoritmo de classificação, demonstrando um bom desempenho de 
classificação. 

As variáveis espectrais selecionadas pelo melhor modelo de classificação (SPA-SVM) 
são mostradas na figura 3. No total, 16 números de onda (901, 959, 980, 999, 1018, 
1277, 1364, 1402, 1489, 1582, 1311, 1626, 1643, 1661 e 1742 cm-1) foram 
responsáveis pela diferenciação de classe usando SPA-SVM. As tentativas de 
atribuições bioquímicas dessas variáveis com base em Movasaghi et al.[23] são 

mostradas na tabela 3. 

O câncer de mama é responsável por aproximadamente 15% de todas as mortes por 
câncer feminino e tem uma taxa de sobrevivência de 5 anos variando de 
aproximadamente 40% em países de baixa renda a ≥80% em países em 
desenvolvimento[24]. Sua incidência está aumentando continuamente em todo o 
mundo. Isso se deve em parte a uma mudança na distribuição dos fatores de risco: por 
exemplo, em países desenvolvidos, como o Reino Unido, houve aumento significativo 
no número de mulheres que deram luz mais tarde na vida e no número de mulheres 
sem filhos aos 45 anos. Além disso, vem tendo uma crescente adoção de estilos de vida 
ocidentalizados nos países em desenvolvimento[24], o que pode ser um fator de risco 
para o câncer de mama. 

O rastreamento do câncer de mama com base na mamografia é uma prática comum 
para a detecção precoce de câncer de mama, onde sua eficácia foi demonstrada em 
ensaios clínicos aleatorizados e estudos observacionais; portanto, a maioria das 
organizações emitem recomendações que endossam a mamografia regular como uma 
parte importante dos cuidados preventivos[25]. No entanto, embora o rastreamento do 
câncer de mama com base na mamografia esteja associado à redução da morbidade e 
mortalidade, a maioria das mulheres submetidas ao rastreamento não desenvolverão 
câncer de mama durante a vida[25]. Além do baixo risco de exposição acumalativa à 
radiação ao longo do tempo e o grande desconforto ou vergonha associado ao 
rastreamento baseado em mamografia, resultados falsos positivos podem levar a testes 
adicionais e investigações que podem causar angústia psicológica e ansiedade. Por 
outro lado, resultados negativos (ou seja, onde nenhum sinal de anormalidade é 
encontrado no rastreamento) podem tranquilizar falsamente as mulheres quando o 
câncer está realmente presente[24]. Além disso, o rastreamento baseado na 
mamografia também pode não beneficiar todas as mulheres que são diagnosticadas 
com câncer de mama, uma vez que pode causar danos em mulheres que se submetem 
a biópsia adicional para anomalias que podem não ser câncer de mama[25]. Por essas 
razões, estratégias de rastreamento de câncer de mama menos invasiva e mais precisa 
são urgentemente necessárias. 

Então, espectroscopia ATR-FTIR em conjunto com técnicas quimiométrricas foi usado 
para detectar câncer de mama em um total de 476 pacientes recrutadas ao longo de 2 
anos para um programa de rastreamento de câncer de mama em estágio inicial em 
Natal, Brasil. A detecção de câncer de mama entre amostras normais foi realizada com 
sucessso baseado nos espectros de plasma sanguíneo com 93% de precisão (94% de 
sensibilidade, 91% de especificidade, AUC=0,929) em um grupo externo (cego) de 71 
pacientes usando o algoritmo SPA-SVM. Dezesseis características espectrais foram 
responsáveis pela diferenciação de classes na região de impressão digital biológica 
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(tabela 3). Estes são predominantemente associados com fosfodiésteres (vibrações P-
O), polissacarídeos (estiramento C-O), proteínas (curvatura CH3, Amida III, banda de 
Amida I), ácidos nucleicos (estiramento C=O e modo normal do anel C-C) e lipídeos 
(estiramento C=O e (C=C)cis). Vibrações C-O em carboidratos, vibrações P-O em 
fosfodiésteres, e vibrações de proteínas; estes foram anteriormente associados ao 
câncer de mama em soro[25,26]. Aplicações de soro para detecção de câncer de mama 
foram realizadas utilizando espectroscopia IR por Backhaus et al.[25], onde 98% de 
sensibilidade e 95% de especificidade (usando análise de cluster) e 92% de 
sensibilidade e 100% de especificidade (usando redes neurais artificiais (ANN)) foi 
obtida em um estudo realizado com 196 pacientes. Da mesma forma, Elmi et al.[26] 
detectou câncer de mama atarvés da espectroscopia IR baseado em soro com 76% de 
sensibilidade e 72% de especificidade utilizando análise de componentes principais e 
análise discriminante linear (PCA-LDA) em um estudo com 86 amostras (43 de câncer 
de mama, 43 de controle saudáveis). Os resultados aqui relatados são superiores 
levando em consideração o grande número de pacientes, onde a sensibilidade e a 
especificidade se encontram a ≥90%; sendo comparável aos resultados obtidos por 
métodos mais sofisticados, como o uso de imagem IR de laser de cascata quântica, 
onde a sensibilidade e a especificidade foram relatadas em 94% e 86% 

respectivamente, usando um classificador aleatório de floresta[27]. 

 
Conclusão 

 

Os resultados reportados demonstram o potencial da espectroscopia ATR-FTIR 
juntamente com análises quimiométricas como uma ferramenta de diagnóstico simples 
e econômico para o rastreamento do câncer de mama. A metodologia proposta 
consegue melhorar a resolução de problemas clínicos como um método analítico 
alternativo, apresentando 93% de acertos na classificação de pacientes com a doença. 
Esse é um modelo final e pode ser melhorado a partir da introdução de novas amostras. 
Consegue-se uma resposta em, aproximadamente, 10 minutos, além de apresentar 
inúmeras vantagens em comparação ao método tradicional, como: um diagnóstico 
rápido, ser um método não invasivo e não destrutivo, estatisticamente confiável e de 
baixo custo. O modelo SPA-SVM demonstrou uma grande capacidade de classificação 
com taxas corretas para casos positivos e negativos similares aos de referência da 
mamografia. Conseguimos comprovar que as proteínas, ácidos nucléicos e lipídeos têm 
um papel fundamental na incidência do câncer, corroborando com os dados 
encontrados na literatura. 
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Tabela 1 - Parâmetros estatísticos de qualidade dos modelos. 
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Tabela 2 - Resultados dos parâmetros estatísticos 

 

 

Tabela 3 - Números de onda selecionados pelo SPA-SVM 
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Tabela 4 - Equações matemáticas para os modelos de classificação utilizados. 

 

 

Figura 1 - Espectros brutos e pré-processados dos grupos caso e controle 
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Figura 2 - Curva ROC 
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Figura 3 - Números de onda selecionados pelo melhor modelo SPA-SVM sobre o 
espectro médio dos grupos. 
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TÍTULO: Estudo por Teoria do Funcional da Densidade de Óxidos do Tipo Espinélio 

MgAl2O4 dopados com Metais de Transição 

Resumo 

A Teoria do Funcional da Densidade (DFT) se tornou o principal método ab initio para o 
estudo de estruturas eletrônicas, que associado com uma metodologia computacional é 
possível extrair e descrever propriedades de materiais cristalinos se baseando em 
métodos teóricos enraisados em equacoes fundamentais. O MgAl2O4 é bem conhecido 
entre os espinélios pelo seu alto ponto de fusao (2.135ºC) Estas propriedades fazem 
com que os espinélios sejam aplicados em diversas áreas como catálise, fotocatálise, 
absorventes, componentes eletrônicos, transportadores sólidos de oxigênio e células à 
combustível. O objetivo deste projeto de iniciação científica é realizar cálculos ao nível 
da teoria do funcional da densidade por meio de modelos periódicos e resolução da 
equação de Schrodinger afim de compreender a relação das vacâncias de oxigênio 
criadas a partir da dopagem dos sítios A e B por metais de transição (Fe, Mn, Co e Ni) 
e comparar com os resultados experimentais de amostras sintetizadas pela rota de 
combustão assistida por micro-ondas. 
 

Palavras-chave: DFT, Física Quântica, Ciência Computacional dos Materiais, MgAl2O4. 

TITLE: Density Functional Theory study of spinel Oxide Type MgAl2O4 doped with 

transition metal obtained by combustion synthesis 

Abstract 

The Density Functional Theory (DFT) has become the main ab initio method for the study 
of electronic structures, which associated with a computational methodology it is possible 
to extract and describe properties of crystalline materials based on theoretical methods 
based on fundamental equations. MgAl2O4 is well known among spinels for its high 
melting point (2,135ºC). These properties cause spinels to be applied in several areas 
such as catalysis, photocatalysis, absorbents, electronic components, solid oxygen 
carriers and fuel cells. The objective of this scientific initiation project is to perform 
calculations at the level of density functional theory using periodic models and solving 
the Schrodinger equation in order to understand the relationship of oxygen vacancies 
created from the doping of sites A and B by metals (Fe, Mn, Co and Ni) and compare 
with the experimental results of samples synthesized by the microwave assisted 
combustion route. 
 
Keywords: DFT, Quantum Physics, Computational Material Science, MgAl2O4. 

Introdução 

O aluminato de magnésio (MgAl2O4) é utilizado em diversa aplicacoes em áreas como 
metalurgia, eletroquímica e na indústria química como suporte catalítico, com um alto 
ponto de fusão (2135 oC), possui resistência mecânica em altas temperaturas, boa 
resistência ao choque térmico e resistência a ácidos e bases. O MgAl2O4 possui uma 
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estrutura cristalina do tipo espinélio (AB2O4 ), onde A representa um cátion metálico 
bivalente e o sítio B representa um cátion metálico trivalente, que ocupa um sítio 
octaédrico e pertence ao grupo espacial cúbico (Fd3m - 277) A Teoria do Funcional da 
Densidade (Density Functional Theory - DFT) é um método ab initio usado para estudar 
a estrutura eletrônica de sistemas envolvendo muitos corpos, descrevendo 
propriedades da matéria a partir de métodos teóricos baseados em equações 
fundamenteis. A base para a Teoria do Funcional da Densidade (DFT) é a prova de 
Pierre Hohenberg e Walter Kohn de que a energia eletrônica do estado fundamental é 
determinada completamente pela densidade do elétron. Walter Kohn foi uma figura 
muito importante no desenvolvimento deste método, tendo recebido o prêmio Nobel em 
Química em 1998 "por seu desenvolvimento da teoria do funcional da densidade". A 
DFT tem fundamento nos teoremas de Hohenberg-Kohn, em que se determina 
propriedades moleculares do estado fundamental através da densidade eletrônica. O 
funcional universal da densidade ainda é desconhecido, por este motivo, há 
necessidade de se utilizar modelos aproximados à fim de determinar a energia de troca-
correlação. A teoria do funcional da densidade é conceitual e computacionalmente muito 
semelhante à teoria Hartree-Fock, mas fornece resultados muito melhores e, 
consequentemente, tornou-se um método muito popular no ramo da química e física 
teórica. Entre as aproximações mais utilizadas para este termo desconhecido estão a 
Aproximação da Densidade Local (LDA) e um aperfeiçoamento chamado de 
Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA). Todas essas possibilidades nos levam 
a outras centenas de possibilidades, e. g., os métodos considerados ‘puros’, descritos 
pelos funcionais GGA e meta-GGA: B88, BLYP, PW91, PBE, etc.; “híbridos” GGA e 
meta-GGA: B3LYP, PBE1PBE, M06-2X etc.; e “duplo-híbridos”: B2PLYP, mPW2PLYP 
etc., entre inúmeros outros. 
 

Metodologia 

 
Neste presente trabalho fora usados métodos computacionais compreendidos no ramo 
da teoria do funcional da densidade cujo toda sua base teórica se encontra enraizados 
em equação fundamentais da Física Quântica. Todos os cálculos mecânico quântico 
foram realizados utilizando o software Crystal17 nos laboratórios do Centro de 
Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF, Universidade Federal de São Carlos 
- UFSCar) e Laboratório de Simulação e Modelagem Molecular (LSM, Universidade 
Estadual de São Paulo “Júlio Mesquita Filho” - UNESP Bauru). O software adota funções 
do tipo Gaussiano, que são funções usadas como Combinação Linear de Orbitais 
Atômicos (LCAO) para a representação de orbitais de elétrons em moléculas e inúmeras 
propriedades que dependem destes. Associando os dados de saída do Crystal17 com 
programas de visualização como VESTA e XCrySDen, onde é possível ter um modelo 
tri-dimensional do material, permitindo ter uma visão bem clara de sua estrutura, bem 
como medir seus ângulos e distâncias de ligação, plotar gráfico de Band Gap, Density 
of States, análise de ocupação de sítios, nuvem eletrônica, etc. Para o cálculo de SCF 
(Campo Autoconsistente) fora escolhido funcionais B3LYP, HSE06, PBE0 e WC1LYP. 
Conjuntos de bases duplo-zeta Mg_pob_DZVP_rev2, Al_pob_DZVP_rev2, 
O_pob_DZVP_rev2. O primeiro funcional a ser escolhido foi o B3LYP, este, é uma 
escolha comum para descrever as propriedades de vários sistemas e acaba sendo o 
funcional mais bem optimizado e que entrega valores bem consistentes com um custo 
computacional relativamente baixo, o funcional WC1LYP descreve os parâmetros 
estruturais (a = b e c) e a energia do gap com a melhor precisão média para o sistema 
experimental de referência. Em contra partida temos o funcional HSEO6, é um funcional 
bem robusto e que entrega valores muito satisfatórios, porém o seu custo computacional 
é elevado, por sua vez temos o funcional PBE0, onde o coeficiente de mistura para a 
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troca é argumentado como tendo um valor de 25% a partir de argumentos de pertubação 
que mostra desempenho promissor para todas as propriedades importantes, sendo 
competitivo com os funcionais mais confiáveis e parametrizados empiricamente Embora 
seja custoso realizar diversos cálculos iniciais, se faz necessário, afinal visa-se ter um 
leque amplo de resultados para daí compararmos com os valores obtidos 
experimentalmente e partimos para os passos mais avançados dando preferência aos 
dados mais consistentes. Podemos dizer que este seja um dos passos cruciais para 
quem está aprendendo a usar este tipo de ferramente, que é a realização de variados 
cálculos iniciais, para assim ter parâmetros comparativos, e assim definir o melhor 
caminho para seguir com os cálculos. Todos os cálculos realizados no presente trabalho 
teve a utilização das palavra-chaves compreendidas no software Crystal17, OPTGEOM 
e FULLOPTG, estas que nos permite realizar uma optimização do sistema eletrônico, 
re-arranjando assim os átomos presentes da célula unitária, SUPERCON e ATOMSUBS 
para a criação da super-célula e realização da dopagem. Conjunto de bases (ou basis 
set) no estudo teórico -computacional é um conjunto de funções usado para representar 
a função de onda eletrônica no método de Hartree-Fock ou na Teoria do Funcional da 
Densidade para transformar as equações diferenciais parciais do modelo em equações 
algébricas, adequadas para implementação em um computador. Em poucas palavras, 
os conjuntos de bases carregam consigo a função de onda para aquele composto, e só 
pode ser lido somente com os softwares adequados. A estruturação do Crystal17 para 
a construção dos dados de entrada em um primeiro olhar é simples. Conceitualmente o 
software é dividido em três principais blocos: no primeiro bloco, onde deve ser inserido 
os dados da geometria do material, contendo grupo espacial, coordenadas internas, n° 
de átomos, posição atômica, parâmetros de optimização, e.g.: para o MgAl2O4: 227 
8.18299 3 12 0.12500 0.12500 0.12500 13 0.50000 0.50000 0.50000 8 0.26027 0.26027 
0.26027 OPTGEOM END END Estes dados podem ser obtidos experimentalmente ou 
através de um banco de dados de estruturas cristalinas. No segundo bloco, é onde deve 
ser inserido os conjuntos de bases, que pode ser facilmente encontrando no próprio site 
do Crystal17 (não será exemplificado aqui por ser extenso). Logo em seguida nós temos 
o terceiro bloco, que por sua vez, é o mais importante, já que é nele que deve ser 
inserido qual metodologia (Hartree-Fock, DFT, DFT-D, etc.), Funcional, dentre outros 
parâmetros de convergência que será lido pelo software, e.g.: DFT B3LYP END SCFDIR 
TOLINTEG 8 8 8 8 16 SHRINK 4 4 LEVSHIFT 3 1 MAXCYCLE 200 FMIXING 40 END 
Muitos parâmetros de entrada e saída existentes no softwares estão compreendido na 
linguagem computacional FORTRAN, linguagem esta em que o software fora 
construído. 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente fora realizado um cálculo para cada funcional (B3LYP, HSE06, PBE0, 
WC1LYP), totalizando quatro cálculos de Campo Autoconsistente usando os conjuntos 
de bases Mg_8-511d1G_valenzano_2006, Al_85-11G*_catti_1994 e O_8-
411d1_bredow_2006. Para as primeiras análises, miramos principalmente nos valores 
de Band Gap e Parâmetros de Rede para serem comparadas com os dados obtidos 
experimentalmente e assim encontrarmos o melhor funcional, que nos permitisse 
realizar o estudo com os valores teóricos mais próximos dos experimentais. Para os 
cálculos SCF utilizando os funcionais B3LYP, HSE06, PBE0 e WC1LYP foi obtido os 
seguintes valores de Band Gap respectivamente: 7,6517 eV; 7,4022 eV; 8,1132 eV e 
7,2236 eV. O valores referentes aos parâmetros de rede respectivamente, são os 
seguintes: 8,1428 Â; 8,0979 Â; 8,0957 Â e 8,1143 Â. Estes últimos valores estão 
expressos em Ângstons, por isto o uso de Â para bem representar. Comparando com 
os dados do CIF (carta que carrega todas as informações referentes à estrutura, grupo 
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espacial, etc) do material alvo do estudo, MgAl2O4 com o código de banco de dados 
ICSD 31375 cujo possui os parâmetros de rede 8.18299 Ângstons, desta forma, fora 
escolhido os cálculos realizados com o funcional WC1LYP. No decorrer do estudo se 
viu a necessidade de usar um conjunto de bases duplo-zeta, por ser um conjunto de 
bases mais recentes e também havia uma base para cada composto do material no 
mesmo artigo, magnésio, alumínio e oxigênio, o que entregaria valores mais 
consistentes. Nas rodadas de cálculos anteriores, o funcional mais satisfatório foi o 
WC1LYP, portanto foi escolhido seguir os cálculos com este mesmo funcional, apenas 
trocando os conjuntos de bases. Desta maneira, tendo escolhido os conjuntos de bases 
duplo-zeta: O_pob_DZVP_rev2, Al_pob_DZVP_rev2, Mg_pob_DZVP_rev2 e 
associando com o funcional WC1LYP, fora entregue os seguintes valores para o band 
gap e parâmetros de rede, respectivamente: 7.2829 eV; 8.1424 Â, possuído também 
uma energia total de -1.9695x10^11 aproximadamente. Tendo realizado o cálculo de 
optimização utilizando os conjuntos de bases duplo-zeta anteriormente citado e o 
funcional WC1LYP, segue a próxima etapa do trabalho, e a mais complexa , muitos 
diriam. A criação da super-célula, é um passo crucial no estudo estrutural onde se há a 
necessidade de realizar dopagens no referido material, neste caso precisaremos 
substituir o Alumínio por ferro, nas proporções 5%, 15% e 25%. A partir de agora foi 
feito uma análise puramente energética, uma vez que não foi possível extrair os valores 
de band gap para as estruturas dopadas, isto se deve pelas palavras-chave usadas no 
terceiro bloco, SPINLOCK, esta pala-chave determina a diferença por um certo número 
de ciclos, ou seja, o número de elétrons desemparelhados é definido para ser otimizado 
e o ATOMSPIN, que define qual átomo da rede cristalina apresenta essa configuração. 
Além disso, podemos definir a orientação desses elétrons em +1 (up) e -1 (down). A 
utilização destas duas palavras-chave não permite que a energia de band gap seja 
computada. A supercélula desta estrutura apresentou 56 átomos, para a dopagem foram 
escolhidos os átomos de alumínio de número 9 10 16 de 24, necessitando assim realizar 
diversos cálculos com diferentes arranjos. Para o MgAl2O4 dopado com Fe3+, os 
átomos de Fe3+ e Al3+ ocupam um sítio octaédrico e, portanto, sesse caso, cada átomo 
de Fe3+ na rede do MgAl2-xFexO4 terá 5 elétrons desemparelhados para serem 
descritos. Será preciso realizar um cálculo de camada aberta (open-shell) onde a 
densidade eletrônica é dividida entre elétrons com spin up (alfa) e down (beta). O cálculo 
de camada aberta (DFT/SPIN ou UHF no método HF) depende da diferença do número 
de elétrons com spin alfa e beta: nalfa – nbeta = X Foi possível observar uma variação 
nas distâncias de ligação nos sítios em que o ferro foi dopado, neste caso nos sítios 
octaedros, no entanto não é possível explicar tal acontecimento, necessita de um estudo 
de propriedades ferro magnéticas mais aprofundado O processo de desenvolvimento 
de estrutura e conclusão de partes dos cálculos SCF foi longo, neste um ano de estudo 
ainda temos bastante cálculos a fazer. Isto se deve pela demanda operacional dos 
laboratórios, e também, a medida que avançamos nos cálculos, sua complexidade 
aumenta logo a maior necessidade de computadores mais potentes. 
 
Conclusão 

 
Os cálculos realizados até o presente momento englobam apenas as dopagens do Ferro 
no material, uma vez que estes processos puxam muito dos computadores que estão 
rodando os cálculos. Ainda demanda mais uma série de cálculos mecânicos quânticos 
para poder se tirar conclusões definitivas. Contudo, alguns valores chamaram bastante 
a atenção por serem bem consistentes e não estarem presentes nos resultados 
experimentais o que levantou o interesse em investigar um pouco mais a fundo afim de 
um melhor entendimento, surgindo a necessidade da realização de mais cálculos 
pontuais das estrutura otimizadas fazendo a troca de spin para cada uma delas, e 
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passamos a não só a estudar o que o trabalho propõe, entender as vacâncias de 
oxigênio geradas a partir da dopagem nos sítios A e B do material com os metais de 
transição, mas também, o estudo ferro-magnético do MgAl2O4, abrindo assim, um leque 
enorme de possibilidades. 
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TÍTULO: Um Estudo Teórico-Computacional da Reatividade dos Canabidióis: 

Degradação de Delta9-THC e CBD em CBN 

Resumo 

 

O projeto tem como proposta utilizar da abordagem da química teórico-computacional a 
fim de coletar informações sobre o comportamento químico e bioquímico dos, pelo ponto 
de vista terapêutico e assim mais conhecidos, princípios ativos da maconha: o Delta-9-
tetrahidrocanabinol (Delta-9-THC), o Canabidiol (CBD) e o Cannabinol (CBN). Nas 
últimas décadas, o nome “canabinóide” acabou tornando-se cada vez mais vago. 
Entendido a principio como um fitoquímico, o nome foi muitas vezes associado apenas 
ao principal constituinte psicotrópico, o THC. Tendo em vista que o crescente 
desenvolvimento de pesquisas sobre o uso da Cannabis para tratamento dos sintomas 
de diversas doenças, em países como Canadá e Israel, a Anvisa reconheceu, no ano 
de 2015, seu potencial para tratamentos e colocou o composto na lista de substâncias 
controladas. Dando sinal verde, não só para sua importação, mas também para que a 
comunidade científica nacional possa participar no desenvolvimento de estudos sobre 
o tema. 

 
 
Palavras-chave: Química Teórico-Computacional.Maconha.Canabinóides. 

TITLE: A Theoretical-Computational Study of Cannabidiol Reactivity: Degradation of 

Delta9-THC and CBD in CBN 

Abstract 

 

This project proposes to use the theoretical-computational chemistry approach in order 
to collect information on the chemical and biochemical behavior of, from the therapeutic 
point of view and thus more known, active principles of marijuana: Delta-9-
tetrahydrocannabinol (Delta- 9-THC), Cannabidiol (CBD) and Cannabinol (CBN). In the 
last few decades, the name “cannabinoid” has become increasingly vague. At first 
understood as a phytochemical, the name was often associated only with the main 
psychotropic constituent, THC. Knowing that the growing development of research on 
the use of Cannabis to treat the symptoms of several diseases, in countries like Canada 
and Israel, in 2015, Anvisa recognized its potential for treatments and placed the 
compound on the list of substances controlled. Signaling, not only the possibility for its 
import, but also for the national scientific community to participate in the development of 
studies on the theme. 
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Introdução 

De uma certa maneira, a história do Brasil está intimamente ligada à planta Cannabis 
sativa L., desde a chegada à nova terra das primeiras caravelas portuguesas em 1500. 
Não só as velas, mas também o cordame daquelas frágeis embarcações, eram feitas 
de fibra de cânhamo, como também é chamada de planta.[1] A Cannabis foi empregada, 
durante séculos, como medicamento, e atualmente é utilizada na medicina tradicional 
de alguns países. Na medicina ocidental, até o início do século, a Cannabis foi utilizada 
como calmante, analgésico e anticonvulsivo; sucessivamente, foi substituída por 
derivados de sintéticos de ópio (morfina e heroína) que, sendo produzidos 
industrialmente, eram mais estáveis e mais facilmente dosados.[2] 

O principal constituinte psicoativo da cannabis é o Delta-9-tetrahidrocanabinol (delta-9-
THC), ou apenas THC, isolado pela primeira vez na década de 60. Além do delta-9-
THC, outros componentes da planta podem influenciar sua atividade farmacológica. Um 
deles é o canabidiol (CBD), que constitui até 40% dos extratos da planta, é desprovido 
dos efeitos psicológicos, mas pode antagonizar os efeitos do THC.[3] As antigas 
investigações na fitoquímica da cannabis chegaram a declarar que o narcótico presente 
na planta era a forma reduzida do CBD, até o momento único canabinoide conhecido. 
O delta-9-THC pertence a maior classe de fitocanabinoides, mas investigações da 
fitoquímica da cannabis e futuros estudos com a fibra de cânhamo mostraria um cenário 
diferente.[4] 

Atualmente, os canabinóides estão entre as melhores perspectivas de sucesso no 
tratamento de diversos males severos para os quais ainda não há tratamento. Além 
disso, a descoberta dos receptores CB1 e CB2 possibilitou o desenvolvimento de 
bloqueadores do sistema endocanabinóide, alguns dos quais estão chegando ao 
mercado como a grande esperança no tratamento da obesidade e síndromes 
metabólicas. A influência central que o sistema endocanabinóide exerce no organismo 
explica essa exuberância farmacológica, e garante, em grande estilo, o retorno da 
maconha aos conhecimentos médicos.[5] Nos últimos anos, a mobilização coletiva 
reivindicando a descriminalização e legalização da maconha e seus derivados para fins 
recreativos, médico-terapêuticos ou farmacológicos entre outras finalidades, tem 

ganhado força e visibilidade não apenas no Brasil como em diversos outros países.[6] 

A importação de remédios com canabidiol (CBD) foi autorizada pela Anvisa em 2015. 
Em 2017, uma decisão garantiu pela primeira vez no Brasil que uma associação de mais 
de 150 pessoas cultivasse a cannabis para fins exclusivamente terapêuticos. Também 
em 2017, a Anvisa registrou o primeiro medicamento à base de CBD e THC, o Mevatyl, 
que já está sendo comercializado no país. Em comparação com os vizinhos latino-
americanos, o Brasil está atrasado no tocante ao uso medicinal de maconha, com 
avanços pontuais e ainda restritos a medidas judiciais.[7]Não existem estudos recentes 
sobre a degradação do delta-9-THC, e o desenvolvimento em tecnologia analítica 
testemunhado nas últimas décadas podem ajudar no esclarecimento desse importante 
processo.[4] 

 
Metodologia 
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Três rotas de degradação do THC em CBN foram propostas. A degradação é 
principalmente oxidativa, começando a partir da abstração do hidrogênio alílico e 
benzílico no C-10a. Como resultado, um radical submete-se a uma abstração do 
hidrogênio no C-6a, formando a ligação dupla entre os C-6a e C-10a, e assim segue a 
rota de aromatização até a formação do CBN. Dienos alternativos também podem ser 
gerados: via epoxidação ou oxidação do C-8. A aromatização destes dienos 
eventualmente geram o CBN.[4] Estas ocorrem de forma diferente, gerando 
intermediários próximos, e chegando ao mesmo produto. Sendo assim o reagente, THC, 
as duas espécies intermediárias propostas, e o produto CBN, foram calculados. 

A primeira etapa na realização de um cálculo químico quântico é selecionar um método 
apropriado para busca por estruturas quimicamente interessantes. Normalmente, isso 
significa localizar as estruturas dos estados fundamentais e dos estados de transição e, 
assim supor que talvez este seja o caminho que leva os reagentes através do estado de 
transição, chegarao produto. Em outras palavras, é preciso caracterizar a PES (do inglês 
Potential Energy Surface), uma hipersuperfície definida que relaciona a energia às 
coordenadas de uma coleção de átomos, sobre todos os arranjos atômicos possíveis. 
O pontos particularmente interessantes incluem mínimos locais, que correspondem a 

estruturas moleculares ideais, e pontos de sela.[8][9] 

As frequências dependem da segunda derivada da energia em relação à estrutura 
atômica, e os cálculos de frequência também podem prever outras propriedades que 
também dependem das segundas derivadas. Todos os cálculos de frequência incluem 
uma análise termoquímica do sistema. Por padrão, esta análise é realizada a 25° C(ou 
298,15 K) e 1 atm, usando o isótopo principal para cada elemento. Utilizando o Gaussian 
foi possível prever importantes quantidades termodinâmicas em temperatura e pressão 
especificada, incluindo a correção de energia térmica, capacidade de calor e 

entropia.[10] 

As frequências vibracionais também podem ser usadas para calcular a entropia da 
molécula e, finalmente, a energia livre de Gibbs.[8] O cálculo das frequências 
vibracionais de moléculas são resultantes do movimento interatômico dentro da 

molécula.[10] 

O cálculo simples determina que os pontos de sela são as barreiras de energia mais 
baixas em caminhos que conectam os mínimos e, portanto, podem estar relacionados 
ao conceito químico de um estado de transição, (do inglês Transitation States).[9] A 
natureza do estado de transição é outro ponto central para todo estudo mecanístico de 
qualquer reação química. Tendo possíveis candidatos aTS, énecessário realizaruma 
varredura, (ou Scans), nos pontos mínimos alcançados na superfície de energia 
potencial (PES), enquanto é feitovariações em mais de uma coordenada interna 
específica.[11] Nesta etapa foi interrompido as atividades do projeto devido a situação 
de pandemia global causada pelo novo vírus SARS-CoV-2e a suspensão das aulas de 
acordo com a Portaria nº 452/2020-R, de 17 de março de 2020 da UFRN. 

Todos os cálculos quânticos foram realizados usando uma abordagem da DFT (do 
inglês Density Functional Theory) com o pacote de software Gaussian09, disponível no 
NPAD-UFRN (Núcleo de Processamento de Alto Desempenho), e seus critérios de 
convergência padrão. Otimizações de geometria e cálculos de frequência foram 
realizados usando o método M06-2X/Def2SVP. 
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Resultados e Discussões 

 

As atividades foram pausadas, tendo em vista o cronograma do projeto, durante a etapa 
de revisão dos cálculos iniciais e discussão de estratégias para os cálculos que 
deveriam ser feitos em sequência. Sendo assim, as optimizações dos estados propostos 
como estacionários na referência desta pesquisa foram conduzidos e os dados 
utilizados e observados para embasar os resultados foram: entalpia, energia final e 
energia livre de Gibbs. 

 
Conclusão 

 

Tendo em vista a atual situação de pandemia, está ainda mais claro para todos a 
importância dos cientistas, mais precisamente, o quão necessário são as pesquisas nas 
universidades públicas nacionais, os professores e os alunos envolvidos. Este projeto 
contribui não só em adicionar valor de quantidade a tendência crescente de pesquisas 
realizadas, aqui no Brasil, sobre a maconha. 

Lembrando que além do que foi apresentado aqui, mas também as referências as quais 
este projeto é embasado discutem esse tema que é de extrema relevância e atinge, não 
só a área da química, como também contribui aos estudos levantados na antropologia: 
ao questionar o porquê uma droga que há tanto tempo esteve presente em diversos 
momentos da sociedade é tratada sobre a ótica de uma política proibicionista e seus 
efeitos; na medicina e neurociência: ao tentar entender o potencial dos canabinóides no 
tratamento de doenças na quais em muitos casos medicamentos baseados em opioides 
não obtiveram relativo sucesso e sua interação com os receptores do sistema 

endocanabinóides, conhecidos como CB1 e CB2. 

Além do vivenciamento na iniciação científica e acompanhamento da construção de 
habilidades requisitadas para, por exemplo, utilizar métodos de química teórico-
computacional com a finalidade de se estudar reações químicas e elaboração de 
estratégias com ferramentas que, ainda que disponíveis, não fazem parte do 
conhecimento dos discentes no nível da graduação para solução de problemas. 
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TÍTULO: Síntese de Zeolitas em grande escala 

Resumo 

 

Os estudos dos parâmetros de síntese em busca do aperfeiçoamento da mordenita 
foram realizados com o intuito de alcançar diferentes aplicações em testes futuros. Os 
parâmetros analisados foram as diferentes condições de tratamentos térmicos, tempo 
de síntese, diluição do gel e diferentes fontes dos nutrientes, visando uma análise 
afundo dos tamanhos dos cristais. Tanto as mudanças nas fontes de sílica quanto a 
redução do sódio na síntese obtiveram bons resultados. 
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TITLE: Large-scale synthesis of Zeolites 

Abstract 

The studies of the synthesis parameters in search of the improvement of mordenite were 
carried out in order to achieve different applications in future tests. The parameters 
analyzed were the different conditions of heat treatments, synthesis time, dilution of the 
gel and different sources of nutrients, aiming at a deep analysis of the sizes of the 
crystals. Both the changes in the sources of silica and the reduction of sodium in the 
synthesis obtained good results. 
 
Keywords: zeolite; mordenita; synthesis; parameters. 

Introdução 

As zeólitas podem ser entendidas como materiais porosos capazes de gerar uma 
seletividade molecular. Em 1932, McBain designou o termo “peneira molecular” para um 
grupo de zeólitas naturais, as quais tinham a capacidade de separar grupos de 
moléculas em função do seu diâmetro cinético inferior ou superior aos diâmetros dos 

poros das zeólitas. 

A estrutura cristalina apresentada pela zeólita é composta por uma configuração 
tridimensional de tetraedros TO4 ( T = Si, Al e outros) unidos por oxigênios, possuem 
uma estrutura aberta, normalmente contendo metais alcalinos ou alcalinos terrosos 
como contra-íons. Com a combinação destes elementos surgem canais e cavidades. 

Dependendo do tipo de zeólita estes tamanhos podem variar [1]. 

Estes sólidos cristalinos porosos proporcionam um tamanho e uma forma que pode 
atuar de forma seletiva para outras moléculas. O que faz estas serem utilizados em 
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grande escala nas áreas de catálise, separação e purificação. A ampla utilização destes 
produtos não é devido apenas ao tamanho do seu poro, também possuem alta 

superfície interna, estruturas flexíveis e química controlada [2]. 

Durante muito tempo as zeólitas naturais foram consideradas atrativas para o meio 
industrial, porém a baixa pureza desses materiais e sua ampla variedade de composição 
tornou-os inviáveis para uma aplicação comercial em larga escala. Através de novas 
metodologias as zeólitas passaram a ser sintetizadas laboratorialmente, capazes de 
serem reproduzidos em grande quantidade. 

Em sua maioria, por terem uma estrutura aberta, as zeólitas são preparadas em 
condições hidrotérmicas para estabilização durante o seu crescimento. Basicamente, é 
necessário a mistura de fontes de silício e alumínio geralmente em meio básico com 
uma fonte do cátion de compensação. Logo após, a mistura é posta em uma autoclave 
e ficará estática ou sob agitação em uma determinada temperatura durante X tempo. 
Quando o período de indução acabar o material necessitará de uma filtração e uma 

secagem para recuperação dos cristais. [3] 

Quando pensamos na redução das partículas das zeólitas de micrômetro para 
nanométrico obtemos mudanças bruscas nas áreas de aplicação, pois muitas 
propriedades químicas, físicas e mecânicas dos materiais mudam radicalmente. A 
nanopartícula tem como característica uma área superficial externa grande, atividade 
superficial alta e comprimentos de difusão reduzidos em relação as zeólitas tradicionais. 
[4] 

Os pequenos poros e as amplas áreas superficiais fazem delas desejáveis como 
catalisadores para reações químicas e atrativas para o desenvolvimento da 
nanomedicina e para processos industriais específicos. A taxa total de átomos ou 
moléculas de superfície aumenta exponencialmente com o decaimento do tamanho das 
partículas, tornando--as biologicamente mais ativas. [5] 

Estima-se que a cristalinização das zeólitas ocorrem em duas etapas, a primeira é a de 
nucleação das partículas e a segunda refere-se ao crescimento dos cristais. Um grande 
número de variáveis pode influenciar na etapa de cristalinização do material, dentre eles 
os mais influentes são a temperatura e o tempo utilizados, pela natureza metaestável 
das zeólitas. Entretanto temos a agitação, as fontes de nutrientes do sistema e o teor 
de água como elementos importantes também. Por exemplo, a fonte de sílica influencia 
tanto tamanho e como na morfologia das partículas dos cristais. Elas possuem 
diferentes áreas superficiais, impurezas e capacidades de se dissolver em meios 

alcalinos, tendo influência direta na preparação das zeólitas. [6] 

Dentre várias estruturas diferentes de zeólitas, a mordenita apresentou aplicações 
práticas, como hidroisomerização, alquilação, craqueamento, entre outros. Muitos 
métodos vêm sendo aplicados para a síntese da mordenita, visando as mudanças dos 
parâmetros. Estas mudanças promovem a exploração da formação e regulação da 
morfologia da zeólita. [7] 

 
Metodologia 
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O procedimento padrão de síntese que leva ao gel de composição molar é: 4,3 Na2O : 
1,0 Al2O3 : 20,8 SiO2 : 485 H2O , obtido no site da Associação Internacional de Zeólitas 

(IZA). Com base nessa composição é seguida a seguinte metodologia: 

1) 0,989 g de hidróxido de sódio (NaOH, Sigma-Aldrich, ≥ 98%) e 0,744 g de aluminato 
de sódio (Hiedel-de Haën) são misturadas à 0,2083 g de água ultra-pura (Milli-Q ou 
osmose reversa) até dissolução completa em um béquer de 100ml. 

2) Então 33,590 g de água ultra-pura (MiliQ) é pesada em um de 100 mL. 

3) A mistura obtida em (1) é então adicionada a (2) e submetida à agitação em outro 
béquer de 250 mL. 

4) Depois, 5,114 g de sílica (Degussa, Aerosil® 200) são lentamente adicionados à (3) 
com posterior agitação por 25 minutos para homogeneizar a mistura em um agitador 
mecânico variando de 250 a 600 rpm. 

5) Após a homogeneização, o gel resultante é então divido em autoclaves de PTFE 
(Teflon® ) revestido com aço inoxidável, os quais são levados à estufa para o processo 

de cristalização sob condição de agitação (32 rpm) por 24 h à temperatura de 150 °C. 

6) Depois do tempo de tratamento térmico, o produto da síntese foi lavado por 
centrifugação e dispersão até atingir pH < 10. 

7) A seguir, o produto foi seco a 60 °C. 

A partir da síntese padrão foram realizadas várias mudanças nos parâmetros de síntese. 
Foram realizadas mudanças nas fontes de sílica, do alumínio e do hidróxido, diluição de 
síntese pós-gel e diferentes tratamentos térmicos. 

 

Resultados e Discussões 

 
Primeiramente foram realizados testes de diferentes tratamentos térmicos, em 
agitações de 64 rpm, 32 rpm ,16 rpm e estático. Foram analisados os drxs e apenas o 
de 32 e 64 houve a formação da mordenita, porém os picos no drx de 32 foram um 
pouco mais intensos, continuando como padrão da síntese. 

A primeira substituição a ser realizada foi da sílica aerosil pela sílica coloidal HS, ainda 
com um tratamento térmico a 32prm, durante 24h a 150oC. Antes desta decisão foram 
realizados experimentos utilizando as sílicas coloidais AS e HS para questão de 
comparação da formação dos cristais. Até que o MEV fosse realizado, a sílica adotada 
foi a HS por conta de suas partículas menores. Mais tarde com a análise do MEV 
(Microscopia eletrônica de varredura), pode ser analisado que seria mais vantajoso 
trabalhar com a HS devido a ela conter menos células unitárias aglomeradas, tornando-
se favorável ao propósito do projeto. 

A partir desta modificação, foi feita a mudança na fonte de alumínio, do Aluminato de 
sódio ou pelo Cloreto de Alumínio ou pelo Isopropóxido de alumínio. O intuito desta 
modificação era diminuir o teor de sódio na mordenita, segundo estudos ele influencia 
muito no tamanho dos cristais e na velocidade de crescimento dos cristais. A ideia da 
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utilização do Cloreto de alumínio foi abandonada logo que foi dado início ao 
experimento, foi visualizado que não daria certo. Já o isopropóxido de alumínio pareceu 
uma boa alternativa. Foram necessárias algumas alterações na síntese. Agora a fonte 
de alumínio precisaria de mais água e mais tempo para se dissolver na solução inicial 
com o NaOH. A hidrólise demora um pouco mais do que quando era utilizado o 
aluminato de sódio. 

Foram realizadas algumas sínteses com 24h e 48h, porém não foi possível visualizar a 
formação da mordenita. Apenas com 72h foi possível a formação perfeita da mordenita. 
A partir deste ponto foi realizado um estudo cinético para tentar diminuir o tempo de 
síntese, sendo testado com 68, 67 e 64h. Foi observado que ela ainda continuava com 
uma boa formação ainda com 64h. Como tempos abaixo destes são muito difíceis de 
serem feitos, devido a hora da retirada da síntese da estufa normalmente cair de 
madrugada. Com isso, os testes pararam nesta hora. Sendo 64h o horário mínimo para 
retirar a amostra. 

Voltando aos estudos das sílicas foram realizados experimentos com 4 sílicas diferentes 
em três horários distintos (6, 10 e 24h) para analisar a formação dos cristais. Dentre 
elas estão três sílicas coloidais (AS, LS e HS) e a sílica precipitada. Todos os horários 
que foram tirados eram do mesmo gel para não haver nada que influenciasse os dados. 
Porém a estufa que estava sendo utilizada não conseguia estabilizar a agitação em 
32rpm, variava muito tanto para cima como para baixo. Isso pode ter influenciado nos 
resultados, pois em todos os experimentos as amostras deram amorfas, sendo que a 
síntese com HS e AS, já foram feitas algumas vezes e obtiveram sucesso. 

Enquanto tentava refazer os testes com a sílica, foi feito um teste com o KOH 
substituindo 25% do NaOH. No qual 0,3065g de NaOH foi substituído por 0,501g de 
KOH. O resultado deste teste foi bem sucedido. O intuito desta substituição é a 
diminuição do teor de sódio, assim o sódio seria substituído pelo potássio. Ainda iria ser 
testado com o Ca(OH)2 e outras porcentagens de substituição desses dois hidróxidos, 
porém a Sílica Coloidal HS acabou no laboratório e não teria previsão de chegada. 
Justamente a sílica utilizada para a síntese. 

 

Conclusão 

 

Os parâmetros mostraram uma importância inerente a síntese e podem contribuir 
significativamente para o controle da zeólita mordenita. A mudança na fonte da sílica e 
a diminuição no teor do sódio foram realizadas com sucesso. Porém ainda faltam as 
análises de MEV para poder observar a real influência que os parâmetros modificados 

tiveram. 
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TÍTULO: BIOESPECTROCOSPIA E CLASSIFICAÇÃO MULTIVARIADA NO 

DIAGNÓSTICO DA CANDIDÍASE E VAGINOSE BACTERIANA EM MULHERES 

ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

Resumo 

 

As vulvovaginites são afecções que acometem o trato genital feminino baixo e 
frequentemente tem causa infecciosa, entre os principais infecções, destacam-se a 
candidíase vaginal e vaginose bacteriana, que são as etiologias mais frequentes de 
pacientes ginecológicas com queixa. Sabe-se que para o diagnóstico dessas doenças 
são necessários dados clínicos e laboratoriais que demandam do examinador tempo e 
experiência, além de onerar o diagnóstico tanto para o sistema de saúde quanto para a 
paciente. A bioespectroscopia pode constituir uma ferramenta diagnóstica eficaz para 
melhorar praticidade e fidedignidade no diagnóstico das principais vulvovaginites, por 
se tratar de um método semiautomatizado que independe da avaliação subjetiva de um 
examinador. Neste trabalho, pretendeu-se avaliar a potencialidade desse método para 
o diagnóstico da candidíase vaginal e vaginose bacteriana em amostras de pacientes 
atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, utilizando-se da classificação 
multivariada. Participaram da pesquisa 16 pacientes, entre pacientes saudáveis e com 
queixas, das quais foram coletados dados clínicos, socioeconômicos, microbiológicos e 
espectroscópicos. Ao aplicarmos o modelo PLS-DA utilizando o método de validação 
cruzada, obtivemos os seguintes valores de AUC (área sob a curva): grupo controle 
100%, grupo candidíase 75% e grupo vaginose 75%. Será necessário aumentar o 
número de amostras avaliadas para poder construir modelos mais robustos. 

 
 
Palavras-chave: Vulvovaginite; bioespectroscopia; análise multivariada. 

TITLE: EVALUATION OF THE POTENTIAL OF BIOESPECTROSCOPY AND 

MULTIVARIATED CLASSIFICATION IN THE DIAGNOSIS OF CANDIDIASIS AND 

BACTERIAL VAGINOSIS IN WOMEN ATTENDED AT MATERNITY SCHOOL 

JANUARY CICCO 

Abstract 

 

Vulvovaginitis is a condition that affects the lower female genital tract and often has an 
infectious cause, among the main infections, stand outvaginal candidiasis and bacterial 
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vaginosis, which are the most frequent etiology of gynecological patients with complaints. 
It is known that for the diagnosis of these diseases, clinical and laboratory data require 
examiner time and experience, in addition to burdening the diagnosis for both the health 
and the patient. Biospectroscopy can be an effective diagnostic tool to improve 
practicality and reliability in the diagnosis of the main vulvovaginitis, as it is a method 
semiautomated that does not depend on the subjective evaluation of an examiner. In this 
work, it was intended to evaluate the potential of this method for the diagnosis of vaginal 
candidiasis and bacterial vaginosis in samples from patients seen at the Maternidade 
Escola Januário Cicco, using the multivariate classification.Sixteen patients participated 
in the research, including healthy and complaining patients,from which clinical, 
socioeconomic, microbiological and spectroscopic. When applying the PLS-DA model 
using the cross validation, we obtained the following values of AUC (area under the 
curve): control group 100%, candidiasis group 75% and vaginosis group 75%. Will be 
necessary to increase the number of samples evaluated in order to build a model more 

robust. 

 
 
Keywords: Vulvovaginitis; biospectroscopy; multivariate analysis. 

Introdução 

As vulvovaginites são afecções que acometem o trato genital feminino baixo e 
frequentemente tem causa infecciosa, apesar de causas não infecciosas também 
fazerem parte do grupo etiológico destes distúrbios. Neste sentido, destacam-se entre 
as principais infecções vaginais a candidíase vaginal e a vaginose bacteriana, que juntos 
representam cerca de 75% das queixas de corrimento vaginal (SOBEL, 1999). 

A vaginose bacteriana caracteriza-se por alterações na microbiota vaginal que 
correspondem à diminuição da prevalência de bactérias da espécie dos Lactobacilos e 
aumento da proliferação de diversas bactérias, incluindo anaeróbios, associado à 
produção de aminas voláteis por essa nova população, resultando num pH vaginal mais 
alto, acima de 4,5 (FREDRICKS, 2005). 

Já a candidíase vaginal é definida pela presença de sinais e sintomas inflamatórios 
associado à colonização por Candida spp e, diferente da vaginose bacteriana, não 
acompanha diminuição dos lactobacilos (VITALI et al, 2007). A presença da inflamação 
é necessária visto que parte das mulheres possuem colonização assintomática por 

Candida spp (GARDELLA; ECKERT; LENTZ, 2017). 

Como consequência, a presença dessas vulvovaginites pode levar a complicações 
ginecológicas e obstétricas como doença inflamatória pélvica, celulite pós-
histerectomia, endometrite pós-aborto, corioamnionite e trabalho de parto prematuro 
(HITTI et al, 2001; FARR et al, 2015). Além disso, tais infecções podem estar associadas 
a um aumento de risco de complicações durante o ciclo gravídico puerperal, contribuir 
na gênese da neoplasia intraepitelial cervical (HILL, 1994) e ainda contribuir para a 
disseminação das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Para o diagnóstico desses distúrbios, são necessários critérios clínicos e laboratoriais, 
que dependem de vários parâmetros, incluindo observação do aspecto do corrimento, 
sintomas da paciente, visualização em esfregaço a fresco, teste de aminas, culturas e 
testes moleculares (SOBEL, 1999; GAYDOS et al, 2017), sendo o esfregaço a fresco e 
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a coloração de GRAM as técnicas mais usadas na prática cotidiana (SPIEGEL, 1983; 
HILL, 1994; NUGENT, 1991; BECERRA, 2016). Esses métodos de investigação 
dependem da experiência do profissional envolvido, da qualidade da coleta e de outras 
variáveis, tornando o diagnóstico dispendioso em termos de tempo e dinheiro, tanto para 
o sistema de saúde quanto para as usuárias desse. 

A subjetividade dos critérios clínicos e as dificuldades na execução das técnicas para 
obtenção dos critérios laboratoriais geralmente atrapalham na identificação da causa 
dos sintomas vaginais (ANDERSON, 2004) e podem acarretar no tratamento excessivo 
ou erro na conduta terapêutica (NWANKWO, ANIEBUE, UMEH, 2017), resultando no 
aumento da morbidade associada a esses quadros. 

Com base nos fatos descritos acima, foi observada a necessidade de novos métodos 
para o reconhecimento das vulvovaginites infecciosas. Nesse sentido, a 
bioespectroscopia pode constituir uma ferramenta diagnóstica eficaz para melhorar 
praticidade e fidedignidade no diagnóstico das principais vulvovaginites, pois se trata de 
um método semiautomatizado que independe da avaliação subjetiva de um examinador, 
possibilitando uma alternativa para aumentar a acurácia da avaliação nos casos de 
sintomas vaginais. 

Uma pequena quantidade de conteúdo vaginal sobre a lâmina do equipamento de 
bioespectroscopia possibilita identificar o padrão de absorção/reflectância das ondas de 
infravermelho provocadas pela presença do patógeno e inferir a etiologia mais provável 
daquela condição clínica analisada (WALSH, 2007; PATEL, 2011; DUPUY, 2010). 

Este trabalho se propõe a avaliar a bioespectroscopia combinada a classificação 
multivariada como um método de diagnóstico de vulvovaginites, abrangendo vaginose 
bacteriana e candidíase. 

 
Metodologia 

 

Tratou-se de um estudo prospectivo transversal cujas participantes foram pacientes 

atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco. 

Os critérios de inclusão foram reajustados desde o início da pesquisa, ficando, portanto: 
mulheres com queixa de corrimento genital; idade superior a 18 anos e que 
concordaram em participar do estudo após leitura e assinatura do TCLE (Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido). Foram excluídas do estudo: pacientes 
diagnosticadas com outro tipo de corrimento que não sejam vaginose ou candidíase e 
pacientes que fizeram uso de ducha vaginal ou tiveram relações sexuais nas últimas 24 
horas antecedentes ao exame. Também fizeram parte do estudo mulheres saudáveis 

para formação de um grupo controle. 

  

Aquisição dos dados sócio-econômicos e informações clínicas 
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As pacientes incluídas na pesquisa responderam a um questionário validado (Anexo 1) 
acerca das informações socioeconômicas, enquanto as informações clínicas - número 
de parceiros, tipo de queixa, coloração do corrimento, aspectos do muco, presença de 
ectrópio friável em colo cervical, febre, corrimento uretral no parceiro, dispareunia e 
sinusiorragia - foram coletadas no momento da consulta. Os dados foram organizados 
em planilhas e posteriormente colocados em tabelas. 

  

Preparação das amostras 

  

As amostras para teste de esfregaço a fresco e coloração de GRAM foram coletadas 
com swab de Dacron, dispondo o material em duas lâminas de vidro. Na primeira lâmina 
o conteúdo do swab foi distribuído na forma de esfregaço fino e reservada para ser 
corada pelo Gram, enquanto na segunda foi preparada com uma gota de soro fisiológico 
a 0,9%, na qual se dispôs o material do mesmo swab utilizado para o esfregaço, com a 

colocação de lamínula em cima para análise microbiológica. 

As amostras para a avaliação bioespectroscópica foram preparadas em microtubos, nos 
quais foram colocados 0,5 mL de soro fisiológico 0,9% homogeneizados com a secreção 
contida no swab. Essas amostras foram congeladas e enviadas ao Laboratório do grupo 
de pesquisa em Química Biológica e Quimiometria do Instituto de Química da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

  

Aquisição dos dados microbiológicos 

  

Durante a consulta foram adquiridas as informações referentes à sintomatologia da 
paciente e aos aspectos avaliados no corrimento. 

As lâminas preparadas com soro fisiológico foram avaliadas no momento da consulta, 
pelos participantes da pesquisa, buscando a observação de Trichomonas móveis, “clue 
cells”, celularidade e se a flora é bacilar ou cocácea, e as informações foram 
posteriormente salvas em planilhas. 

A análise da lâmina corada pelo Gram foi feita posteriormente, observando células de 
defesa, tipo de flora, Trichomonas fixados, “clue cells”, hifas e blastosporos (BECERRA, 
2016). A partir dessa visualização, aplicou-se os critérios de Nungent, como descrito por 
Vespero et al, 1999, para classificação do ecossistema examinado. Essa classificação 
é baseada em escores, quantificados de acordo com o morfotipo das bactérias 
observadas: de Lactobacilos; Gardnerella vaginalis e Bacteriodes sp e de Mobiluncus 
spp (bacilos curvos gram-negativos). Nesse sentido, o ecossistema é classificado em 
normal (de 0 a 3), intermediário (de 4 a 6) e positivo para vaginose bacteriana, com uma 
completa desestruturação do equilíbrio dos microrganismos normais da microbiota 

vaginal (de 7 a 10) (CARVALHO, 2005). 
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Aquisição de dados espectroscópicos 

  

Para a avaliação com a biospectroscopia, foram realizadas medições com o 
equipamento, obtendo-se resultados instrumentais no modo de absorbância com 32 
varreduras consecutivas de cada amostra inserida para formação de um único espectro 
entre 600 e 4000 cm-1, com resolução espectral de 4 cm-1. Três espectros foram 
obtidos para cada amostra, sendo o espectro médio formado a partir destes. 

As amostras foram descongeladas antes do início do processo. Inicialmente era 
realizada a limpeza do cristal do dispositivo ATR utilizando álcool hospitalar e cetona 
PA, depois disso fazia-se a leitura do branco. Em seguida, era retirada um pequeno 
volume da amostra a ser analisada e colocava-se esta quantidade de forma a cobrir 
toda a área superficial do cristal do equipamento, fechando a tampa deste e realizando 
a leitura da amostra. 

 
Resultados e Discussões 

 

Resultados 

  

Participaram do estudo 16 mulheres, das quais 6 faziam parte do grupo controle, 
enquanto o grupo com queixas foi constituído por 10 pacientes. A tabela 1 apresenta os 
dados referentes aos aspectos clínicos e demográficos das pacientes. 

A maioria das pacientes atendidas em ambos os grupos era de Natal e tinha entre 18 e 
29 anos. Também foi superior o número de pacientes com parceiro fixo. Dentre o grupo 
sintomático, a queixa isolada mais prevalente foi de prurido, seguido de odor, houve 
ainda pacientes apresentando ambos os sintomas. A coloração do corrimento mais 
relatado pelas pacientes foi o branco, seguido pelo esverdeado, no grupo sem queixas 
houve relato de corrimento diferente dessas duas cores. Não foram obtidas queixas de 

febre, corrimento uretral no parceiro, dispareunia e sinusiorragia. 

Nos dados aferidos pelo exame clínico, observou-se que para o muco cervical, todas as 
pacientes sintomáticas foram avaliadas com o aspecto turvo, enquanto nas pacientes 
do grupo controle, a maioria apresentou aspecto translúcido. O fluxo vaginal analisado 
em ambos os grupos obteve prevalência de característica branca homogênea com 
ausência de bolhas, apresentando bolhas em 20% das pacientes do grupo sintomático. 
Ao exame microscópico a fresco, o grupo controle não demonstrou alterações, enquanto 
o grupo sintomático obteve quatro lâminas com presença de clue cells, duas lâminas 

apresentaram presença de hifas e as outras duas mostraram-se normais. 

Em relação ao método de GRAM, pode-se determinar o diagnóstico de cada amostra, 
tendo-se avaliado que as primeiras 6 coletas pertencem ao grupo controle, sem queixas 
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e com microbiota normal. As lâminas seguintes pertenciam ao grupo com queixas, e 
foram avaliadas com a presença de candidíase e vaginose. 

Através dessas informações prévias referentes aos métodos de diagnóstico padrão, as 
análises de bioespectroscopia foram realizadas utilizando as 10 primeiras amostras, 
entre as quais seis pertenciam ao grupo controle e quatro ao grupo sintomático, sendo 
duas com presença de candidíase e as outras duas amostras com vaginose. Os dados 
espectrais foram obtidos com corte espectral em região de impressão digital biológica 
(900-1800 cm-1), em seguida, foram realizados os seguintes processamentos: 
normalização no pico da Amida I (1650 cm-1), correção de linha de base (AWLS) e 
suavização de Savitzky-Golay (SG), para a remoção de ruído instrumental. Na figura 1, 
têm-se a representação espectral de todas as amostras obtidas após processamento. 
O modelo de classificação empregado foi o PLS-DA, aplicando a validação cruzada, 
pelo método leave-one-out (LOO), e a variância acumulada foi de 61,83% dos dados 
originais. 

O modelo PLS-DA corresponde a um tipo de análise multivariada supervisionada, uma 
vez que utiliza um direcionamento previamente informado à análise, dessa forma as 
amostras puderam ser agrupadas seguindo às informações anteriormente obtidas a 
partir dos métodos clínicos e laboratoriais (SANTOS, 2015). A aplicação da validação 
cruzada é a etapa da avaliação multivariada que procura assegurar que o modelo criado 
reflete o comportamento do que está sendo estudado. O método leave-one-out se fez 
importante mediante a pequena quantidade de dados adquiridos, nesse método todas 
as amostras são considerados um subgrupo individualmente (PARREIRA, 2003) 

A tabela 2 apresenta os valores referentes a área sob a curva (AUC), sensibilidade e 
especificidade, dentro do método de validação cruzada, encontrados para cada grupo. 
Pode-se observar que para o grupo controle, foram encontradas tanto sensibilidade 
quanto especificidade de 100%, enquanto tanto o grupo com candidíase quanto o de 

vaginose obtiveram sensibilidade de 50% e especificidade de 75%. 

  

Considerações 

  

As coletas de amostras foram interrompidas na primeira semana de Março de 2020, em 
virtude do fechamento dos ambulatórios de ginecologia da MEJC devido à pandemia 
por Coronavírus. Sendo assim, a continuidade desse projeto foi prejudicada, implicando 
na dificuldade em realizar maiores análises estatísticas em função da baixa quantidade 
de resultados para o presente relatório. É pretendido voltar às coletas tão logo os 
ambulatórios voltem a funcionar para suprir essa deficiência. 

Em relação aos espectros e avaliação quimiométrica, notou-se que, a partir dos valores 
de sensibilidade e especificidade obtidos com a aplicação do PLS-DA pelo método da 
validação cruzada, apesar da baixa quantidade de amostras, o estudo alcançou 
resultados promissores, sendo necessário, entretanto, aumentar o tamanho amostral 
para validar a eficiência dos modelos. 
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O aumento no número de coletas permitirá uma melhor avaliação desses modelos, 
sendo possível também a aplicação de outros algoritmos de classificação multivariada, 

como PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA. 

A continuação do estudo pretende submeter as amostras obtidas a uma análise em 
busca de padrões de alteração mais fortes empregando análise de componente principal 
(PCA), que decompõe os dados espectrais modificando os vários números de onda por 
algumas novas variáveis ou componentes principais (PCs) (WALSH et al, 2007), 
buscando a partir daí dissemelhanças, assim, diminui-se a dimensão dos dados 
facilitando o processamento. É um bom método inicial uma vez que por não ser 
supervisionado, é imparcial. O LDA busca segregar em classes esses dados obtidos, 
sendo bem aplicado em sequência ao PCA, uma vez que as variáveis são 
significativamente menores que os espectros (TREVISAN et al, 2012). 

No que diz respeito aos dados clínicos obtidos, observou-se que os sintomas como odor 
foram relatados isoladamente em 30% das pacientes, também sendo mencionado como 
sintoma misto associado ao prurido por 20% das pacientes, enquanto a porcentagem 
de clue cells obtida no exame a fresco foi de 40% das amostras. Com relação ao sintoma 
de prurido, foi mencionado isoladamente em 50% das pacientes, enquanto as lâminas 
avaliadas com presença de hifas correspondiam a 30%. Anderson (2004) avaliou que 
na ausência de odor o diagnóstico de VB é mais improvável (RP, 0,07 [IC 95%, 0,01-
0,51]), assim como na candidíase a ausência de prurido torna menos provável o 
diagnóstico (RPs, 0,18 [IC 95%, 0,05-0,70] a 0,79 [IC 95%, 0,72-0,87]). 

Para as queixas como dispareunia e sinusiorragia, ambas negadas pelas pacientes, não 
há correlação significativa entre a presença delas e a presença de vulvovaginites 
(ANDERSON, 2004). Relatos de corrimento uretral no parceiro e febre, também 
ausentes nessa pesquisa, são mais comuns nas uretrites, como clamídia e gonorréia 
(TAKAHASHI et al 2006;). 

Apesar de 30% das lâminas avaliadas no grupo das pacientes sintomáticas 
apresentarem-se normais, sabe-se que o exame microscópico a fresco não tem 
sensibilidade suficiente para excluir candidíase em pacientes sintomáticas, sendo 
indicados outros testes como a análise por GRAM ou testes moleculares (SOBEL, 
2020). Já a presença de clue cells é critério para o diagnóstico de vaginose bacteriana 
(AMSEL et al 1983). Tais informações corroboram a necessidade de análises com 
outras técnicas para melhorar o diagnóstico dessas vulvovaginites. 

 

Conclusão 

 

A partir da análise espectral e quimiométrica dos fluidos vaginais pode-se observar que 
a aplicação do modelo PLS-DA conseguiu evidenciar resultados promissores, mesmo 
com a baixa quantidade de amostras. Entretanto, é necessário aumentar amostragem, 
para que seja possível a validação dos modelos propostos e a implementação de outros 

algoritmos em busca de uma melhor análise com modelos mais robustos. 
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Tabela 1: dados clínicos e demográficos 

 

 

Tabela 2: análise dados da bioespectroscopia CV= cross validation (validação cruzada); 
AUC= area under curve (área sob a curva) 

 

 

Figura 1: representação dos espectros processados obtidos para os grupos controle, 

candidíase e vaginose. 
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ORTOFENANTROLINA ou e-CAPROLACTAMA 

Resumo 

O trabalho busca a possível modelagem de compostos de coordenação com o íon 
ascorbato, um forte agente oxidante, e poder analisar os aspecto que o ligante pode 
fazer na coordenação, o comportamento, se tem caracteristicas de um ligante quelante. 
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TITLE: SYNTHESIS, MOLECULAR MODELING AND SPECROTROCHEMICAL 

STUDIES OF METALLIC ASCORBATES WITH THE ORTHOPHENANTROLINE 

BINDER or e-CAPROLACTAMA 

Abstract 

The work seeks the possible modeling of coordination compounds with the ascorbate 
ion, a strong oxidizing agent, and to be able to analyze the aspects that the ligand can 
do in the coordination, the behavior, if it has characteristics of a chelating ligand. 
 
Keywords: Ascorbic acid, copper ascorbate, syntheses, spectroscopy. 

Introdução 

Ao longo tempo de estudos com ácido ascórbico(C6H8O6), com suas propriedades 
redutoras bastante conhecidas notou-se que houve formação de complexos que é de 
extrema importância na sua química de bio-coordenação e usos em potenciais 
aplicações, geralmente com apenas um sitio de ligação, apesar de haver empiricamente 
dois hidrogênios ionizáveis com pKa’s 4,17 e 11,6 respectivamente. Mesmo o ácido 
ascórbico tendo uma certa facilidade em se coordenar por apenas o oxigênio mais 
básico, conseguiu-se provar que alguns metais podem ser coordenados pelos dois 
oxigênios. Martinez et. al (1982) conseguiram isolar o ferro ligado a dois íons ascorbatos 
coordenados pelos dois oxigênios mais disponíveis. Com o intuito de isolarmos 
complexos derivados do ácido ascórbico usamos métodos que fosse possível a 
realização desse feito, para que possibilitasse aplicações, a exemplo dos sintéticos 

usados em produção de fármacos. 

 
Metodologia 
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O desenvolvimento dessa pesquisa se decorreu com características qualitativas e 
quantitativas, com objetivo na produção de complexos derivados do ácido ascórbico e 
também perspectivas de modelagem para possíveis compostos com outros ligantes, 
que visam avaliar o comportamento do ácido ascórbico, por apresentar duas possíveis 
formas de se ligar ao metal, e se irá se comportar como um ligante quelante, ou 
favorecer que o outro ligante haja como quelante e altere as características 

coordenativas, para se ligar a um determinado metal. 

Para a produção dos produtos desejados usamos duas rotas de síntese. Na primeira, 
para a obtenção do ascorbato de sódio, usamos a síntese segundo o A. N. Antimonova 
et. al (2013). E para a produção do ascorbato de cobre usamos a rota sintética segundo 
C. Ünaleroǧlu (2001), usando modificações para que a síntese se adaptasse melhor as 
nossas condições laboratoriais e o produto de nosso interesse. Nas reações que 
fizemos nesse experimento consistia em haver uma dupla troca entre um dos 
hidrogênios ionizáveis da estrutura do ácido ascórbico com o reagente que usaríamos, 
no caso do sódio, iriamos usar apenas para obtermos parâmetros que pudéssemos usar 
na produção do ascorbato de cobre. Um dos complexos com o ácido ascórbico é o 
complexo cis-dach-platina, no qual o metal se coordena diferentemente de outros 
compostos, pelo C2 e O5. Em outros estudos, foi discutido uma possível estrutura 
eletrônica, do complexo cisplatina(ascorbato), usando o complexo cis-
Pt(NH3)2(CH2OH)(OCH3), como modelo na calibração de energias de ligações, 
mostrando como o ascorbato tem características lábil, no qual alguns autores 
especulam que possa se coordenar ao DNA, e que haja algum possível uso de tais 

complexos em quimioterapia do câncer. 

 
Resultados e Discussões 

 
Notamos que nos ensaios que fizemos para a produção dos ascorbato de sódio, 
dependendo do uso do solvente, mesmo controlando pH, temperatura e seguindo a 
metodologia, não houve formação do composto esperado e o produto formado em 
alguns dos testes ocorreu a oxidação do ácido ascórbico para o dehidroascórbico e não 
havendo a formação do sal esperado. Exceto a quarta reação que houve a formação de 
um precipitado de coloração amarelo fraco. Já ascorbato de cobre, que seria nosso 
produto de maior interesse houve um rendimento próximo ao encontrado na literatura. 

Para a confirmação que o produto desejado fosse o que obtivemos, fizemos alguns 
testes como infravermelho de ambos os produtos, tanto para o ascorbato de sódio 
quanto para o ascorbato de cobre, que apresentou bandas de transições muito 

persistentes que podem confirmar o produto esperado. 

Comparando com outras literaturas percebemos que são bandas de transições bem 
parecidas que podem identificar os produtos. 

Usando o espectro de absorção na região do infravermelho mostrou as principais 
bandas proporcionadas pelos grupos funcionais, que apresentam tais estiramentos para 
o ascorbato de cobre C=O (1762 cm-1) ,C-O (1298,1020 cm-1), C=C (1627 cm-1) e OH 
(2570-3765 cm-1) e para o ascorbato de sódio C=O (1753cm-1) , C=C (1649 cm-1), C-
O (1313, 1111, 1022 cm-1) e OH (3310,3524,3405, 3308 cm-1). Comparando com as 
literaturas (SILVEIRA, 2018; SOUZA et al, 2015; UNARELOGLU, et al, 2002), que 
apresentam bandas C=O  (1760 cm-1), C-O (1109, 1110, 1134, 1195 cm-1), C=C (1668 
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cm-1), e bandas OH (3217, 3309, 3404, 3533 cm-1) notamos semelhanças nas bandas 
de transições que tornam uma evidência muito forte do prduto. 

  

1298,1020 
  
 

Conclusão 

 

Com as análises feitas, sínteses propostas, e os resultados obtidos, podemos ter uma 
noção do quanto os compostos derivados do íon ascorbato são vastos, e o quanto pode 
ser usado em áreas diversas. Com o IR conseguimos notar que as bandas de absorção 
são bastante parecidas com a do ácido ascórbico, e é possível que suas principais 
propriedades antioxidantes ainda estejam bem preservadas. 
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Infra-vermelho do produto desejado. 
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TÍTULO: Análise das provas de Química e dos relatórios de cursos para o ENADE 2017 

Resumo 

Este relatório apresenta um esboço do que é o projeto de título “Análise das provas de 
Química e dos relatórios de cursos para o ENADE 2017“ e os resultados das atividades 
realizadas como bolsista do projeto aprovado pelo Edital de Bolsas de Pesquisa da 
UFRN com alusão ao ENADE 2017, que busca responder duas perguntas: as questões 
do desse exame com relação ao conhecimento específico refletem as mudanças nas 
estruturas curriculares dos cursos? e que elementos orientadores a análise das 
questões do ENADE 2017, dos relatórios e das estruturas curriculares podem subsidiar 
um olhar aos Projetos Pedagógicos dos Cursos em termos de operações cognitivas de 
alta ordem e, consequentemente, uma melhor formação profissional? Para responder a 
essas questões, o presente trabalho apresenta como objetivo: organizar as questões do 
ENADE 2017 a partir de um quadro orientador de habilidades, competências, operações 
cognitivas e conhecimentos específicos no campo disciplinar, classificar o nível de 
dificuldade exigido nas questões do ENADE 2017 em termos de operações cognitivas 
e realizar análise comparativa em termos de desenvolvimento das habilidades 
cognitivas exigidas nas questões do ENADE 2017 com as mudanças nas estruturas 
curriculares da UFRN, relacionando essas mudanças, o desempenho acadêmico, a 
infraestrutura e o corpo docente constitui o objeto de estudo desta pesquisa, de acordo 
com os objetivos traçados inicialmente, envolvendo os dados da Universidade Federal 
do Rio Grande do Nort 
 
Palavras-chave: ENADE 2017, Licenciatura em Química, Análise das questões 

TITLE: Analysis of Chemistry tests and course reports for ENADE 2017 

Abstract 

This report presents an outline of what is the title project “Analysis of Chemistry tests 
and course reports for ENADE 2017“ and the results of the activities carried out as a 
scholarship holder of the project approved by the UFRN Research Scholarship Notice 
with reference to the ENADE 2017, which seeks to answer two questions: do the 
questions in this exam in relation to specific knowledge reflect changes in the curricular 
structures of the courses? and what guiding elements can the analysis of ENADE 2017 
questions, reports and curricular structures support a look at the Pedagogical Projects 
of the Courses in terms of high-order cognitive operations and, consequently, better 
professional training? To answer these questions, the present paper aims to: organize 
the questions of ENADE 2017 from a framework of skills, competences, cognitive 
operations and specific knowledge in the disciplinary field, classify the level of difficulty 
required in the questions of ENADE 2017 in terms of cognitive operations and perform 
comparative analysis in terms of developing the cognitive skills required in the questions 
of ENADE 2017 with the changes in the curricular structures of UFRN, relating these 
changes, academic performance, infrastructure and the faculty constitutes the object of 
study of this research, according to the objectives outlined initially, involving data from 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4589 

 

the Federal University of Rio Grande do Norte aiming to verify the students' knowledge 
about the syllabus contents. 
 
Keywords: ENADE 2017, Degree in Chemistry, Analysis of issues 

Introdução 

A formação a nível superior realizada nos cursos de Química pode incluir tanto do 
Bacharelado de diferentes modalidades como da Licenciatura. Este plano de trabalho 
está relacionado com a análise das provas de Química do ENADE 2017 e dos relatórios 
de cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que possui três 
cursos sendo Bacharelado, Licenciatura (noturno e matutino) e Bacharelado em 
Química do Petróleo. Esses 3 cursos passaram por mudanças nos seus Projetos 
Políticos Pedagógicos, tanto para adequar a demanda do mercado, como também para 
minimizar os índices de evasão e propor uma formação com melhor qualidade. Nesse 
sentido, um dos elementos que retroalimenta as discussões nas estruturas curriculares 
dos cursos de ensino superior é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(ENADE). Entretanto, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior passou por 
mudanças profundas em sua concepção e, particularmente o ENADE passou a 
constituir-se como um dos indicadores das competências e habilidades desenvolvidas 
pelos diferentes cursos no país. Ao olhar alguns aspectos da avaliação no SINAES, 
observamos que esta propõe, entre outras, que as Instituições de Ensino Superior 
incluam a autoavaliação (CPA) e a avaliação externa (INEP); a autorização, 
reconhecimento e renovação do reconhecimento (regulatória) dos cursos de graduação 
contemplem informações sobre infraestrutura, corpo docente e projeto pedagógico e, o 
desempenho acadêmico de seus estudantes pelo ENADE com objetivo de verificar os 
conhecimentos dos alunos sobre os conteúdos programáticos, competências e 
habilidades adquiridas, sendo complementado com um questionário socioeconômico. 
Particularmente, este último aspecto relativo ao desempenho acadêmico constitui o 
objeto de estudo nesta pesquisa, o qual consequentemente envolve o anterior (Projeto 
Pedagógico, infraestrutura e corpo docente). Dentro deste contexto de mudança tanto 
no Sistema de Avaliação Nacional como no âmbito interno dos cursos de Química da 
UFRN somado a reformulação da estrutura curricular dos cursos de Química desta 
instituição, duas questões se materializam, a saber: As operações cognitivas exigidas 
aos concluintes dos cursos de Química nas questões do ENADE 2017 com relação ao 
conhecimento específico refletem as mudanças nas estruturas curriculares dos cursos? 
Que elementos orientadores a análise das questões do ENADE 2017, dos relatórios e 
das estruturas curriculares podem subsidiar um olhar aos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos em termos de operações cognitivas de alta ordem e, consequentemente, uma 
melhor formação profissional? Para tentar responder a essas questões, o presente 
trabalho apresenta como objetivos, organizar as questões do ENADE 2017 a partir de 
um quadro orientador de habilidades, competências, operações cognitivas e 
conhecimentos específicos no campo disciplinar, classificar o nível de dificuldade 
exigido nas questões do ENADE 2017 em termos de operações cognitivas e realizar 
análise comparativa em termos de desenvolvimento das habilidades cognitivas exigidas 
nas questões do ENADE 2017 com as mudanças nas estruturas curriculares da UFRN. 
 
Metodologia 

 
Com relação ao suporte metodológico, a pesquisa norteia-se em atender as seguintes 
questões de estudo: a) Organizar as questões do ENADE 2017 a partir de um quadro 
orientador de habilidades, competências, operações cognitivas e conhecimentos 
específicos do campo disciplinar; b) Classificar o nível de dificuldade exigido nas 
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questões do ENADE 2017 em termos de operações cognitivas; c) Realizar análise 
comparativa em termos de desenvolvimento das habilidades cognitivas exigidas nas 
questões do ENADE 2017 com as mudanças nas estruturas curriculares da UFRN. Para 
atender a estes objetivos específicos, seguirá inicialmente a elaboração de uma matriz 
de referência para as competências e habilidades relacionadas a cada questão e o(s) 
respectivo(s) conhecimentos específicos do campo disciplinar de cada curso de 
Química. Cabe aqui destacar que neste trabalho foi analisada a prova de Licenciatura 
em Química. Neste sentido, a prova do ENADE é estruturada em questões de 
conhecimento químico de formação básica para os cursos e questões específicas para 
cada campo profissional. Tal elaboração se apoiará, principalmente nos documentos 
legais relativos às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Química e os 
próprios documentos do ENADE. Com relação ao segundo objetivo específico, o qual 
implica em classificar o nível de dificuldade das questões do ENADE em termos de 
operações cognitivas exigidas aos graduandos, foi elaborado um instrumento de análise 
baseado na Taxonomia das tarefas segundo o grau de exigência cognitiva (Alonso, 
2002) e no Portaria Inep nº 264/2014 (Brasil, 2014). Segundo o referencial da 
Taxonomia das tarefas segundo o grau de exigência cognitiva (Alonso, 2002), o critério 
que distingue o nível de dificuldade é a compreensão. De uma forma bem resumida, 
uma tarefa é classificada como não compreensiva quando o objetivo é verificar a 
capacidade de recordar a informação na forma como ela foi apresentada. Já a tarefa é 
classificada como compreensiva quando o objetivo é construir ou reconstruir o 
significado da informação apresentada. Entre as operações cognitivas envolvidas nas 
tarefas, podemos citar: identificar, memorizar, aplicar, resumir, interpretar, generalizar, 
comparar, classificar, organizar dados, criticar, induzir, argumentar, criar, imaginar, 
planejar, pesquisar. Cabe destacar que as tarefas de ordem superior requerem 
operações cognitivas exigidas nas tarefas de ordem inferior. A análise de cada questão 
foi realizada por um grupo de professores do Instituto de Química da UFRN tendo 
especialistas de todas as especificidades da química (físico-química, química 
inorgânica, química orgânica, química analítica, educação química e química geral). Por 
fim, com base nos resultados obtidos buscar-se-á elementos presentes no Projeto 
Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Química da UFRN que possam 
sinalizar uma formação com habilidades cognitivas de alta ordem. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os dados abaixo apresentam a área do conhecimento exigida para as questões comuns 
à Licenciatura e Bacharelado (questões de conhecimento geral) do ENADE 2017. 
Questão e Área do Conhecimento - Geral 03(D) - FQ 04(D) - FQ 09 - Inorgânica 10 - 
Orgânica 11 - Inorgânica 12 - Analitica 13 - Analitica 14 - FQ 15 - FQ 16 - Bioquímica 17 
- FQ 18 - FQ 19 - Analitica/Ambiental 20 - Orgânica 21 - Geral 22 - Bioquímica 23 - 
Inorgânica 24 - Orgânica 25 - Orgânica Dados de Área do conhecimento de 
conhecimento geral (Licenciatura e bacharelado) Os dados abaixo apresentam a área 
do conhecimento exigida para as questões específicas à Licenciatura do ENADE 2017. 
Questão e Área do Conhecimento - Geral 05(D) - Ensino 26 - Ensino 27 - Ensino 28 - 
Ensino 29 - Ensino 30 - Ensino 31 - Pedagogia 32 - Pedagogia 33 - Pedagogia 34 - 
Pedagogia 35 - Pedagogia Dados da Área do conhecimento de conhecimento específico 
(licenciatura) A análise dos primeiros dados mostram que as questões de conhecimento 
geral foram bem distribuídas entre as grandes áreas de Química (Físico-Química, 
Química Orgânica, Química Inorgânica e Química Analítica). Destacamos ainda 
apresenta de uma questão de Bioquímica, sendo que esta área da Química não foi 
abordada nos cursos de Química da UFRN dos concluintes de 2017 (que são os que 
realizaram a prova do ENADE 2017). Já a análise do segundo dado mostra que todas 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4591 

 

as questões específicas da Licenciatura em Química foram formuladas respeitando a 
especificidade da licenciatura (Ensino de Química e Pedagogia). Os dados abaixo 
apresentam as competências exigidas no ENADE 2017 para as questões de 
conhecimento geral e de conhecimento específico, respectivamente. Questão: 03D, 
04D, 09, 14, 17, 18, 23, 10, 12, 20, 25, 30(L), 11, 16 Competências Gerais: Explicar e 
prever fenômenos químicos com embasamento teórico Nº de vezes: 14 Questão:13, 15 
Competências Gerais: Aplicar os procedimentos técnicos relativos às atividades da 
Química Nº de vezes: 02 Questão: 19 Competências Gerais: Equacionar problemas, 
identificando as fontes de informações relevantes para a Química Nº de vezes: 01 
Questão: 22 Competências Gerais: Argumentar cientificamente na proposição de 
soluções para situações-problema Nº de vezes: 01 Questão: 21, 31(B) Competências 
Gerais: Gerenciar os espaços próprios de atuação profissional Nº de vezes: 02 Questão: 
0 Competências Gerais: Promover e assessorar o desenvolvimento de políticas públicas 
e de projetos da iniciativa privada Nº de vezes:0 Questão 24 possui competência 
específica do bacharelado. Dados das competências exigidas para as questões de 
conhecimento geral Questão: 29 Competências específicas (Licenciatura): Conduzir a 
prática docente orientada pelas teorias pedagógicas Nº de vezes: 01 Questão: 05D, 26, 
28, 32, 35 Competências específicas (Licenciatura): Analisar criticamente e/ou elaborar 
recursos didáticos para o ensino de Química na Educação Básica Nº de vezes: 05 
Questão: 0 Competências específicas (Licenciatura): Desenvolver ações docentes que 
contribuam para despertar o interesse científico, promover o desenvolvimento 
intelectual dos estudantes e prepará-los para o exercício consciente da cidadania Nº de 
vezes: 0 Questão: 05D, 27, 31, 33, 34 Competências específicas (Licenciatura): 
Identificar e analisar os fatores determinantes do processo educativo, posicionando-se 
diante de questões educacionais que interfiram na prática pedagógica e em outros 
aspectos da vida escolar Nº de vezes: 05 Questão: 0 Competências específicas 
(Licenciatura):Utilizar estratégias didáticas no ensino de Química Nº de vezes: 0 
Questão: 27, 31, 33 Competências específicas (Licenciatura):Refletir de forma crítica 
sobre o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem Nº de vezes: 03 
Questão 30 possui competência geral. Dados das Competências exigidas para as 
questões de conhecimento específico (licenciatura) A análise das competências 
exigidas para as questões de conhecimento geral mostra uma grande ênfase na 
competência “Explicar e prever fenômenos químicos com embasamento teórico”. Além 
disso, foi observado que a questão 24 de conhecimento geral abordou uma competência 
específica para o Bacharelado (Conduzir análises que permitam o controle de processos 
químicos e a caracterização de compostos por métodos clássicos e instrumentais), ou 
seja, uma competência não prevista para os licenciandos. Ainda, não foram observadas 
questões para competência de conhecimento geral “Promover e assessorar o 
desenvolvimento de políticas públicas e de projetos da iniciativa privada”. A análise das 
Competências exigidas para as questões de conhecimento específico (licenciatura) 
indica predominância de 2 competências para o conhecimento específico, a saber: 
“Analisar criticamente e/ou elaborar recursos didáticos para o ensino de Química na 
Educação Básica” e “Identificar e analisar os fatores determinantes do processo 
educativo, posicionando-se diante de questões educacionais que interfiram na prática 
pedagógica e em outros aspectos da vida escolar”. Além disso, 2 competências 
previstas para os licenciandos (“Desenvolver ações docentes que contribuam para 
despertar o interesse científico, promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes 
e prepará-los para o exercício consciente da cidadania” e “Utilizar estratégias didáticas 
no ensino de Química”) não foram abordadas nas questões. Ainda, foi observado que a 
questão 30 de conhecimento específico da licenciatura contemplou uma competência 
geral (“Explicar e prever fenômenos químicos com embasamento teórico”). os dados a 
seguir apresentam as operações cognitivas e o nível de dificuldade para as seguintes 
questões: questões discursivas de conhecimento geral, questão discursiva de 
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conhecimento específico, questões objetivas de conhecimento geral e questões 
objetivas de conhecimento específico. Cabe aqui destacar que essa classificação 
baseia-se na Taxonomia das tarefas segundo o grau de exigência cognitiva (Alonso, 
2002) Questão: 03 Operações cognitivas: Até argumentar Denominação da tarefa: 
Construtiva Tipo: Compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 04 Operações cognitivas: 
(a) até aplicar (b)até argumentar (c)até argumentar Denominação da tarefa: (a) 
aplicação de regras/fórmulas (b) construtiva (c) construtiva Tipo: (a)não compreensiva 
(b)compreensiva (c)compreensiva Dificuldade: (a) Mín (b) Máx (c) Máx Dados das 
Operações cognitivas e nível de dificuldade - questões discursivas de conhecimento 
geral Questão: 05 Operações cognitivas: até comparar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Dados das Operações 
cognitivas e Nível de dificuldade – questão discursiva de conhecimento específico 
(licenciatura) Questão: 09 Operações cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: 
aplicação de regras/fórmulas Tipo: não compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 10 
Operações cognitivas: Até comparar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: 
compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 11 Operações cognitivas: Até aplicar 
Denominação da tarefa: aplicação de regras/fórmulas Tipo: não compreensiva 
Dificuldade: Mín Questão: 12 Operações cognitivas: Até comparar Denominação da 
tarefa: Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 13 
Operações cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: aplicação de regras/fórmulas 
Tipo: não compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 14 Operações cognitivas: Até 
comparar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: 
Máx Questão: 15 Operações cognitivas: Até comparar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 16 Operações 
cognitivas: Até interpretar Denominação da tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva 
Dificuldade: Máx Questão: 17 Operações cognitivas: Até classificar Denominação da 
tarefa: Reconstrutiva Global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 18 
Operações cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: aplicação de regras/fórmulas 
Tipo: não compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 19 Operações cognitivas: Até 
generalizar Denominação da tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx 
Questão: 20 Operações cognitivas: Até organizar dados Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva Global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 21 Operações 
cognitivas: Até argumentar Denominação da tarefa: Construtiva Tipo: compreensiva 
Dificuldade: Máx Questão: 22 Operações cognitivas: Até interpretar Denominação da 
tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 23 Operações 
cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: aplicação de regras/fórmulas Tipo: não 
compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 24 Operações cognitivas: Até comparar 
Denominação da tarefa: Reconstrutiva Global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx 
Questão: 25 Operações cognitivas: Até interpretar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Dados das Operações cognitivas e 
Nível de dificuldade - questões objetivas de conhecimento geral Questão: 26 Operações 
cognitivas: Até classificar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: 
compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 27 Operações cognitivas: Até comparar 
Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx 
Questão: 28 Operações cognitivas: Até interpretar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 29 Operações cognitivas: 
Até interpretar Denominação da tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva 
Dificuldade:Máx Questão: 30 Operações cognitivas: Até aplicar Denominação da tarefa: 
aplicação de regras/fórmulas Tipo: não compreensiva Dificuldade: Mín Questão: 31 
Operações cognitivas: Até classificar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: 
compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 32 Operações cognitivas: Até memorizar 
Denominação da tarefa: Tipo: Dificuldade: Questão: 33 Operações cognitivas: Até 
generalizar Denominação da tarefa: Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx 
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Questão: 34 Operações cognitivas: Até interpretar Denominação da tarefa: 
Reconstrutiva Tipo: compreensiva Dificuldade: Máx Questão: 35 Operações cognitivas: 
Até classificar Denominação da tarefa: Reconstrutiva global Tipo: compreensiva 
Dificuldade: Máx Dados das Operações cognitivas e Nível de dificuldade - questões 
objetivas de conhecimento específico A análise dos dados acima indicam que 24 
questões (incluindo os itens da questão discursiva 04 envolveram um nível de 
dificuldade máxima e que apenas 7 questões exigiram um nível de dificuldade mínima. 
Entretanto, as operações cognitivas apresentaram-se bastante diversificadas 
considerando o nível de dificuldade máxima. Por exemplo, algumas questões com 
dificuldade máxima compreenderam operações cognitivas até classificar, outras até 
comparar, outras até interpretar, outras até argumentar, e assim por diante. Já para o 
nível de dificuldade mínima, todas as 7 questões compreenderam operações cognitivas 
até aplicar. 
 

Conclusão 

 
Entendemos que a prova do ENADE deve contribuir com os cursos na melhoria da 
formação dos recursos humanos, em um processo de retroalimentação, buscando a 
qualidade. A prova do ENADE 2017 – Licenciatura em Química contemplou questões 
de todas as grandes áreas dentro da Química, não sendo observada prevalência de 
questões de uma área específica. Destacamos a presença de questão de Bioquímica, 
que passa a ser contemplada após a mudança do Projeto Político Pedagógico e da 
estrutura curricular da Licenciatura em Química da UFRN, realizada em 2019 e vigente 
a partir de 2020. Ainda, nossas análises mostram a prevalência de determinadas 
competências em relação a outras, sendo que algumas não são abordadas. Em relação 
às operações cognitivas e nível de dificuldade, nossas análises sugerem prevalência de 
habilidades cognitivas de alta ordem para a resolução das questões. Após a conclusão 
das tabelas e análise dos dados, o futuro do projeto permeia a criação de uma 
plataforma web, na qual as informações possam ser reproduzidas de forma a realizar a 
divulgação científica e abranger a sociedade em uma linguagem mais usual. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1: Tabela da taxonomia das tarefas. 
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Tabela 2: Relação entre operações cognitivas e a Taxonomia das tarefas. 
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Tabela 3: Área do conhecimento de conhecimento geral (Licenciatura e bacharelado) 
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Tabela 4: Área do conhecimento de conhecimento específico (licenciatura) 
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Tabela 5: Competências exigidas para as questões de conhecimento geral 
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Tabela 6: Competências exigidas para as questões de conhecimento específico 
(licenciatura) 
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Tabela 7: Operações cognitivas e nível de dificuldade - questões discursivas de 
conhecimento geral 

 

 

Tabela 8: Operações cognitivas e Nível de dificuldade – questão discursiva de 

conhecimento específico (licenciatura) 
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Tabela 9: Operações cognitivas e Nível de dificuldade - questões objetivas de 
conhecimento geral 
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Tabela 10: Operações cognitivas e Nível de dificuldade - questões objetivas de 
conhecimento específico 
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TÍTULO: Análise das dissertações e produtos educacionais do PPGECNM da UFRN no 

ano de 2015 

Resumo 

O Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da 
UFRN teve suas atividades iniciadas em 2002, sendo o primeiro mestrado profissional 
do Nordeste brasileiro. Nesta pesquisa analisamos as dissertações e produtos 
educacionais produzidos no ano de 2015, totalizando 11 dissertações. O trabalho foi 
iniciado há dois anos, portanto, ainda está em andamento. Primeiramente, há o estudo 
de descrição, análise e avaliação da produção acadêmica das dissertações, a partir de 
descritores específicos CEDOC, para que, em seguida, possamos criar um banco de 
dados com este panorama na região. A segunda etapa do projeto consiste em mapear 

a atuação profissional e continuidade na formação dos egressos. 

 
Palavras-chave: Mestrado profissional; Produto educacional. 

TITLE: Analysis of PPGECNM dissertations and educational products from UFRN in 

2015 

Abstract 

The Professional Master in Teaching Natural Sciences and Mathematics (PPGECNM) 
at UFRN had its activities started in 2002, being the first professional master in the 
Brazilian Northeast. In this research we analyzed the dissertations and educational 
products produced in 2015, totaling 11 dissertations. The work began two years ago, so 
it is still in progress. First, there is the study of description, analysis and evaluation of the 
academic production of the dissertations, based on specific CEDOC descriptors, so that 
we can then create a database with this panorama in the region. The second stage of 
the project consists in mapping the professional performance and continuity in the 

formation of the egresses. 

 
Keywords: Master’s degree; Educational Product. 
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O programa de pós-graduação em ensino de ciências naturais e matemática 
(PPGECNM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está vinculado 
ao Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), na qual deu-se início no ano de 2002, 
sendo o primeiro mestrado profissional criado do nordeste, são cursos strictu sensu, 
voltado para pesquisa aplicada. É direcionado para a formação de professores em 
exercício das áreas de biologia, química, física, ciências e matemática, de preferência 
da rede pública, no ensino básico ou superior. O prazo de conclusão inicialmente foi 
instituído como de 36 meses, mas passou a 30 meses após aprovação em documento 
da área de Ensino. O produto educacional deve ser incluído no trabalho de conclusão, 
descrevendo como foi desenvolvido e aplicado, importante apresentar clareza e 
reprodutibilidade por outros profissionais, e também visar a melhoria do ensino na sua 
área. Em seus 18 anos de criação, o PPGECNM formou aproximadamente 200 mestres. 
É relevante identificar as contribuições da pós-graduação na prática profissional dos 
egressos, assim, fazendo um levantamento de informações para buscar possíveis 

melhorias. 

O presente trabalho se insere em um projeto que já tinha sido iniciado, em que estamos 
dando continuidade, de acompanhamento dos egressos do Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN, na qual consistiu na análise das 
dissertações que foram produzidas, desde 2002 até 2012, contando com 88 
dissertações. Em busca de organizar um quadro a respeito das produções dos 
egressos, sobre quais linhas teóricas foram escolhidas, caminhos que foram percorridos 
e seus principais resultados. E, principalmente, as contribuições para melhoria do ensino 

de Ciências e Matemática (Silva et al, 2012). 

 
Metodologia 

 

Em nosso estudo tivemos como roteiro orientador descritores específicos (Silva et al, 
2012), que foram utilizados no projeto inicial, os quais abordavam: título, autor e 
orientador do trabalho; área de conteúdo do currículo escolar; foco e sub-foco temático; 
sujeitos e nível escolar a que o trabalho se destina; instituição em que foi desenvolvida 
a pesquisa; referenciais teóricos e metodológicos utilizados; resumo; produto 
apresentado, destacado ou presente no corpo da dissertação e seu tipo; local de 
divulgação e instituição em que o egresso atua. Estes descritores se apoiaram em 
estudos desenvolvidos pelo CEDOC (Megid Neto, 1998). No nosso atual estudo alguns 
descritores foram inseridos, a fim de deixar a pesquisa mais completa e para ter um 
melhor detalhamento dos trabalhos produzidos. 

O grupo de pesquisa é composto por três alunos de iniciação científica que trabalham 
com o projeto em questão e todos os descritores e análises foram revistos, para 
conseguir resultados mais precisos. As dissertações tinham que ser analisadas por pelo 
menos dois bolsistas, individualmente, depois se reúnem e comparam os dados e ainda 
a observação da professora orientadora. Foram analisadas 11 dissertações e produtos 
educacionais produzidos no ano de 2015. 

Primeiro é feita a caracterização da dissertação: Data da defesa, Título, Autor e 
Orientador. Posteriormente, é feita a análise das dissertações que é composta por: 
Grande Área; Foco temático; Subfoco; Sujeitos participantes da pesquisa; Nível escolar 
que se destina; Referencial teórico; Instrumento de coleta de dados; Referencial de 
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análise; Apresentação de produto; Produto destacável; Tipo de produto; Público-alvo do 
produto; Aplicação do produto; Instituição que foi aplicada; Setor. 

Grande área caracterizamos como: Biologia, Física, Química, Antropologia, Ciências e 
Matemática. Já no foco temático temos: Conteúdo-método (F1); Recursos didáticos 
(F2); História da Matemática (F3); Características do aluno (F4); Características do 
professor (F5); História da Ciência (F6); Currículo e programa (F7); Formação do 
professor (F8); Filosofia da Ciência (F9); Formação de conceitos (F10); e Argumentação 
(F11). 

Sub-foco: descrevem trabalhos que propõem e/ou aplicam e avaliam novos materiais, 
kits experimentais, softwares ou outros recursos e meios instrucionais em situações de 
ensino (SF1); Trabalhos que propõem método alternativo para o ensino de Ciências, ou 
que descrevem e avaliam práticas pedagógicas e a metodologia de ensino nelas 
presentes (SF2); Identificação das concepções do professor sobre ciência, de seu 
conhecimento “espontâneo” sobre experimentação (SF3); Identificação do 
conhecimento prévio do aluno, de suas concepções sobre ciência, conceitos científicos, 
etc (SF4); Estudos de revisão bibliográfica em fontes primárias e secundárias que 
resgatam acontecimentos, fatos, debates, conflitos e circunstâncias da produção 
científica em determinada época do passado remoto e as articulações entre eles. 
Necessariamente, esses estudos devem explicitar alguma relação com o ensino na área 
de Ciências, como fundamentação de currículos, programas de formação de 
professores, concepções “espontâneas” dos estudantes e outras implicações para o 
processo ensino-aprendizagem (SF5); Estudos de revisão bibliográfica relativos à 
história da matemática (SF6); Investigações relacionadas com a formação inicial de 
professores para o ensino na área de Ciências Naturais, no âmbito da Licenciatura 
(SF7); Comparação de modelos de pensamento com modelos conceituais presentes na 
história da ciência (SF8); Avaliação de propostas curriculares ou projetos educacionais. 
Proposição e desenvolvimento de programas para uma disciplina ou ciclo escolar 
completo (SF9). 

Agora entramos no Referencial teórico, qual foi às estratégias metodológicas e 
intervenções realizadas pelo pesquisador: Ensino por investigação; Ensino CTS; 
Resolução de problemas; Ensino por tema gerador; Ensino por projetos; Aprendizagem 
significativa; História da matemática; Etnomatemática; Teoria da objetivação; Educação 
inclusiva; Argumentação; Momentos pedagógicos; Aprendizagem 
cooperativa/colaborativa; História em quadrinhos; Teoria de Galperin; Texto de 
divulgação científica e História e filosofia da ciência. Instrumento de coleta de dados 
observamos o meios de pesquisa utilizados pelo pesquisador: questionário; entrevista; 
observação; diário de campo; roteiro de análise de material/livro; roteiro de análise de 
fotografias; análise de gravações de áudios e vídeos; portifólio; atividades de sala; 
mapas conceituais; atividade experimental; atividade avaliativa e atividades em 
ambientes virtuais. Referencial de Análise temos a metodologia utilizada para análise 
dos resultados: análise etnográfica; análise de gêneros textuais; análise de discurso; 
análise de conteúdo; análise/categoria do texto; observação de campo; triangulação de 
dados; análise de documentos; análise de mapas conceituais; base orientadora da ação; 
técnica de elaboração e análises de unidades de significados; análise descritiva; análise 
estatística. 

Tipo de produto, que separamos nas seguintes categorias: Sequência de 
ensino/caderno de atividades/Unidade didática/UEPS; Material de apoio ao professor; 

Proposta curricular; objeto tecnológico e/ou mídia; Atividade experimental. 
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Resultados e Discussões 

 
Apresentamos as análises dos dados em gráficos. Inicialmente em termos de 
distribuição das dissertações nas áreas de conhecimento (Anexo 1). Observa-se um 
desequilíbrio das dissertações produzidas em ciências, biologia e de antropologia em 
detrimento de física e matemática. 

Com relação ao nível de ensino, observa-se que temos um grande número das 
dissertações se referem à educação básica e ao ensino superior, mostrando que os 
egressos estão focados, também, na formação inicial de professores (Anexo 2). Cabe 
destacar que a instituição mantém uma política institucional de disponibilizar vagas para 
servidores, além disso, mantém acordo de cooperação com instituições de ensino 
superior. Os categorizados como “outros” referem-se a estudos desenvolvidos com o 
público geral. 

Para o produto educacional, observamos que todas as dissertações possuem produto, 
cumprindo com um dos objetivos do mestrado profissional. Um aspecto observado é o 
fato de que apenas uma dissertação não teve seu produto educacional aplicado. Quanto 
ao tipo de produto temos uma maior predominância nas categorias: sequência de 
ensino/caderno de atividades/Unidade didática/UEPS e material de apoio ao professor 
(Anexo 3). 

Sobre o foco observamos uma grande predominância em recursos didáticos (F2) (Anexo 
4), enquanto há um grande número de dissertações no (SF2) “trabalhos que propõem 
método alternativo para o ensino de Ciências, ou que descrevem e avaliam práticas 
pedagógicas e a metodologia de ensino nelas presentes” (Anexo 5). Esses dados 
podem nos mostrar a atenção especial dos egressos para elaboração de novos artifícios 
para ajudar no ensino de ciências naturais e matemática. 

 
Conclusão 

 

O curso de mestrado profissional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é 
um programa que tem se buscado atender ao seu papel de formador de recursos 
humanos, diminuindo o distanciamento da pesquisa com a sala de aula. Este presente 
trabalho, que ainda está em andamento, traz importantes contribuições para a 
autoavaliação do programa uma vez que analisa os trabalhos que têm sido produzidos. 
Os resultados apontam, ainda, para uma boa compreensão do que seja um mestrado 
profissional, visto que todos os trabalhos analisados apresentam produto educacional. 

Quando a etapa de análise das dissertações de todos os anos for concluída vamos 
iniciar a segunda etapa do projeto, que é entrar em contato com os egressos para poder 
fazer o mapeamento da atuação profissional e saber se houve continuidade na formação 
dos egressos, assim observando se o mestrado influenciou de forma positiva na sua 
prática profissional. 
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TÍTULO: Análise das dissertações e produtos educacionais produzidas de 2016 a 2018 

no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática3 

Resumo 

Este relatório apresenta um esboço do que é o projeto de título “análises das 
dissertações do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) “ e os resultados das atividades 
realizadas como bolsista do projeto aprovado pelo Edital de Bolsas de Pesquisa da 
UFRN. A análise se deu dos anos de 2016, 2017 e 2018, tendo como base orientadora 
os descritores analíticos CEDOC/UNICAMP. Houve a inserção de parâmetros como o 
Produto Educacional, Metodológico e Referencial Teórico. Foram analisadas um total 
de cinquenta dissertações, que foram organizadas em planilhas do Excel. As áreas 
contempladas nos três anos analisados foram Matemática com onze trabalhos, Biologia 
com oito, Química cinco dissertações, Física foram quatro, Astronomia três e Ciências 
uma. O Produto Educacional está presente em maior número das dissertações. 
 
Palavras-chave: Análises de dissertações, CEDOC/UNICAMP, Produto educacional 

TITLE: Analysis of dissertations and educational products produced from 2016 to 2018 

in the professional master's degree in mathematics and science teaching 

Abstract 

This report presents an outline of what is the title project “analyzes of the dissertations 
of the Professional Master's Degree in Science and Mathematics Teaching at the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN)“ and the results of the activities 
carried out as a scholarship holder of the project approved by the Public Notice Research 
Grants from UFRN. The analysis took place in the years 2016, 2017 and 2018, based 
on the CEDOC / UNICAMP analytical descriptors. Parameters such as the Educational 
Product, Methodological and Theoretical Reference were inserted. A total of fifty 
dissertations were analyzed, which were organized in Excel spreadsheets. The areas 
covered in the three years analyzed were Mathematics with eleven papers, Biology with 
eight, Chemistry five dissertations, Physics were four, Astronomy three and Science one. 
The Educational Product is present in a greater number of dissertations. 
 
Keywords: Análises de dissertações, CEDOC/UNICAMP, Produto educacional 

Introdução 

Os mestrados profissionais no Brasil são cursos voltados para a pesquisa, onde estão 
na classificação Strictu Sensu, foi no ano de 2002 que deu início o Mestrado Profissional 
em Ensino de Ciências. A duração do mestrado é de 30 meses, estando vinculado ao 
Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) (SOUZA; MAGALHÃES; FREIRE; SILVA; 
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MAZZÉ, 2002 p. 01). As dissertações são caracterizadas nos parâmetros exigidos pelos 
descritores analíticos CEDOC/UNICAMP que são a grande área, foco temático, 
subfoco, sujeitos participantes da pesquisa, nível escolar que se destina, referencial 
teórico, instrumentação de coleta de dados, referencial de análise, apresentação de 
produto, produto destacável, tipo de produto, público alvo do produto, aplicação do 
produto, instituição, setor, link da dissertação, link do lattes, artigo completo em 
periódicos, trabalhos publicados em anais de congresso, resumos expandidos, resumos 
publicados em anais de congresso, apresentação de trabalho, demais tipos de produção 
técnica, se questionários foram respondidos, todos esses parâmetros são analisados 
nos conteúdo das dissertações (ACTIO, 2020). O projeto de pesquisa vinculado ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), tem como 
objetivo fazer um levantamento das dissertações dos anos de 2016 à 2018, fazendo 
analise de todos os parâmetros dos descritores analíticos, com foco principal no 
mestrado do Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). Com bases nos formatos dos roteiros de analises feitos anteriormente 
pelos bolsistas que faziam este trabalho, foram inseridos também a análise e inserção 
do Produto Educacional, Metodológico e Referencial Teórico. Todas as dissertações 
foram organizadas em tabelas do excel, cumprido todo o protocolo de analises iniciando 
da grande área perpassando por todos os itens até os questionários respondidos pelos 
alunos mestrandos. 
 
Metodologia 

 
As dissertações foram analisadas entre os anos de 2016 à 2018, pois como bolsista “eu” 
entrei com os trabalhos já em andamento, fazendo uma retomada dessas analises. Os 
trabalhos de 2016, foram três na área da Matemática, na Química foram seis, na 
Biologia foram três. Todas elas tinham o produto educacional, duas na área da química 
que não apresentou o produto educacional, e uma dissertação da área da matemática. 
Todos os trabalhos de 2016 estavam na página do programa PPGECNM. As do ano de 
2017, uma está na área da Ciência, seis em Matemática e uma na área da Física. 
Apenas uma da área da Matemática não apresentou o produto educacional, foi do autor 
Danilo Alves da silva. No ano de 2018 foram três dissertações na área de Astronomia, 
cinco na área de Química, cinco de Biologia, na área da matemática são duas, na Física 
foram três e na Astronomia três. Somente duas dissertações não apresentaram produto 
educacional, dos alunos “Fabricio Novaes de Lima e Ileane Gurgel Mendes. Os dois 
trabalhos dos alunos mencionados, não estão no repositório da Universidade. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nas dissertações analisadas, foram enviados aos docentes formulários para certificação 
se eles estão ingressando no doutorado. Os do ano de 2016, três das quinze 
dissertações analisadas, apenas quatro não responderam o questionário. No ano de 
2017, dos dezessete trabalhos somente quatro não responderam ao questionário 
enviado. Já o ano de 2018, dos dezoitos trabalhos três deles também não responderam 
o questionário. 
 

Conclusão 

 
Os trabalhos analisados dos anos de 2016, 2017 e 2018, todos os parâmetros que estão 
exposto em uma tabela que são grande área, foco temático, subfoco, sujeitos 
participantes, nível escolar, referencial teórico, instrumento de coleta de dados, 
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referencial de analise, produto destacável, tipo de produto, público alvo do produto, 
aplicação do produto, instituição que foi aplicada, setor, artigo, trabalho completo em 
anais, resumo expandido em anais, resumos publicados, apresentação de trabalhos, 
demais tipos de produções técnica e questionários; em todos eles foram feitas as 
análises das dissertações e preenchendo a tabela em Excel. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1 – Análise das dissertações por área de conhecimento 
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Gráfico 2 – Análise dos produtos educacionais 

 

 

Gráfico 3 – Nível escolar que se destina 
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Gráfico 4 – Foco temático 

 

 

Gráfico 5- Sub-foco 
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TÍTULO: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES DE QUÍMICA NO ENADE 

EM FUNÇÃO DO NÍVEL COGNITIVO DE DIFICULDADE 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva apresentar uma análise da avaliação do ENADE utilizando uma 
taxonomia baseada nas operações cognitivas mobilizadas para resolver as questões de 
química definindo o Nível Cognitivo de Dificuldade de cada item. Foram analisadas 
todas as questões das provas dos anos de 2011, 2014 e 2017, assim como os dados 
estatísticos presentes nos relatórios emitidos pelo INEP para quatro instituições de 
ensino superior (UFRN, UTFPR, UFU e UFAM) foram selecionados. Comparando as 
variáveis entre o índice de facilidade e o nível cognitivo de dificuldade para as questões 
do exame foi possível observarmos algumas discrepâncias. A metodologia apresentada, 
além de tudo, pode ser extendida para outras áreas e outros exames em larga escala. 

 
 
Palavras-chave: nível cognitivo de dificuldade; ENADE; banco de dados. 

TITLE: A PROPOSAL FOR THE ANALYSIS OF CHEMISTRY QUESTIONS IN ENADE 

ACCORDING TO THE COGNITIVE LEVEL OF DIFFICULTY 

Abstract 

 

This study aims to present an analysis of the ENADE using a taxonomy based on the 
cognitive operations used to solve the chemistry issues defining the Cognitive Level of 
Difficulty of each item. All questions from the exams for the years 2011, 2014 and 2017 
were analyzed, as well as the statistical data present in the reports issued by INEP for 
four higher-educational institutions (UFRN, UTFPR, UFU and UFAM) were selected. 
Comparing between the easiness rating and the cognitive level of difficulty for the exam 
questions was possible to observe some discrepancies. The presented methodology, in 

addition, can be extended to other areas and other kind of evaluations systems. 

 
 
Keywords: cognitive level of difficulty; ENADE; database. 

Introdução 

1 INTRODUÇÃO 
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O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é uma avaliação nacional 
em larga escala aplicada trienalmente a cada área de conhecimento. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP conduz a 
avaliação sob a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
– CONAES. A nota dos concluintes neste exame compõe o conceito preliminar de curso 
do ensino superior da instituição, além de itens como o valor agregado pelo processo 
formativo oferecido pelo curso, o corpo docente e a percepção discente sobre as 
condições do processo formativo. Entretanto, a nota do ENADE é a mais divulgada pela 
mídia e, consequentemente, pela sociedade como uma forma de ranking dos cursos de 
ensino superior. Para além da nota do ENADE, o INEP disponibiliza relatórios dos 
cursos e das IES cujo objetivo é trazer informações relevantes a partir da análise do 
desempenho e do perfil dos estudantes dos cursos avaliados. 

O ENADE tem o objetivo de avaliar a ‘qualidade’ do ensino oferecido pelos cursos de 
graduação por meio da verificação do domínio dos conhecimentos desejáveis ao 
graduando. Nesse trabalho buscamos analisar como está acontecendo essa avaliação, 
diante disso assumimos neste trabalho que um instrumento de avaliação não pode se 
limitar apenas a perguntas do tipo reprodutivas ou de memorização, seria uma 
perspectiva muito reducionista da verificação da ‘qualidade’ da formação. Assim, a 
questão que norteia nosso estudo é que critérios ou elementos podem ser considerados 
a partir dos resultados do exame do ENADE que podem subsidiar uma discussão interna 
nas IES sobre a melhoria dos cursos de graduação em Química? Tal problemática 
emerge de debates em nossas instituições de ensino, particularmente, no âmbito do 
Núcleo Docente Estruturante, sobre o uso ou não do ENADE como orientador nas 
mudanças no projeto pedagógico do curso. Para atender a esta questão de estudo, 
organizamos nossa investigação em duas etapas, sendo a primeira a análise das 
questões de conhecimentos gerais e específicos de química nas provas do ENADE nos 

anos de 2011, 2014 e 2017. 

Esta análise considerou as competências e habilidades presentes nas questões 
segundo a publicação das mesmas no DOU (Diário Oficial da União) e as áreas de 
conhecimento químico e, por fim as operações cognitivas exigidas para a resolução de 
cada questão de acordo com uma taxonomia própria. Posteriormente, foram 
selecionadas informações nos relatórios do ENADE sobre cada curso no que se refere 
ao índice de discriminação, índice de facilidade, percentual assinalado em cada 
descritor das questões. Dado ao grande volume de informações fez-se necessária a 
organização destas em um banco de dados com ferramentas que possibilitam a 
comparações entre variáveis. Assim, é apresentado neste artigo o processo de 
elaboração deste banco de dados, suas características e possibilidades de geração de 
gráficos comparativos de variáveis, onde a ferramenta escolhida foi o Excel. Dessa 
maneira, buscamos aqui apontar um novo critério que emerge da pesquisa para 
responder a nossa questão norteadora, o nível cognitivo de dificuldade exemplificando 
com resultados do desempenho dos/as concluintes dos cursos de química da UFRN. 

 
Metodologia 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Operações cognitivas 
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As operações cognitivas são mobilizadas pela pessoa durante a resolução de diferentes 
tarefas. Podendo serem classificadas em habilidades de pensamento de ordem superior 
ou inferior. Tal perspectiva se relaciona com estudos do campo da psicologia, para a 
nossa pesquisa, particularmente, utilizamos um modelo baseado no processamento 
humano de informação, apesar das limitações de tal modelo entendemos que nos auxilia 
a identificar certa hierarquia entre as habilidades de pensamento. 

Considerando tais discussões, as estratégias podem ser organizadas em dois grupos: 
(a) habilidades de ordem cognitiva superior, HOCS (Higher Order Cognitive Skills) que, 
de modo geral, abrangem capacidades como de formular questões, elaborar 
argumentos, criticar pontos de vista diferentes, solucionar problemas entre outras; (b) 
habilidades cognitivas de baixa ordem, LOCS (Lower Order Cognitive Skills), que 
envolvem, por exemplo, decodificar os dados na questão, buscar na memória o 
conceito, a lei ou a fórmula para solucionar, e, aplicar esta regra aos dados 
apresentados. 

Há propostas de taxonomia das operações cognitivas que, por sua vez, possuem 
diferentes níveis de complexidade. A Tabela 01, a seguir apresenta a taxonomia 
utilizada em nossa análise para as operações cognitivas e, sua elaboração teve apoio 
em outros referenciais: 

Tabela 01. Classificação das operações cognitivas de dificuldade e o Nível Cognitivo de 
Dificuldade (autoria própria). 

De acordo com a Tabela 01, as tarefas crescem de uma menor para maior 
complexidade. As tarefas que mobilizam habilidades cognitivas de baixa ordem (LOCS) 
exigem uma dificuldade cognitiva mínima e aqui consideramos como tarefas ‘fáceis’ 
enquanto as tarefas que mobilizam habilidades de ordem cognitiva superior (HOCS) 
exigem diferentes níveis cognitivos elevado, ou seja, são consideradas ‘difíceis’. 

A partir deste cenário, as questões do ENADE-Química das provas dos anos de 2011, 
2014 e 2017 foram analisadas em termos de operações cognitivas, conteúdos 
conceituais, competências e habilidades, resultando em uma classificação relacionada 
ao nível cognitivo de dificuldade.Com base nessas análises e a partir de informações 
disponibilizadas nos relatórios de desempenho dos cursos, foi desenvolvido um banco 
de dados, o qual tem a potencialidade de analisar diferentes variáveis de fornecer mais 
informações no que diz respeito às questões em si (área do conhecimento, nível 
cognitivo de dificuldade, etc), o seu layout e outras funcionalidades tornam a leitura e 
interpretação dos dados mais direta e compreensível. 

A intencionalidade durante a construção do banco de dados foi a de proporcionar a 
exibição das informações de forma a lhes dar um contexto significativo e, por 
conseguinte, buscar correlações e possíveis inferências, propiciando um melhor 
entendimento sobre os resultados apresentados, seus principais indicadores e o que se 
pode fazer a partir deles, ou seja, quais decisões podem ser tomadas a partir das 
análises. Neste artigo, procuramos apresentar como o banco de dados foi construído e 
as potencialidades que, enquanto ferramenta, pode nos dar informações diferentes para 
além da perspectiva atual do ENADE. 

2.2 Índice de facilidade e de discriminação e o Nível Cognitivo de Dificuldade 
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De forma sucinta, o índice de discriminação (ID) é determinado estatisticamente pelo 
INEP a partir do desempenho dos participantes e indica o nível de discriminação de uma 
questão e possui as seguintes classificações: ≥ 0,40 muito bom; 0,30 a 0,39 bom; 0,20 
a 0,29 médio e ≤ 0,19 fraco. Com estes valores uma questão com um ID elevado (≥ 
0,40) significa que obteve um expressivo acerto pelos estudantes com bom 
desempenho na prova em comparação com os de desempenho ruim, enquanto que 
uma questão com ID abaixo de 0,19 é descartada dos resultados finais da avaliação por 
representar o caso contrário. Assim, para nosso estudo comparativo o ID não foi 
considerado por não atender ao nosso foco. 

O Índice de Facilidade (IF) também é calculado estatisticamente pelo INEP e se refere 
ao percentual de acerto de cada questão. Ambos índices são de acordo com intervalos 
numéricos pré-estabelecidos. O indicador Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) emerge 
da análise desta pesquisa para atender nossa questão central) em que propomos uma 
análise qualitativa das questões em termos de habilidades/operações cognitivas. O 
NCD é classificado em 5 níveis, indo das habilidades de baixa ordem – LOCS (nível 1) 
até as de ordem superior – HOCS (nível 5). A Tabela 02 apresenta as classificações e 
valores para o Índice de Facilidade e o Nível Cognitivo de Dificuldade. 

Tabela 02. Índice de facilidade (IF) e Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) (autoria 

própria). 

Os índices IF e NCD relacionam critérios qualitativos em quantitativos de modo a 
favorecer possíveis comparações. Por exemplo, no Índice de Facilidade (IF) para uma 
questão ser considerada muito fácil, significa dizer que o percentual de acerto de todos 
os participantes da prova foi igual ou superior a 86% e, para que seja considerada muito 
difícil o percentual de acerto foi igual ou inferior a 15%. A classificação do NCD considera 
valores determinados a partir dos intervalos dos valores do Índice de Facilidade, sendo 
realizados vários testes e não identificamos alterações nos gráficos. Por exemplo, o 
nível 1 (valor 0,90) implica na mobilização de habilidades cognitivas do tipo LOCS tais 
como decodificar dados, memorizar e aplicar fórmulas (conforme Tabela 01). Para 
efeitos de análise comparativa, nosso estudo tem se dirigido a comparar o IF e o NCD. 
A Figura 04 exemplifica estes dados para as questões de conhecimento geral da prova 

do ENADE - Química de 2017. 

 
Resultados e Discussões 

 

3 Resultados e discussão 

3.1 A FERRAMENTA DO banco de dados PARA O ENADE-Química 

O Banco de Dados de análise do ENADE-Química é composto por aspectos 
quantitativos e qualitativos que fornecem elementos para a seleção e o cruzamento de 
diferentes variáveis estatísticas. Para a construção foram necessárias diversas etapas, 
porém daremos ênfase somente às últimas etapas realizadas que constituem na 
seleção de dados presentes nos relatórios elaborados pelo INEP para cada curso de 
química das universidades envolvidas no projeto de pesquisa (UFRN, UFU, UTFPR e 
UFAM) e a sua organização em um banco de dados, diante disso para efeitos de 
apresentação neste artigo, selecionamos recortes de modo a facilitar o entendimento da 
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sua organização. Assim, temos os seguintes dados: a área de conhecimento, o 
percentual de acerto da IES e por Unidades Federativas, o percentual das alternativas 
assinaladas, o índice de facilidade e sua classificação, o índice de discriminação e sua 
classificação, o nível cognitivo de dificuldade e sua classificação. A seguir detalharemos 
estas variáveis exemplificando seus significados e correlações. 

3.1.1 Área de conhecimento e o percentual de acerto da IES 

Na Figura 01, são apresentados dados do curso de química da UFRN obtidos em 2017, 
onde a coluna A se refere ao número da questão, a coluna B consiste na área de 
conhecimento e da coluna C até H são os percentuais de desempenho dos/as 
estudantes (percentual de acerto) retirados do relatório de curso emitido pelo INEP. A 
classificação para a área de conhecimento considerava os conteúdos químicos 
necessários para a resolução: Química Geral, Química Analítica, Química Inorgânica, 
Química Orgânica, Físico-Química, Química Ambiental e Bioquímica. 

Figura 01. Primeiro recorte da planilha - ENADE 2017 Licenciatura (autoria própria). 

3.1.2 Variação de desempenho da IES em função de outras unidades da federação 

Na Figura 02, as colunas de I até M consistem nos dados comparativos de variação de 
acerto por categoria administrativa, que se referem à diferença entre o percentual de 
acerto dos/as estudantes do curso de química da UFRN na prova de 2017 e o percentual 
de acertos de outras instituições do Estado, da Região, das Instituições Públicas, das 
Universidades e do Brasil. 

Figura 02: Recorte da planilha para a variação de acerto - Licenciatura da UFRN 2017 
(autoria própria). 

Na Figura 02, a variação das tonalidades verde (valor positivo para a variação de acerto) 
e vermelho (valor negativo para a variação de acerto) fornece um indicativo qualitativo 
para a variação de acerto entre a IES e a outra categoria. Assim, por exemplo, na 
questão de número 23, o desempenho dos estudantes da UFRN apresenta um 
percentual de positivo de 18,0% quando comparado às IES do Estado. Já para as 
questões de número 16 e 17 percebemos que os/as estudantes tiveram desempenho 
aquém quando comparados aos das IES da Região, Públicas, Universidades e do Brasil. 

3.1.3 Percentual das alternativas assinaladas para cada questão 

Na figura 03, as colunas N até S apresentam o percentual de cada alternativa assinalado 
pelos estudantes da UFRN para cada uma das questões da prova de 2017, sendo a 
coluna S utilizada para indicar quando o relatório indica Sem Informação, (SI*). 

Figura 03. Distratores questões 09 a 25 - Licenciatura - UFRN - 2017 (autoria própria). 

Na figura 03, as cores distinguem o percentual da alternativa correta (azul) dos 
descritores errados com alto percentual (vermelho). Por exemplo, na questão 18 há uma 
dispersão das respostas assinaladas, o que pode suscitar um alerta a ser aprofundado 
na análise deste item, seja no que se refere a sua construção, conteúdos, indução a 
erro, concepções alternativas, forma de abordagem entre outras possibilidades. Esse 
destaque que o Banco de Dados fornece em relação aos distratores pode auxiliar o 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4621 

 

Núcleo Docente Estruturante ou demais docentes a investigar mais de perto os motivos 
pelos quais os estudantes marcaram mais um distrator do que outro. 

3.1.4 Índice de facilidade (IF) e Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) 

Para as colunas entre T e W apresentamos os dados referente ao IF, dado presente nos 
relatórios do INEP e ao NCD, anteriormente explicado na tabela 02. 

Figura 04. Organização dos índices quantitativos e qualitativos – ENADE 2017 (autoria 

própria). 

Na Figura 04 é possível comparar o IF e o NCD, por exemplo, a questão 09 teve 13% 
de acertos (ou IF 0,13), o que significa dizer é muito difícil. Entretanto, seriam de fato 
tão complexas as operações cognitivas mobilizadas pelos estudantes para resolvê-la? 
Ao comparar percebemos que possui um NCD de nível 1, ou seja, de complexidade 
média em termos de habilidades cognitivas. Acreditamos que o NCD suscita outro olhar 
para as questões em termos de habilidades, em que o docente ou pesquisador poderá 
rever com mais atenção seja a formulação da questão, a indução das respostas, a 
presença ou não do desenvolvimento desta habilidade de pensamento nos futuros 
profissionais. 

3.2 Discutindo alguns resultados 

Como sinalizado, o Banco de Dados apresenta inúmeras variáveis e estas podem ser 
comparadas. Discutiremos aqui exemplos de inferências e comparações de questões 
que abordavam conceitos da área de físico-química presentes na prova de 2017 
realizadas pelos concluintes do curso de Química da UFRN. Para tanto, selecionamos 
apenas as seguintes variáveis: (a) percentual de acerto de uma questão em função da 

área de conhecimento presente na mesma; (b) comparação entre o IF e o NCD. 

3.2.1 Percentual de acerto em função da área de conhecimento 

Neste exemplo apresentado na Figura 04, selecionamos as questões de número 14, 15, 
17 e 18 da prova de 2017 em que estavam presentes conteúdos de físico-química com 
a respectiva classificação do Nível Cognitivo de Dificuldade e comparamos com os 
resultados do desempenho dos concluintes da UFRN (1ª coluna) com o desempenho 
de todos os cursos de Química do Estado (2ª coluna): 

Figura 05. Percentual de acerto da UFRN e Estado nas questões de Físico-química do 

ENADE 2017 com relação ao NCD (autoria própria). 

A partir desta comparação de variáveis e da forma em que os dados são expostos é 
possível rapidamente perceber que as questões de físico-química (em sua maioria) 
requerem habilidades de pensamento de alta ordem, bem como, possuem um baixo 
percentual de acerto. Da mesma forma é possível observar que os concluintes do curso 
de química da UFRN estão com o desenvolvimento em termos de habilidades próximas 
ao que se observa no para outras IES do Estado, uma vez que não existem grandes 
margens entre o percentual de acerto entre ambas, onde apenas para a questão 14 

temos uma diferença um pouco maior (10,1%). 
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Estes resultados podem nos levar a diversas inferências, como por exemplo as 
diferenças nas estruturas curriculares ofertadas nos cursos de graduação em Química 
nas IES do Estado, uma análise por parte do corpo docente da instituição daquelas 
questões em que os/as estudantes tiveram baixo desempenho, uma investigação sobre 
quais operações cognitivas estão sendo desenvolvidas nos/nas estudantes do curso. 

3.2.2 Comparação entre Índice de Facilidade (IF) e o Nível Cognitivo de Dificuldade 

(NCD) 

Este último exemplo se refere a comparação de variáveis Índice de Facilidade (IF) e o 
Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) e, retomamos uma posição assumida neste 
trabalho de que uma classificação baseada no IF pode ser reducionista sem refletir 
aspectos complexos na resolução das questões. Quer dizer, a classificação de larga 
escala por meio do seu percentual de acerto pode desconsiderar a exigência cognitiva 
a ser mobilizada. Para acompanhar esta posição buscamos comparar estes índices de 
modo a verificar se o NCD atendia a nossa questão de pesquisa. Cabe destacar que, 
uma vez que fazemos a conversão das faixas de valores fornecidos pelo INEP para um 
valor fixo a ser utilizado para classificar o NCD, este mesmo valor também é utilizado 
agora para o IF. Tal adaptação em nada altera a informação primordial de seu índice, 
isto é, classificar quanto ao índice de facilidade, mas é de suma importância para a 
nossa análise de dados a partir de gráficos. Por exemplo, uma questão com IF 0,65 é 
classificada como fácil, e com a nossa adaptação ela continuará possuindo o mesmo 
nível, porém o valor será alterado para 0,73 uma vez que o NCD não possui um intervalo 
de valores, mas sim um valor fixo, então fixamos também o IF a fim de os comparar 
graficamente. A figura 05 apresenta a correlação do IF e NCD para as questões de 
físico-química do ENADE 2017. 

Figura 06. IF e NCD das questões de físico-química do ENADE 2017 (Autoria própria). 

A partir da figura 07 observamos que para as questões 14 e 15, os índices IF e NCD 
são equivalentes (IF difícil-Nível 4 e IF difícil-Nível 4, respectivamente) e corroboram a 
classificação. Para as questões 17 e 18 observamos discordâncias nas classificações. 
Na questão 17, o IF possui valor igual a 0,50, considerado então uma questão média e 
NCD apresenta nível 4, ou seja, difícil. Enquanto isso a questão 18 tem IF com valor 
igual a 0,27 (questão do tipo difícil) e NCD nível 1 (questão fácil). Embora não seja o 
atual interesse analisar todas essas correlações e fazer inferências, destacamos que 
estes dados podem suscitar interessantes discussões em termos de 
habilidades/operações cognitivas. 

 
Conclusão 

 

4 CONCLUSÃO 

Neste estudo, apontamos que a análise das questões do ENADE em termos de 
habilidades/operações cognitivas exigidas na sua resolução pode constituir um 
elemento extra quando se trata de refletir sobre a qualidade dos profissionais que estão 
sendo formados em nossas IES. O critério proposto para a análise das questões em 
termos de Nível Cognitivo de Dificuldade pode vir a ser uma ferramenta útil para refletir 
sobre as avaliações, não somente em larga escala, mas também sobre as próprias 
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práticas profissionais dos professores em exercício, uma vez que nos permite 
compreender o nível de complexidade exigido em cada questão. 

A organização destas informações em um Banco de Dados manipulável possibilita 
inúmeras formas de reflexão do processo de avaliação, pois propicia uma perspectiva 
para ‘enxergar’ diversos elementos presentes na prova do ENADE, algo que não seria 
capaz sem o processamento desses dados. O conjunto de informações, uma vez 
agrupadas, permite dar sentido aos dados expressos nos relatórios do INEP, onde estão 
dispostos na forma de texto ou em tabelas isoladas. 

Vale salientar que o percurso teórico-metodológico aqui desenvolvido também tem a 
possiblidade de ser repensado/readaptado, no sentido de favorecer uma discussão 
coletiva de itens de avaliação, bem como pode colaborar no acompanhamento do 
graduando em seu processo formativo (desde um ponto de vista da metacognição), uma 
vez que terão conhecimento do nível cognitivo de dificuldade que lhe é exigido durante 
seu processo de formação inicial. 
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Tabela 01. Classificação das operações cognitivas de dificuldade e o Nível Cognitivo de 
Dificuldade (autoria própria). 

 

 

Tabela 02. Índice de facilidade (IF) e Nível Cognitivo de Dificuldade (NCD) (autoria 

própria). 
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Figura 01. Primeiro recorte da planilha - ENADE 2017 Licenciatura (autoria própria). 

 

 

Figura 02: Recorte da planilha para a variação de acerto - Licenciatura da UFRN 2017 
(autoria própria). 

 

 

Figura 03. Distratores questões 09 a 25 - Licenciatura - UFRN - 2017 (autoria própria). 
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Figura 04. Organização dos índices quantitativos e qualitativos – ENADE 2017 (autoria 
própria). 

 

 

Figura 05. Percentual de acerto da UFRN e Estado nas questões de Físico-química do 

ENADE 2017 com relação ao NCD (autoria própria). 
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Figura 06. IF e NCD das questões de físico-química do ENADE 2017 (autoria própria). 
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TÍTULO: Estudo da Averrhoa Carambola diante sua ação inibitória para pragas 

(Bioinseticida). 

Resumo 

 
 
A carambola é uma planta originária da Ásia que foi introduzida no Brasil, por volta do 
século XVII, ela pertence à família Oxialidaceae. Essa espécie é muito utilizada para o 
consumo humano, através do suco da carambola, que além de um refrigerante 
saudável, também, pode ser usado como febrífugo, antiescorbútico e antidisentérico. 
Possuindo como exemplo; o fitoterápico Glico-Vitae®( GV), indicado no tratamento do 
diabete melittus não-insulino dependente, Provasi M. et al.(2001), apresentando 
avaliação tocxicológica e demonstrando o potencial antihiperglicemiante do extrato das 
folhas da  Averrhoa carambola. Esta espécie, também, é quimicamente um potencial a 
ser estudado, seja na área da saúde, assim como, na área da agricultura, pois algumas 
variedades dos espécimes da carambola naturalmente demonstram algumas 
características inibidoras e fitotóxicas, segundo D. C. Gunawardena,1 L. Jayasinghe,1* 
and Y. Fujimoto2.,2015. Primeiramente, visto que os insetos que acometem esta 
espécie, até hoje registrados são limitados à mosca da fruta (Tephritidae) quando o fruto 
se encontra bastante maduro. Então, o presente trabalho dividiu o fruto do 
espécime; Averrhoa carambola, em quatro categorias com relação ao seu estágio de 
maturação (verde, pré-maduro, maduro e oxidado). Analisando através das técnicas de; 
espectroscopia de absorção na região do infravermelho e 
fotoespectometria. Objetivando diferenciar as amostras, diante de características físico-
quimicas. 
 
Palavras-chave: físico-químicas.propriedades inibitórias.averrhoa carambola.extrato. 

TITLE: Study of Averrhoa Carambola in view of its inhibitory action against pests 

(Bioinsecticide). 

Abstract 

 

Carambola is a plant originally from Asia that was introduced in Brazil, around the 17th 
century, it belongs to the family Oxialidaceae. This species is widely used for human 
consumption, through carambola juice, which in addition to a healthy soda, can also be 
used as a febrifuge, antiscorbutic and antidisenteric. As an example; the herbal medicine 
Glico-Vitae® (GV), indicated for the treatment of non-insulin dependent diabetes 
mellitus, Provasi M. et al. (2001), presenting a toxicological evaluation and 
demonstrating the antihyperglycemic potential of Averrhoa carambola leaf extract. This 
species, too, is chemically a potential to be studied, be it in the area of health, as well as 
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in the area of agriculture, since some varieties of the carambola specimens naturally 
demonstrate some inhibitory and phytotoxic characteristics, according to DC 
Gunawardena, 1 L. Jayasinghe , 1 * and Y. Fujimoto2., 2015. Firstly, since the insects 
that affect this species, until now registered are limited to the fruit fly (Tephritidae) when 
the fruit is quite ripe. Then, the present work divided the fruit of the specimen; Averrhoa 
carambola, in four categories with respect to its stage of maturation (green, pre-ripe, ripe 
and oxidized). Analyzing through the techniques of; absorption spectroscopy in the 
infrared region and photoespectometry. Aiming to differentiate the samples, in view of 
physical-chemical characteristics. 

 
 
Keywords: physical-chemical.inhibitory properties.averrhoa carambola.extract. 

Introdução 

A difusão do estudo dar-se-á com o fruto da averrhoa carambola, como objeto de estudo 
para o desenvolvimento de um bioinseticida, ou seja, um controle biológico. A ideia 
surgiu com o método de observação, pois foi verificado que a presença desse vegetal 
nas redondezas de plantações agrícolas inibia o surgimento de pragas, quando 
comparados com cultivares que não possuíam esse vegetal nas redondezas. Visto isso, 
iniciou-se o estudo bibliográfico, focando como em saber a composição físico-química 
do vegetal e fruto. Na literatura, tem-se relatos de estudos bioquímicos do vegetal. 
Sendo, estes, sobre o uso do espécime para tratamentos contra diabetes, como o 
fitoterápico Glico-Vitae® (GV), indicado no tratamento do diabete melittus não-insulino 
dependente, Provasi M. et al. (2001), apresentaram a avaliação toxicológica 
demonstrando o potencial antihiperglicemiante do extrato das folhas da Averrhoa 
carambola. e também a análise fitotóxica do espécime feita por D. C. Gunawardena,1 
L. Jayasinghe,1* and Y. Fujimoto2, (2015), apresentando o seu potencial para a referida 
pesquisa. O objetivo do estudo é descobrir metais e componentes químicos específicos 
presentes na espécie, em diferentes aspectos (caule, raiz, folhas, flor, fruto, semente). 
Dessa maneira, detectando a causa do efeito de inibição de pragas. Assim como, 
considerar as inúmeras variáveis; existência de algum inseto que acomete o fruto dessa 
cultura, como pode ocorrer, em qual estágio físico acontece, ciência da transformação 
química do fruto em seus diferentes estados de maturação (verde, pré-maduro, maduro, 
pós-maduro). Todo o contexto para desenvolver o produto final e realizar o estudo em 
cadeia (laboratório-vegetal-animal-homem-ambiente), analisando os efeitos e as 
causas. Desta forma, foi selecionado um exemplar da averrhoa carambola e tombado 
no Herbário da UFRN para garantir a veracidade do espécime trabalhado, logo após 
foram colhidos os frutos e divididos em categorias (verde, pré-maduro, maduro e 
oxidado), para extrair o extrato líquido dos frutos no mesmo estágio de maturação. Após 
retirado o suco, este foi submetido a redução de H2O em sua composição por meio de 
destilação, dessa maneira concentrando o extrato dos frutos para as análises iniciais. 

 
Metodologia 

 
Foram usados cinco (5) frutos no estado de pós-maturação e quatro (4) no estado de 
pré-maturação do espécime Averrhoa carambola. Após conservados no congelador até 
o momento das análises, sendo, devidamente, lavados para evitar a contaminação por 
fatores externos. Promoveu-se um corte medial longitudinal para observar a diferença 
na coloração interna e identificar se os frutos apresentaram o embrião desenvolvido. 
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Realizou-se a montagem do sistema de destilação com todo aprimoramento de 
esterilização dos equipamentos, montagem do gás e segurança inserida no sistema de 
destilação simples adaptado no laboratório de biologia celular, no Centro de Biociências 
da UFRN. Submeteu à extração da carambola madura, de forma manual (com as mãos), 
onde a fruta foi espremida, obtendo-se um volume equivalente a 127 mL. A amostra foi 
denominada de “N1” (figura 1), depois vedada com um saco plástico em um Becker e 
deixada para a oxidação natural. Extraiu-se 94mL do fruto pré-maduro, destilando-o em 
41 minutos, descartou-se a água obtida e se coletou o concentrado líquido do extrato, 
num volume de 1,7mL colocados em dois frascos “PE1” e “PE1-2,” (figura 2). As cinzas 
foram coletadas para a análise (amostra“S1”). Também, foram extraídos 95 mL de 
líquido dos frutos maduros, este introduzido no sistema de destilação, assim, extraindo-
se 2,7mL em 40 minutos e colocado em 4 frascos denominados: amostras “M1”, “M2”, 
“M3” e “M4 (figura 3), para essa mesma amostra ser analisada por camadas. Logo após, 
foram extraídos manualmente (com as mãos) 127mL de líquido do fruto verde 7 (sete) 
frutos. Posteriormente, os 127mL foram destilados gerando 120mL de água e 3,4mL de 
óleo. A amostra foi guardada em três frascos “V1”, “V2” e “V3” (figura 4). Desta forma, 
foram espremidos frutos maduros e pré maduros, simultaneamente, “O1” 226mL e “O2” 
147mL (figura 5), submetidos para a oxidação natural. Após 181 horas e 19 minutos, foi 
utilizado 85mL da amostra “O1” para ser destilada. A amostra “O2” continuou em 
oxidação natural, agora com 150mL (provavelmente o volume aumentou por conta do 
início da formação da camada gelatinosa, figura8). Após 1 hora e 6 minutos de 
destilação da amostra “O1”, extraiu-se 65mL de um teor alcoólico, do montante de 
226ml, e apresentando um sólido, desta forma, não ocorrendo extração do óleo. Utilizou-
se 70mL da amostra “O2” para a destilação, obtendo o mesmo resulta da amostra “O1” 
restando 80mL para a oxidação. Assim, essa amostra foi destilada após 193 horas e 35 
minutos de oxidação natural. Logo, essa amostra foi destilada junto com o sólido da 
amostra anterior (“O1”), sendo usando uma metodologia diferente. Ao invés de extrair 
todo o solvente e analisar o óleo. Ocorrendo apenas a redução da quantidade de 
solvente, visto a característica apresentada pela destilação anterior. Então, após 11 
minutos de aquecimento, momentos antes do início da ebulição, a amostra se 
homogeneizou com o sólido, alterando a coloração, do amarelo claro para o marrom 
escuro verniz. Então, ao final, a destilação com cerca de 1 hora, reduziu 30mL de teor 
alcoólico, restando 48mL da amostra, denominada de “O1r” (figura 6) e acondicionada 
na geladeira para as análises. Ainda, elaborou-se amostras de folhas trituradas com 
150mL de água destilada; 115ml de líquido resultante da mistura após o peneiramento, 
onde 50mL sofreu destilação completa, sendo a amostra final denominada “LFr” e 65ml 
sofreu destilação parcial, sendo denominada “LFp”, restando 38g de sólido que foram 
descartados, 3mL da amostra “LFr’ e 3mL da amostra “LFp” foram diluídos cada uma 
em um balão volumétrico de 50ml, em etanol 70% e armazenadas para análises. Da 
amostra “O1r” foram retirados 3mL e diluído em um balão volumétrico de 50mL e etanol 
70%. A amostra foi diluída e agitada, manualmente, após 6 minutos observou-se que à 
mistura é parcialmente hidrofóbica (figura 6). Da mesma forma, retirados 3mL da 
amostra “O2” e constatando que ela é igualmente hidrofóbica (figura 7). As amostras 
“O1” e “O2” que foram deixadas em oxidação natural foram observadas e apresentaram 
uma camada gelatinosa e sem presença de larva (figura 8). Esta camada gelatinosa 
demonstra ser um fungo na forma de levedura, contudo, este será futuramente 
analisado e classificado, para determinar se há alguma micotoxina que tenha 
capacidade inibitória. As amostras preparadas e armazenadas foram submetidas a 
análises de fotoespectometria de absorção molecular UV e espectroscopia de absorção 
na região do infravermelho , no instituto de química da UFRN. 
 

Resultados e Discussões 
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Os frutos apresentam uma coloração externa, variante de acordo com as etapas de 
maturação, o pré-maduro é amarelo esverdeado, o maduro laranja e o pós-maduro é 
laranja amarronzado. Todavia, após um corte medial longitudinal observa-se a diferença 
na coloração interna, o fruto pré- maduro mostra uma coloração amarela clara, o maduro 
laranja amarelado e o pós-maduro amarela escuro. Determinados frutos apresentaram 
o embrião desenvolvido (pré-maduro, maduro e oxidado). Após a destilação concluiu-
se que o resultado da amostra dos frutos pré-maduros apresenta uma composição 
uniforme. Diferentemente do resultado da amostra do fruto maduro após a destilação, 
onde este apresentou camadas, visualmente (figura 3, canto superior direito). Os 
líquidos da destilação do fruto maduro e pré-maduro tinham a mesma quantidade em 
volume e a destilação teve o mesmo tempo, com uma variação de 1 minuto apenas; 
com isso as amostras foram coletadas ao mesmo tempo e processo. A amostra “PE1” 
e “PE1-2” são bem mais escuras de cor amarelada, já as amostras “M1”, “M2”, “M3” e 
“M4” apresentam uma cor bem mais clara também amarela, mas com diferença bastante 
notável. E esta amostra apresenta mais de uma camada sendo uma mais escura, densa, 
concentrada em baixo, no tubo de ensaio (figura 3, canto superior direito) e outra 
camada mais clara na parte superior. As amostras do fruto maduro que foram separadas 
em camadas apresentaram o mesmo resultado de absorbância/comprimento de onda 
(gráfico 3). Os resultados da fotoespectometria UV para as amostras “PE1”, “PE2”, “M1” 
,”M2”, “”M3” e “M4” e “O” foram praticamente idênticos (gráfico 1 e gráfico 4), com o 
mesmo comportamento, sem mudanças estatisticamente significativas. No entanto, as 
amostras “V1”, “V2” E “V3” apresentaram um comportamento, significativamente, 
diferente das anteriores (gráfico 1). As amostras “LFr” e LFp” também tiveram o mesmo 
comportamento (gráfico 2), já as amostras “O1r” e “O2” diferiram entre si. É sabido que 
os resultados das distintas coletas do fruto (verde, maduro e oxidado) são distintas, 
exceto os resultados do UV das amostras do fruto pré-maduro e maduro. Assim, as 
amostras “LFr” e LFp” também diferem das demais amostras. Então, é discutível que 
resultados diferentes apontam para produtos diferentes em um mesmo objeto de estudo. 
Os resultados da fotoespetometria não foram confirmados e corroborados pelas 
análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho (gáfico 4), as 
mesmas amostras (“V1”, “V2” E “V3”, ”, “M1” ,”M2”, “”M3” e “M4” e “PE1”, “PE2”) tiveram 
o mesmo comportamento. Todavia, a amostra “Or2” diferiu explicitamente das demais. 
E também analisou-se o sólido (amostra” S1”) e o sólido do fruto pré-maduro sem a 
parte líquida “SP”. 
 
Conclusão 

 

É notório que a pesquisa não atingiu sua finalização total, mas parcialmente já é possível 
detectar alguns resultados, uma vez que a referida pesquisa é bastante extensa com 
vários pontos de abordagem. Entretanto pode-se concluir, visto a bibliografia e as 
análises de fotoespectometria UV e espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho, que o objeto de estudo é um real potencial a ser trabalhado e 
caracterizado físico-quimicamente na área das ciências agrárias, com o objetivo de usá-
lo como matéria prima para uma nova alternativa no combate contra pragas agrícolas. 
A equipe é ciente da importância e da capacidade deste estudo, assim, este será 
submetido à renovação, dessa maneira dando continuidade ao estudo. Pois, há muitas 
variáveis para serem analisadas; os metais fundamentais por cromatografia líquida, a 
análise e identificação do fungo presente no extrato do fruto oxidado, a análise da seiva 
e as raízes da Averrhoa carambola . Além disso, esta iniciativa servirá como base para 
outros estudos relacionados. 
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figura 1 
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figura 2 
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figura 3 
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figura 4 
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figura 5 
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figura 6 
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figura 7 
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figura 8 
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gráfico 1 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4642 

 

 

gráfico 2 
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gráfico 3 
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gráfico 4 
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TÍTULO: MILK COLOR – APLICATIVO PARA DIGNÓSTICO DE MASTITE 

SUBCLÍNICA EM VACAS LEITEIRAS 

Resumo 

O crescimento e o avanço das soluções tecnológicas ao redor do mundo fizeram o 
conceito de leite 4.0 chegar ao meio agro com o objetivo de transformar atividades do 
setor, em busca de inovação e melhoramento da gestão e do trabalho. Dentro do 
contexto atual, a mastite persiste como um dos principais problemas destinados à 
produção de leiteira. O diagnóstico precoce da mastite permite minimizar perdas e 
estabelecer o protocolo de tratamento. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver um 
aplicativo capaz de realizar o diagnóstico de mastite subclínica em vacas leiteiras. O 
aplicativo foi desenvolvido em Flutter, um framework da linguagem Dart, através de uma 
API RestFull, para que o mesmo utilize de um algoritmo de processamento de imagens. 
O aplicativo encontra-se em formato de protótipo realizando testes, já é possível à 
organização da base de dados, históricos e gráficos, o aplicativo não necessita de 
conexão com a Internet para realização dos testes. O Milk Color sugere que é possível 
a detecção de mastite subclínica através do aplicativo. 
 
Palavras-chave: Leite 4.0. Pecuária Leiteira. Tecnologia. Inovação. Glândula Mamária. 

TITLE: MILK COLOR - APPLICATION FOR DIGNOTIC OF SUBCLINICAL MASTITE IN 

MILK COWS 

Abstract 

 

The growth and advancement of technological solutions around the world made the 
concept of milk 4.0 to reach the agricultural sector with the aim of transforming activities 
in the sector, searching for innovation and improvement in management and outputs. 
Within the current context, mastitis persists as one of the central problems of dairy 
production. The early diagnosis of mastitis allows to minimize losses and to establish the 
treatment protocol. The objective of this study was to develop an application capable of 
diagnosing subclinical mastitis in dairy cows. The application was developed in Flutter, 
a Dart language framework, through a RestFull API, where it uses for image processing. 
The application is in a prototype format carrying out tests (beta version), it is already 
possible to organize database, historical and graphics, the application does not need an 
Internet connection to perform the tests. Milk Color suggests that it is possible to detect 

subclinical mastitis through the app. 
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Keywords: Milk 4.0. dairy Farming. Technology. Innovation. Mammary Gland. 

Introdução 

O mundo tem se tornado cada vez mais dependente do crescimento das infraestruturas 
tecnológicas que tem sido base fundamental para a evolução da sociedade, abrindo 
possibilidades para as inovações que facilitam e melhoram a vida da população, 
resolvendo problemas no dia a dia ou até soluções globais. O desenvolvimento de 
aplicativos para dispositivos móveis como smartphones e tablets, populariza, aproxima 
e diversifica as camadas sociais. Segundo Silva et al. (2015), o grande poder 
computacional destes aparelhos, a mobilidade oferecida e os preços acessíveis criam 
novas possibilidades de ferramentas em diversas áreas. 

O crescimento global e o avanço das tecnologias ao redor do mundo fizeram o conceito 
de leite 4.0 chegar ao meio agro com o objetivo de transformar atividades do setor 
leiteiro, tornando-as mais rápidas e produtivas, ampliando novas formas de auxiliar os 
trabalhos, possibilitando uma nova era na indústria do campo. A busca por inovações 
na gestão da informação deve ser vista como um fator capaz de reduzir incertezas, 
antecipar oportunidades e desafios, avaliar desempenho, permitir a tomada de decisão 
mais eficaz e eficiente no contexto dinâmico da sociedade da informação (EMBRAPA, 
2014). 

A mastite ainda é uma das principais doenças que acometem os rebanhos leiteiros, com 
alta prevalência, as infecções da glândula mamária impactam em grandes prejuízos 
econômicos na indústria leiteira (Fitzpatrick et al., 2013), o que pode afetar o rendimento 
e a qualidade dos produtos lácteos (Ferrero et al., 2014). 

De acordo com Maiochi et al. (2019), o diagnóstico precoce da mastite permite minimizar 
perdas e estabelecer o protocolo de tratamento de forma econômica e eficiente, com 
maior índice de recuperação. Por isso ela é constantemente investigada na pecuária 
leiteira, devido às grandes perdas econômicas para o setor, as quais são causadas pela 
enfermidade (Schroeder, 2012; Magro et al., 2017). 

Esse processo inflamatório subclínico da glândula mamária necessita de testes de 
campo como o California Mastitis Test (CMT) ou de laboratório como a contagem direta 
ou eletrônica de células somáticas para seu diagnóstico (PANTOJA et al., 2010). 

Dessa forma, tendo-se ciência da crescente necessidade em assegurar a qualidade do 
leite produzido e, também, visando contribuir com o desenvolvimento de novas 
ferramentas para o diagnóstico da mastite subclínica bovina, objetivou-se desenvolver 
um aplicativo capaz de realizar o diagnóstico de mastite subclínica em vacas leiteiras. 

 

Metodologia 

 

O aplicativo foi desenvolvido em Flutter, um framework da linguagem Dart, para que o 
mesmo atenda tanto os usuários de celulares android e ios, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4647 

 

O teste é realizado a partir da captura de imagem do leite, o qual já tenha passado pelo 
processo de coloração com os reagentes necessários. A imagem é enviada para o 
servidor, através de uma API RestFull, para que o mesmo utilize de um algoritmo de 
processamento de imagens, que analisa os canais RGB (Red, Green e Blue) e realiza 
o comparativo com a base de dados para então retornar a informação ao usuário, via 
API representado na figura 1. 

 
Resultados e Discussões 

 

A linguagem presente no aplicativo e sua funcionalidade foram desenvolvidas pensando 
na fácil curva de aprendizagem e pela facilidade de manutenção como mostrado no 
esquema do protótipo da figura 2. Em testes feitos o desempenho tem se mostrado 
satisfatórios e eficazes na detecção da mastite subclínica. 

O aplicativo proporcionou a participação do Ideas For Milk evento realizado pela 
EMBRAPA – Gado de Leite que reúne produtores, indústrias, pesquisadores, 
professores e alunos que buscam desenvolver a cadeia produtiva do leite, concorrendo 
ao Desafio de Statups, que seleciona ideias inovadoras com o objetivo de resolver 
problemas e auxiliar na tomada de decisões desse setor, onde motiva jovens 
empreendedores a pensarem em soluções que envolva tecnologia e inovação para o 
desenvolvimento do Leite 4.0. 

O Desafio de Startups foi divido em duas etapas: sendo a primeira, regional (voltada 
especificamente para a região nordeste com o apoio do SENAR/RN – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Norte) e a segunda a nível nacional. O 
aplicativo Milk Color apresentou um programa para smartphone de fácil uso e baixo 
custo para detecção de mastite subclínica em amostras de leite de vaca, que garante 
rapidez nos resultados, auxiliando no controle da saúde do rebanho. Levando, assim, o 
primeiro lugar do Desafio de Startups da etapa nordeste (figura 3), classificando-o a 
concorrer à etapa nacional, localizado na cidade de São Paulo/SP, ficando entre os oito 

melhores startups da edição 2019 do desafio. 

A iniciativa rendeu ainda, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial –INPI o 
Registro de Programa de Computador (RPC), n°: 512020000598-5, que fica assegurada 
à Universidade Federal do Rio Grande do Norte a tutela dos direitos relativos ao 

programa. 

 

 
Conclusão 

 

O Leite 4.0 e a indústria da era digital, traz consigo o potencial de melhorar e revitalizar 
o campo e o agronegócio. A experiência, até agora adquirida, com o Milk Color nos 
mostra que é possível a detecção de mastite subclínica, através de um aplicativo, em 
tempo real com um alto grau de confiabilidade e eficiência para um avanço tecnológico 
revolucionário nos sistemas de produção de leite. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4648 

 

 
Referências 

 

EMBRAPA. Visão 2014-2034: O futuro do desenvolvimento tecnológico da 
agricultura brasileira: síntese. Brasília- DF: Embrapa, 2014. 38p. 

FERRERO, F.J., Valledor, M., Campo, J.C. 2014. Screening method for early 
detection of mastitis in cows. Measurement, 47:855–860. 

FITZPATRICK, C. E.; CHAPINAL, N.; PETERSON-WOLFE, C. S.; DEVRIES, T. J.; 
KELTON, D. F. et al. The effect of meloxicam on pain sensitivity, rumination time, 
and clinical signs in dairy cows with endotoxin-induced clinical mastitis. Journal 
of Dairy Science, v. 96, p. 2847-2856, 2013. Disponível em: 

https://doi.org/10.3168/jds.2012-5855 

MAGRO, G., Brevini, T.A.L., Maglie De M., Minozzi G., Scanziani, E., Piccinini R. 2017. 
An explant of heifer mammary gland to study the immune response of the organ. 
Research in Veterinary Science. 114:44–50. 

MAIOCHI, Rafaela; RODRIGUES, Raquel; WOSIACKI, Sheila. Principais métodos de 
detecção de mastites clínicas e subclínicas de bovinos. Enciclopédia Biosfera, 
[S.L.], v. 16, n. 29, p. 1237-1251, 30 jun. 2019. Centro Cientifico Conhecer. 
http://dx.doi.org/10.18677/encibio_2019a104. 

PANTOJA, J. C. F.; REINEMANN, D. J; RUEGG, P. L. Associations among milk 
quality indicators in raw bulk milk. Journal of Dairy Science. 92(10):4978-4987. 
Pinzón-Sánchez C., 2010. Disponível em: https://doi.org/10.3168/jds.2009-2329 

SCHOEDER, J.W. 2012. Bovine mastitis and milking management, NDSU Extention 
Serv. 1129:116. 

SILVA, Guilherme H. P. da et al. Desenvolvimento de Aplicativos para Visualização 
de Imagens Médicas em Dispositivos Móveis. 2015. Centro de Tecnologia da 
Informação Renato Archer. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/265875194. Acesso em: 19 jan. 2015. 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4649 

 

 

Figura 1- Esquema de realização do teste Milk Color 

 

 

Figura 2- Esquema do protótipo do teste Milk Color 
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Figura 3- Finalistas do Desafio Startups da Região Nordeste (imagem site: Embrapa) 
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TÍTULO: A Origem da Massa no Universo 

Resumo 

Desde o Seculo XX sabemos que o universo esta se expandindo de forma acelerada. É 
um fato que tal fenômeno trás implicações físicas que são fontes de estudo hoje e 
possivelmente para as futuras décadas, quem sabe séculos. Podemos imaginar que 
devido a expansão do fator de escalar , a temperatura media no universo diminui 
causando mudanças de estados nos campos fundamentais da natureza, em particular 
este relatório irá explorar a transição associada a quebra espontânea de simetria da 
teoria eletrofraca, que como veremos levará ao fornecimento de massa as partículas 
elementares. No fim do relatório teremos uma discussão breve sobre o conceito de 
massa e veremos neste uma concepção bastante diferente do qual somos acostumados 
a pensar no dia dia . 
 
Palavras-chave: particulas cosmologia campos universo astronomia quantica massa 

TITLE: The Origin of Mass in the Universe 

Abstract 

Since the 20th century, we have known that the universe is expanding in an accelerated 
way. It is a fact that such a phenomenon brings physical implications that are sources of 
study today and possibly for future decades, perhaps centuries. We can imagine that 
due to the expansion of the scalar factor, the average temperature in the universe 
decreases causing state changes in the fundamental fields of nature, in particular this 
report will explore the transition associated with spontaneous symmetry breaking of the 
electroweak theory, which as we shall see will lead to the supply of mass of the 
elementary particles. At the end of this work we will have a brief discussion about the 
concept of mass and we will see in this a very different conception of which we are 
accustomed to thinking about the day . 
 
Keywords: mass pontaneous symmetry breaking universe particle cosmology field 

Introdução 

Este trabalho tem a intenção de trazer um explicação para geração da massa em 
partículas elementares dentro do contexto cosmológico. Apesar deste relatório 
apresentar um formado que nos força a fazer um trabalho conceitual, ou seja não 
apresentar nenhuma formulação matemática, se faz necessário à um entendimento 
profundo dos aspectos teóricos e fenomenológicos do tema, uma boa familiaridade com 
teoria clássica de campos. Também é recomendado uma boa noção de mecânica 
quântica e um conhecimento básico em cosmologia. Resumidamente a proposta do 
trabalho é formular uma lagrangiana baseada em princípios fundamentais, que nos 
forneça uma descrição precisa da natureza observada . Para iniciarmos a discussão do 
tema, vamos classificar as partículas elementares de acordo com modelo padrão , qual 
faz esta divisão em dois grandes grupos : bósons e férmions. Bósons : Partículas que 
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respeitam a estatística de Bosen Eintein estas são : W positivo , W negativo , Z , bóson 
de Higgs , gluons e o foton. Férmions : Partículas que respeitam a estatística de Fermi 
Dirac e no modelo padrão temos os Quarks e os Leptons. O próximo passo é como 
escrever uma lagrangiana para esta conjectura, a principio pode parecer algo amplo 
para ser sintetizado , mas se prestarmos atenção nas demandas que surgem 
naturalmente do estudo, vamos constatar que existe uma formulação muito precisa e 
formal para o tema . Primeiramente precisamos que a teoria seja invariante de Lorentz 
pra ser consistente com a relatividade especial, segundo estamos interessados em 
quantidades conservadas e podemos obter-las exigindo uma simetria entre os campos. 
É necessário também que esta teoria descreva a fenomenologia das partículas 
elementares e que esta em altas energia apresente a consistência da unitariedade . 
 
Metodologia 

 
Para construir uma teoria aos moldes das demandas apresentadas na introdução, é 
preciso entender alguns conceitos e técnicas básicas no estudo de física de particulas. 
Para iniciar vamos abordar as chamadas transformações de Gauge. Transformações 
de gauge representam uma classe de teorias baseadas na ideia de transformações 
locais e globais. As transformações globais são caracterizadas por serem mudanças 
iguais em todos os pontos do espaço tempo, por exemplo adicionar uma fase constante 
em uma função de onda , enquanto em transformações locais , apresentará uma regra 
de transformação à distintos pontos do mesmo dominio. Fazendo uso do exemplo 
anterior a fase neste caso seria uma função continua no espaço-tempo. As 
transformações de gauge são acompanhadas de um parametro de calibre ,no caso das 
funções de ondas este parâmetro é a própria fase. Outro caso bem comum de se 
encontrar na literatura é a do eletromagnetismo, que por consequencia de sua 
formulação, nos permite escrever o quadri potencial como o proprio somado a um 
quadrigradiente de uma função escalar , sendo este quadrigradiente a liberdade de 
gauge do eletromagnetismo. Uma lagrangiana possui simetria global, se seus campos 
respeitam transformações globais da simetria associada, de maneira análoga uma 
lagrangiana será localmente invariante se seus campos apresentarem invariança sobre 
transformações de simetria locais. Para verificar se uma teoria é invariante sob a 
transformações de um grupo , basta aplicar o teorema de Noether e verificar se há uma 
"corrente " conservada. Dito isso um procedimento padrão em física de partículas é 
encontrar uma simetria que descreva a fenomenologia associada a diferentes campos 
(por exemplo à simetria U(1) entre os campos de Dirac esta associada a eletrodinâmica 
quântica (Q.E.D)). Uma vez encotrada, podemos exigir invariança local para esta 
simerita, em decorrencia deste processo o teorema de Noether apresentará um termo 
de diferenciação no espaço tempo do parametro de gauge associado a teoria e para 
garantir que este termo seja nulo para todo espaço tempo somos conduzidos a 
reformular a lagrangiana impondo um termo de interação entre os campos acoplado 
com um boson de gauge mediador, cujo este boson apresentará em sua estrutura 
"interna " uma liberdade de gauge. No caso da Q.E.D quando exigimos invariança local 
o termo que surge vem acoplado com um boson vetorial exatamente igual ao potencial 
vetor do eletromagnetismo, isso tem resultados interessantes que serão discutido 
posteriormente. Outro ponto importante é que podemos obter este mesmo resultado 
exigindo que as derivada espaço-temporais dos campos , em geral associada ao termo 
cinetico, se transformem localmente com o campo, passando a ser uma derivada 
covariante e assim conservando o teorema de Noether. Proximo passo é entender a 
técnica básica e fundamental da quebra espontanea de simetria (Q.E.S) de um grupo 
continuo, o Teorema de Goldstone nos garante que quando uma simetria continua é 
quebrada, surge um boson escalar sem massa para cada gerador do grupo. Afim de 
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aplicar este método para a nossa problemática , se faz necessário a introdução de um 
campo escalar na teoria. Para entendermos melhor este assunto, destaco que  para 
determinada  situação do espaço tempo o campo escalar dispõe de um potencial com 
formato de sino, onde possui seu equilibrio estavel nos pontos (0,0) garantindo assim 
um vacuo bem definido para a teoria, no entando devido a expansão do unverso e a 
diminuição da temperatura este potencial passa a ter o um formato de chapeu de 
mechicano e neste caso o vacuo não é mais bem definido apresentando uma curva de 
nivel que contém os pontos de minimo do potencial, isso é um problema pois não 
queremos uma teoria com vacuo degenerado e para concertar isso precisamos 
preferenciar um ponto deste conjunto para bem fundamentar nosso vacuo , esse 
proceso pode ser feito fazendo um "shift" no campo escalar e ao fazermos isso a simetria 
é quebrada. Um exemplo é o caso da teoria eletrofraca que ao fazer este processo a 
Simetria SU(2)XU(1) passa a ser U(1). 
 

Resultados e Discussões 

 
As metodologias abordadas são extremamente ricas de interpretações e consequências 
físicas . Nesta seção vamos examinar melhor o resultado das tecnicas passadas. Para 
iniciar vamos seguir a sequencia anterior começando por teorias de calibre. O 
procedimento no qual trabalhamos as teorias de gauge , nos revela a que três conceitos 
estão intrinsecamente ligados : Simetrias , conservação de corrente e dinâmica. Para 
melhor visualizar este raciocínio vamos continuar com a simetria U(1) relacionada a 
(Q.E.D). Discutimos que para um campo ser localmente invariante precisamos colocar 
um termo de interação para garantir conservações via teorema de Noether, no caso da 
eletrodinâmica quântica isso significa que para o campo apresentar a simetria U(1) em 
diferentes pontos do espaço tempo ele precisará interagir via um bóson vetorial que tem 
a mesma estrutura matemática que o quadripotencial do electromagnetismo, ou seja 
seus campos precisam interagir eletromagneticamente para conservar a corrente local 
que em outras palavras significa dizer conservar a caraga elétrica !. Por outro lado temos 
a quebra espontânea de simetria, quando SU(2)X U(1) é espontaneamente quebrada 
em U(1) nós obtemos 3 bosons escalares sem massa, conhecidos como bosons de 
goldstone, advindos dos geradores de SU(2). No entanto antes de fazer o deslocamento 
no potencial para determinar o vacuo da teoria , podemos aplicar uma transformação de 
gauge no shift e escolher os parâmetros de gauge de maneira a retirar os bosons de 
goldstone da lagrangiana , este procedimento conduz os goldstones aparecerem nos 
bosons de gauge da simetria quebrada. Por consequencia as interações de gauge da 
simetria SU(2) passam a ter um grau de liberdade transversal que é exatamente a 
interação destes com o campo escalar , todo este procedimento é conhecido como 
mecanismo de higgs e resultado prático é que os mediadores de SU(2) , ou seja W 
positivo, W negativo e Z apareçam como termos bilineares na teoria , implicando assim 
em termos de massivos para as interações fracas . Os fermions por sua vez adquirem 
massa pelo acomplamento de Yukawa, que em poucas palavras é conjugar termos 
bilineares dos campos fermionicos com o campo escalar resultante do mecanismo de 
Higgs 
 
Conclusão 

 
O procedimento fornecido para geração de massa dos campos fundamentais , nos 
demanda um campo escalar fundamental chamado de Campo de Higgs, sendo sua 
particula medida com grande precisão em 2012. Precisamos tambem que durante a 
evolução do universo ocorra uma transição de fase que gere a quebra espontanea de 
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simetria deste campo , segundo a referencia [1] , nós podemos ser razoavelmente 
confiantes que a mudandça de SU(2) X U(1) para U(1) ocorreu qando o universo tnha 
uma temperatura da ordem de 300GeV aproximadamente 100 nanosegundos apos o 
unicio do universo. Vale destacar dois pontos importantes quanto ao conceito de massa, 
a interação das particulas com o campo de Higgs é geralmente interpretada como a 
dificuldade que uma partícula fundamental tem em transitar neste campo, quanto maior 
essa dificuldade , ou de outra forma, quanto maior o acoplamento com o higgs mais 
dificil será transitar , tornando assim a particula mais massiva. O outro ponto é que a 
massa dos campos fundamentais não explicam toda a massa do universo, temos que 
lembrar que massa é uma consequência de energia confinada e a massa dos protons 
por exemplo esta muito mais associado ao confinamento de energias dentro do nucleo 
atomico que o enclausuramento desta pelo campo de Higgs. Para finalizar , enfatizo que 
este é um breve resumo de uma discussão profunda e que ainda se é motivo de estudo 
e desenvolvimento cientifico até os dias atuais. 
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TÍTULO: A Busca por Matéria Escura 

Resumo 

A matéria escura é uma das grandes questões em aberto atualmente na física. Suas 
características, como ser neutra e fracamente interagente em relação às partículas do 
Modelo Padrão (MP) de Física de Partículas, tornam sua detecção extremamente 
desafiadora e caracterizam sua busca como uma física nova, além do MP. Esse 
problema abrange áreas interdisciplinares e neste trabalho exploraremos as evidências 
que não apenas suportam a existência da matéria escura, como concordam sobre a 
necessidade de sua existência e natureza, abordando o problema e os métodos de 
detecção sob uma perspectiva da física de partículas. 
 
Palavras-chave: Astropartículas. Cosmologia. Matéria escura. 

TITLE: The search for Dark Matter 

Abstract 

 

Dark matter is one of the big open questions in physics today. Its characteristics, such 
as being neutral and weakly interactive with the particles of the Standard Model (SM) of 
Particle Physics, make its detection extremely challenging and characterize its search 
as a new physics, beyond the SM. This problem embraces interdisciplinary areas and in 
this work we will explore the evidences that not only support the existence of dark matter, 
but also agree on the need of its existence and nature, addressing the problem and the 
detection methods from a particle physics perspective. 

 
 

Keywords: Astroparticles. Cosmology. Dark matter. 

Introdução 

    Trabalhos do início do século XX, como os Jacobus Kapteyn (1922), James Jeans 
(1922), Bertil Lindblad (1926) e Jan Oort (1932), que exploravam a dinâmica das estrelas 
próximas, comparando a massa gravitacional inferida teoricamente com a da densidade 
estelar visível, deram início à investigação da primeira evidência da existência de um 
tipo de matéria não luminosa no Universo local. Ao longo do século, novas evidências 
observacionais que guiavam à mesma direção, a necessidade de uma abundância 
maior do que observamos, surgiram. Hoje chamamos essa matéria de matéria escura e 
sabemos que ela deve consistir em um tipo de partícula diferente das do Modelo Padrão 
de partículas, já que ela não apresenta interações eletromagnéticas, não emite luz e é 
cerca de 5 vezes mais abundante que a matéria usual. A modelagem de sua abundância 
e características ocorre pela análise dos seus efeitos gravitacionais na matéria bariônica 
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visível, e o estudo desses caracteriza a busca por uma física nova, além do Modelo 
Padrão. 
 
Metodologia 

 

    Os primeiros meses do projeto foram voltados para o estudo bibliográfico. Mais 
especificamente, o estudo foi voltado para os conceitos cosmológicos fundamentais 
para o entendimento da teoria em que o problema da matéria escura está inserido; o 
fator de escala, a taxa de expansão do universo, sua curvatura, a constante 
cosmológica, os modelos cosmológicos, entre outros, tendo esse sido feito a partir das 
referências [1] e [2]. Em prol do desenvolvimento das habilidades expositivas, foram 

realizadas atividades de exposição oral de maneira periódica. 

    Na etapa seguinte, estudamos a fundo as evidências mais relevantes acerca da 
existência da matéria escura, sendo elas: as curvas de rotação de galáxias, a 
nucleossíntese do Big Bang, a radiação cósmica de fundo e o aglomerado da bala. 
Posteriormente, realizamos um estudo dirigido da física da matéria escura, abordando 
desde os aspectos históricos [8], até uma abordagem geral dos métodos de detecção 
envolvidos, focando na detecção indireta utilizando raios gama. Essa etapa foi realizada 
tendo por base as referências [4], [7] e demais artigos científicos, que serviram como 
pontapé inicial para a escrita do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
Resultados e Discussões 

 

• Curvas de rotação 

    Se investigarmos os registros das evidências de matéria escura, Lord Kevin, em 1884, 
aparece como um dos primeiros a enfrentar o problema da matéria ausente no Universo. 
Ele e muitos outros, nos anos seguintes, calcularam que a massa dos objetos que 
vemos no Universo simplesmente não era suficiente para explicar o sistema 
gravitacional estável em que vivemos. No entanto, apenas na década de 70 pudemos 
apresentar isso como uma forte evidência, devido à maior precisão dos instrumentos 
envolvidos na obtenção de dados observacionais. Isso aconteceu com um artigo de 
Vera Rubin e Kent Ford [6], que apresentavam observações da Messier 31 (Galáxia de 
Andrômeda) e foi observado que a curva de rotação não apresentava um 
comportamento de acordo com as leis de Kepler, onde deveríamos ver uma curva onde 
a velocidade cai conforme o rádio aumenta. Em vez disso, eles observaram que a 
velocidade rotacional estelar permanecia constante ou plana para objetos distantes do 
centro galáctico. 

    Para a região visível da galáxia, assumimos uma simetria esférica para a distribuição 
de massa, como mostrado na equação 1, e da comparação entre a aceleração 
centrípeta (equação 2), que aponta para o centro da galáxia, e a aceleração devido à 
atração gravitacional (equação 3), obtemos que a velocidade deve ser proporcional ao 
raio (equação 4).  
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    Para a região fora da estrutura espiral visível, espera-se que M seja aproximadamente 
constante, levando, pelos mesmos passos realizados anteriormente, a conclusão que a 
velocidade deve ser proporcional a $r^{-1/2}$ (equação 5). No entanto, o que vemos é 
uma velocidade constante para grandes raios, implicando em uma distribuição de massa 
proporcional ao raio (equação 6), como vemos na Figura 1. 

    A velocidade medida pelas curvas de rotação de galáxias espirais é maior do que a 
que deveríamos esperar para galáxias compostas apenas por estrelas e gás e com a 
maior parte da matéria contida próxima ao centro. Ao invés disso, as galáxias 
apresentam uma curva de rotação que aumenta quanto maior a distância, o que implica 
que a quantidade de massa continua a crescer, mantendo a velocidade 
aproximadamente constante nesta região e indicando que deve haver um halo escuro 
envolvendo o disco de matéria visível. 

 

• Nucleossíntese primordial 

    A Nucleosíntese do Big Bang (BBN) é uma teoria proposta em 1946 por Alpher, Bethe 
& Gamow (1948), que prevê a produção e abundância de elementos leves (D, 4He, 3He 
e 7Li), afirmando que eles foram produzidos nos primeiros 3 minutos do Universo, 
quando esse era dominado pela radiação. Os resultados da BBN são obtidos por um 
parâmetro, denominado bariômetro (equação 7), e tem seus resultados confirmados por 
diferentes observações. 

    Basicamente, a BBN nos mostra que aproximadamente 22% da abundância total de 
bárions existe na forma de 4He e que as abundâncias de hidrogênio e o hélio somadas 
constituem aproximadamente 97% da abundância total dos bárions, que é dada pelas 
equação 8, e corresponde a um limite de Ω_b = 0,046 – 0,053 [3]. 

    Os resultados da BBN nos fornecem duas informações principais:  

i.) A abundância de bárions é muito pequena em comparação com a abundância total, 

Ω_total = 1;  

ii.) Ao atestar que a parte dominante de Ω_total é a matéria escura, que tem abundância 
igual a Ω_me ≈ 0, 23, também atestamos que a matéria escura deve ser, 
essencialmente, não bariônica. 

 

• Radiação cósmica de fundo 

    Com a descoberta da radiação cósmica de fundo (CMB) por Penzias e Wilson em 
1964, um grande número de cientistas começou a se dedicar ao estudo da quantidade 
de massa no universo, já que o fim do universo depende do equilíbrio entre a gravidade 
e tudo o que compõe o universo. Os cosmólogos perceberam que a forma como a 
matéria era organizada no universo deveria estar esculpida na radiação cósmica de 
fundo. Os fótons do CMB nos atingem de todas as direções, sugerindo uma simetria 
esférica, implicando que existe um campo de radiação praticamente uniforme e 
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isotrópico. Hoje sabemos que essa radiação possui pequenas anisotropias, que contêm 
informações preciosas sobre a distribuição e abundância de matéria no Universo. 

    O espectro de potência da CMB, produzido com os dados da Wilkinson Microwave 
Anisotropy Probe (WMAP), nos dá as flutuações de temperatura no céu dependendo do 
ângulo observado, e dele podemos extrair a abundância de matéria escura, já que os 
picos do espectro dependem fortemente da curvatura do universo, da abundância de 
matéria escura e bariônica e da energia escura. O espectro de potência observado e 
aquele previsto pelo modelo do Big Bang quando assumimos um universo dominado 
por matéria escura estão em perfeita concordância quando propomos uma abundância 
de Ω_bárions ≈ 4%, Ω_matériaescura ≈ 22% e Ω_energiaescura ≈ 74%, como pode ser 

visto na Figura 2. 

    Em resumo, a radiação cósmica de fundo exige a presença de matéria escura em 
nosso Universo e exige que essa constitua 22% da abundância total, implicando, assim 
como os dados da nucleossíntese primordial, que a maior parte dela deve ser não 

bariônica. 

 

• Aglomerado da bala 

    A primeira evidência direta da existência de matéria escura tardou até 2004, quando 
Markevitch et al.(2004) e Clowe et al.(2004) publicaram estudos acerca do aglomerado 
1E0657-558, também conhecido como o Aglomerado da Bala. No artigo publicado, eles 
descrevem a observações de dois aglomerados de galáxias que colidiram. Como 
resultado da colisão, a distribuição de estrelas e galáxias foi espacialmente separada 
dos gases. Enquanto as estrelas das galáxias não experienciariam colisão e apenas 
passaram a sentir uma maior atração gravitacional, os gases, que constituem a maior 
parte da massa bariônica desse sistema, interagiram eletromagneticamente, emitindo 
raios-X quentes e facilitando o reconhecimento sobre sua localização, como podemos 

ver na Figura 3. 

    No entanto, uma comparação dos mapas das imagens distorcidas das galáxias e dos 
mapas de raios X do Aglomerado da Bala revelou claramente que a maior parte da 
massa nesse sistema não acompanha a distribuição de bárions. O mapeamento 
utilizando as distorções causadas pelas lentes gravitacionais revela que a maior parte 
da massa está na verdade onde as galáxias estão, havendo mais massa lá do que na 
região dos gases de raios X, apesar do fato dessa última ser a região mais brilhante e 
onde há mais massa visível (o gás pesa cerca de 10 vezes mais que as galáxias)! A 
explicação é que deve haver outra fonte de potencial gravitacional, como a fornecida 
por matéria escura, que é necessariamente responsável pela maior abundância de 
massa desse sistema e não tem natureza bariônica.  

 

• Métodos de detecção e candidatos 

    O método de detecção direta se baseia na interação da partícula de matéria escura 
com uma partícula do Modelo Padrão e observações dos processos de espalhamento 
com núcleos para eventual medição do desvio do núcleo, enquanto a detecção indireta 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4660 

 

se baseia em observações do produto final da interação das partículas de matéria 
escura. Neste trabalho, focamos no estudo da detecção indireta utilizando raios gama 

através da referência [7]. 

    Quando olhamos para o problema da matéria escura da perspectiva do Modelo 
Padrão, neutrinos são os candidatos mais previsíveis para explicar a sua natureza. Hoje, 
sabemos que sua massa não o torna viável para que isso seja verdade, e os WIMPs – 
Weakly Interacting Massive Particles (partículas massivas fracamente interagentes) 
assumiram seu lugar. 

    Nos anos 80, a ferramenta de simulações numéricas passou a ser usada para testar 
quais dos candidatos à matéria escura tinha melhor consistência com o que se observa 
empiricamente. A primeira pergunta era se a situação era mais consistente com 
partículas relativísticas (matéria escura quente) ou não-relativísticas (matéria escura 
fria) durante a época da formação de estruturas. As simulações mostram que a CDM 
(matéria escura fria) deve ser o tipo mais abundante, superando a abundância de 
bárions por no mínimo uma ordem de grandeza, e apresenta aspectos consistentes com 
uma formação de estruturas através de uma sequência “de baixo para cima". 

 
Conclusão 

 
    Este trabalho possuía como objetivo a imersão na física do Universo primordial sob o 
ponto de física de partículas. De fato, o trabalho realizado permitiu não somente a 
introdução, a nível de graduação, à área de Astropartículas, como também a construção 
de uma bagagem que possibilitou a escrita de um Trabalho de Curso focado na física 
da matéria escura. A familiarização com exposições orais e métodos de pesquisa que 
devem ser intrínsecos à carreira de um bacharel também foi fundamental para o 
desenvolvimento do projeto. Tendo em vista todos esses aspectos, possuímos a 
idealização de perspectivas que nos permitam continuar trabalhando com o tema, desta 
vez focando mais profundamente nos métodos de detecção, e na divulgação dessa 
temática de forma a não abarcar apenas a parte da comunidade científica envolvida no 
assunto, mas todos aqueles interessados no conhecimento. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Curva de rotação para a galáxia NGC 3198. 
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Figura 2: A curva em vermelha representa o espectro de potência da CMB observado 
experimentalmente, enquanto a curva azul representa o melhor ajuste teórico para 
esses dados, onde os parâmetros usados são \Omega{b} = 4%, \Omega{me} = 22, 
\Omega{ee} = 74. 
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Figura 3: A coloração azul representa a localização dos gases pela emissão de raios X, 
enquanto a rosa representa o mapeamento de massa utilizando lentes gravitacionais. 
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Figura 4: Equações referenciadas no corpo do trabalho. 
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TÍTULO: Transmissão de um Sinal Quântico em Aparelhos Topológicos 

Resumo 

Nesse trabalho vamos considerar o problema da transmissão de um sinal quântico e 
reinterpretá-lo numa linguagem de teorias de campo topológica, segundo a construção 
de (Kauffman, 2013). Neste contexto, interpretamos os nós e links como resultado de 
ação de operadores algébricos e a partir faremos cálculos para determinar as 
amplitudes de probabilidade de transmissão desse sinal após ser espalhado. 
 
Palavras-chave: topologia; transmissão de sinal. 

TITLE: Signal Transmission in Topological Quantum Devices 

Abstract 

in this work, we will consider the problem of the transmission of a quantum signal and 
reinterpret it in a language of topological field theories, according to the construction of 
(Kauffman, 2013). In this context, we interpret the nodes and links as a result of algebraic 
operators' action and from there we will make calculations to determine the amplitudes 
of probability of transmission of this signal after being spread. 
 
Keywords: topology; signal transmission. 

Introdução 

Em um sistema quântico considere um sinal que sofre um espalhamento em 
determinado ponto, fazendo com que uma parte dessa informação seja transmitida com 
uma determinada probabilidade e outra parte seja refletida com uma probabilidade 
completar. 

Em mecânica quântica, esse problema é interpretado matematicamente pela equação 
de Schodinger, cuja solução é dada por uma combinação linear de funções de onda, 
cada uma associada a uma amplitude de probabilidade. Num problema de 
espalhamento, onde há uma descontinuidade, haverá uma probabilidade do sinal ser 
transmitido ou ser refletido, a qual é calculada a partir dos coeficientes da combinação 
linear da solução da equação diferencial. 

Nesse trabalho, interpretaremos a solução de uma problema de espalhamento de uma 
sinal quântico em termos algébricos. Para isso, as ondas incidente e refletida são 
entendidas como vetores do espaço Hilbert e a descontinuidade que gera o 
espalhamento será interpretada como um elemento do grupo de tranças. Dessa 
maneira, a ação do elemento do grupo, que será chamado matriz de espalhamento, 
sobre o sinal incidente, i.e. um vetor no espaço de Hilbert, gerando uma combinação 
linear de dois vetores do mesmo espaço, que representam a parcela refletida e a 

incidente. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 

 
 

 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 4666 

 

Ademais, a conexão com nós e links topológicos surge quando interpretamos 
diagramaticamente o espaço de Hilbert e ação do grupo de tranças sobre ele. 

 
Metodologia 

 
Partindo do problema do espalhamento de um sinal quântico, consideraremos os 
vetores de onda incidente $|\uparrow\rangle$ e refletida $|\downarrow\rangle$ como 
elementos do espaço de Hilbert bidimensional H. Seja então o espalhamento dado por 
um elemento R do grupo de tranças $B_3$, temos que a ação de R no sinal incidente 
$|\uparrow\rangle$ gera um combinação linear dos vetores $|\uparrow\rangle$ e 
$|\downarrow\rangle$ : 
\begin{equation} 
R|\uparrow\rangle =t|\uparrow\rangle +r|\uparrow\rangle 
\end{equation} 
onde, t e r são as amplitudes de probabilidades da onda incidente e refletida, 
respectivamente. 

O elemento R do grupo $B_3$ é dado por uma composição dos geradores do grupo 
$R_1$ e $R_2$ que por sua vez obedecem a relação de trançamento 
\begin{equation} 
R_1R_2R_1=R_2R_1R_2. 
\end{equation} 
Esse grupo age num espaço composto por três linhas paralelas e cada gerador pode 
ser representado diagramaticamente pelo trançamento de duas dessas linhas: 
\begin{eqnarray} 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt]{./rcross.png} 
\end{array} & 
\rightarrow & R_1 \\ 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt]{./lcross.png} 
\end{array}& 
\rightarrow & R_2 

\end{eqnarray} 

Segundo Kauffman [1], podemos expandir os geradores do grupo de tranças em termos 
de dois dos geradores da álgebra de Temperley-Lieb $TL_3$: 
$$TL_3=[U_1, U_2, U_3, U_4]$$ 

que são representados por: 
\begin{eqnarray} 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt, angle=90]{./u1.jpg} 
\end{array} 
& \rightarrow & U_1 \,, \label{r1} \\ 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt, angle=90]{./u2.jpg} 
\end{array} 
& \rightarrow & U_2 , \label{r2} 
\end{eqnarray} 
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e obedecem as relações de Jones: $$U_i^2=\delta U_i$$ 
$$U_iU_{i+1}U_i=U_i$$ Com isso, temos 

\begin{eqnarray} 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt]{./rcross.png} 
\end{array} 
& = & A \begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt]{./id.png} 
\end{array} 
+ A^{-1} 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt]{./tlieb.png} 
\end{array}\,, \label{skein1} \\ 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt]{./lcross.png} 
\end{array} 
& = & A^{-1} 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt]{./id.png} 
\end{array} 
+ A 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt]{./tlieb.png} 
\end{array}\,, \label{skein2} 
\end{eqnarray} 
onde, as duas linhas paralelas são representadas pela matriz identidade em duas 
dimensões e os geradores da álgebra de Temperley-Lieb serão representados por: 
\begin{equation} 
U_1 \rightarrow \begin{bmatrix}d & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} 
\end{equation} 
\begin{equation} 
U_2 \rightarrow \begin{bmatrix}d^{-1} & \sqrt{1-d^{-2}} \\ 
\sqrt{1-d^{-2}} & d-d^{-1}\end{bmatrix} 
\end{equation} 

em que, $d=-A^2-A^{-2}$. 

Com consequência, os geradores do grupo de tranças são representados pelas 
seguintes matrizes 
\begin{equation} 
R_1=\begin{bmatrix}A+A^{-1}d& 0\\ 0&A\end{bmatrix} 
\end{equation} 
\begin{equation} 
R_2=\begin{bmatrix} A+A^{-1}d^{-1} & A^{-1}\sqrt{1-d^{-2}}\\A^{-1}\sqrt{1-d^{-2}& A+A^{-
1}(d-d^{-1})}\end{bmatrix} 

\end{equation} 

Consideramos que estamos reformulando um problema quântico, devemos buscar por 
operadores unitários que atuem nos vetores espaço de Hilbert, para isso tomamos 
$$A=e^{i\theta}$$ 
o que nos da uma representação unitária do grupo de tranças para os seguintes 
intervalos de $\theta$ 
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\begin{equation} 
\theta\ \in \ [0,\pi/6]\cup[\pi/3,2\pi/3]\cup[5\pi/6,7\pi/6]\cup[4\pi/3,5\pi/3]\cup[11\pi/6,2\pi]\,. 

\end{equation} 

Para fazer a construção de nós e links a partir desse desenvolvimento, considere que o 
espaço de Hilbert H seja representado diagramaticamente por duas linhas paralelas, 
mas veja que o grupo de tranças $B_3$ age num espaço composto por três linhas, de 
forma que construímos o espaço de Hilbert $H\otimes H$ quadridimensional, tal que o 
vetor $|\uparrow\rangle$ é dado por 

\begin{equation} 
\label{splitter} 
|\uparrow\rangle \ \to \ 
\begin{array}{c} 
\includegraphics[width=20pt,angle=180]{./splitter.png} 
\end{array}\,. 
\end{equation} 
a partir da aplicação das matriz de trançamento $R_2$, por exemplo, obtemos o 
seguinte diagrama: 
\begin{figure}[h] 
\centering 
\includegraphics[scale=0.2,trim=0mm 0mm 100mm 0mm,clip]{hopfbraid2.png} 
\caption{Ação do Grupo em $H\otimes H$} 
\label{acao} 

\end{figure} 

que é equivalente a $R_2|\uparrow\rangle$. Podemos fazer quantas operações de 
$R_1$ e $R_2$ quisermos até construir um elemento $R=R_1..R_2..$ de $B_3$, e 
dessa forma, para calcular a amplitude de probabilidade transmissão do ente topológico 
resultante fazemos o produto escalar de $R|\uparrow\rangle$ com o vetor 
$|\uparrow\rangle$: $\langle\uparrow |R|\uparrow\rangle$. Essa operação fornece uma 
invariante topológico chamado polinômio de Jones e em termos de diagramas é equivale 
a 

\begin{figure}[h] 
\centering 
\includegraphics[scale=0.2]{hopfbraid2.png} 
\caption{} 

\end{figure} 

Fazendo o cálculo indicado acima, conseguimos construir nós e links com base em um 
desenvolvimento algébrico e com isso obter polinômios invariantes de nó. Com isso, 
para calcular a probabilidade de transmissão do sinal, basta tomar o módulo quadrado 
do produto escalar acima: $|\langle\uparrow |R|\uparrow\rangle|^2$. Na seção seguinte, 
vemos alguns exemplos concretos desse cálculo. 

  

 
Resultados e Discussões 
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Com o que foi desenvolvido anteriormente podemos enfim calcular as amplitudes de 
probabilidade e os polinômios invariantes para os diferentes nós. 

Começamos com o Hopf Link que é construído com duas aplicações da matriz $R_2$, 
e na representação diagramática é dado pela figura \ref{hopf}. 

\begin{figure}[h] 
\centering 
\includegraphics[scale=0.2]{hopfbraid2.png} 
\caption{Hopf Link} 
\label{hopf} 
\end{figure} 

A amplitude de transmissão em função da variável $\theta$ é dada pela função abaixo, 
cujo gráfico \ref{graf hopf} mostra que no intervalo de 0 a $\pi/2$ existem quatro pontos 
de transmissão máxima, onde $|t|^2=1$ e dois pontos onde não há transmissão de sinal: 
$\pi/6$ e $3\pi/8$. 
\begin{equation} 
|t_{2_1^2}|^2 \ = \ |\langle\, \uparrow |R_2R_2|\uparrow\rangle|^2 \ =\ 
\frac{\cos^24\theta}{\cos^22\theta}\,, 
\end{equation} 
\begin{figure}[h] 
\centering 
\includegraphics[scale=0.6]{hopf.pdf} 
\caption{Amplitude de Transmissão Hopf Link} 
\label{graf hopf} 
\end{figure} 

Se fizermos o cálculo da amplitude de transmissão na variável A, obtemos o polinômio 
de Jones desse Link 
\begin{equation} 
|\langle\,\uparrow|R_2^2|\uparrow\rangle|=\frac{1+A^8}{A^2+A^6} 

\end{equation} 

De maneira geral, podemos fazer o cálculo acima como um caso especial de uma 
construção mais geral da família de nós e links tóricos que são obtidos por sucessivas 
aplicações do operador $R_2$ na variável $\theta$: 
\begin{equation} 
|t_{2_1^2}|^2 \ = \ |\langle\, \uparrow |R_2^n|\uparrow\rangle|^2 \ =\ 
\frac{\sec^4{2\theta}}{16}[1+(1+2\cos{4\theta})^2+(-
1)^n(1+2\cos{4\theta})2\cos{4n\theta}]\,. 
\end{equation} 

Como exemplo, podemos escolher $n=3$ para obter a função 
\begin{equation} 
|t_3|^2 \ =\ |\langle\, \uparrow |R_2^3|\uparrow\rangle|^2 \ = 
\frac{\sec^4{2\theta}}{16}[1+(1+2\cos{4\theta})^2-2(1+2\cos{4\theta})\cos{12\theta}]\,. 
\end{equation} 
que corresponde a amplitude de probabilidade do nó Trefoil, representada pelo gráfico 
\ref{graf trefoil}, onde vemos que no intervalo de 0 a $\pi$ tem pontos de transmissão 
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máxima, mas não há valores de $\theta$ em que a transmissão é nula. 
\begin{figure}[h] 
\centering 
\includegraphics[scale=0.6]{t2.png} 
\caption{Amplitude de Transmissão do Trefoil} 
\label{graf trefoil} 

\end{figure} 

Para esse nó, calculamos que o polinômio de Jones é 
\begin{equation} 
|\langle\, \uparrow |R_2^3|\uparrow\rangle| \ = \ \frac{-1+A^4+A^{12}}{A^5+A^9} \ . 

\end{equation} 

Outra família de nós pode ser obtida pela aplicação alternada dos operadores $R_2$ e 
$R_1$, e de forma geral temos 
\begin{equation} 
t(\theta;l,n,m)=\langle\, \uparrow |R_2^l R_1^n R_2^m|\uparrow\rangle 
\end{equation} 
onde, podemos fazer uma restrição $l=2$ e $m=1$ para obter os polinômios dos 
chamados twist knots. Como caso particular, tome $n=1$ para obter o polinômio do nó 
figure-eight: 
\begin{equation} 
|t(\theta;2,1,1)|^2 \ = \ \frac{\sec^2{2\theta}}{4}(1-2\cos{4\theta}+2\cos{8\theta})^2\ 
\end{equation} 
\begin{figure}[h] 
\centering 
\includegraphics[scale=0.6]{figure8.pdf} 
\caption{Amplitude de Transmissão Figure-Eight} 
\label{graf fig 8} 
\end{figure} 

  

 

Conclusão 

 
Com base na construção feita em [1], a partir da qual invariantes topológicos são obtidos 
algebricamente, pudemos reformular o problema de espalhamento de uma sinal 
quântico, que em outro contexto é descrito pela solução da equação diferencial de 
Schrodinger. Consequentemente, pudemos calcular amplitudes de transmissão desse 
sinal após o espalhamento, o qual representamos em termos de elementos do grupo de 
tranças pelas sucessivas aplicações dos geradores $R_1$ e $R_2$ no estado inicial 
dado por um vetor no espaço de Hilbert. Ademais, construímos os polinômios de Jones 
para alguns nós e links que são compatíveis com aqueles encontrados na literatura. 
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